
 
 

 Za sedmero horami bylo jedno Kamenné království a tam žila kamenná Růženka. Za kopcem 

bylo druhé království, které se jmenovalo Bojové království, a tam žil princ Jaromír. Ten se jednoho 

dne vydal do světa, chodil od města k městu a ptal se lidí, kde může najít kamennou Růženku. 

Jednoho dne šel po náměstí a najednou mu přišel pohled z království, ve kterém se psalo: „ Princi, 

už vím, kde je princezna. Jedna babička nám to přišla říct do našeho království. Tak se měj hezky a 

opatruj se.“  Tak princ šel dál a na vrcholku kopce viděl věž a vydal se k ní. Takto putoval princ dva 

dny, až najednou byl u Kamenného království úplně vyčerpaný. 

 Strážce se ptá: „Kdo jsi?“ a princ říká: „Já jsem princ z dalekého Bojového království.“ Stráž 

řekne: „Ty a princ?“ Princ Jaromír říká: „ Můžu mluvit s králem?“ Stráž odpovídá: „Tak pojď, my tě 

tam zavedeme.“ Tak jdou a potkají krále na chodbě hradu a strážní říkají „Tohle dítě chce s Vámi 

mluvit!“  

Král se ptá: „ Princi, co ode mě chceš?“ Princ řekne: „Ruku vaší princezny,“ ale král se 

zasměje: „ Tak dobře, ale musíš splnit 3 úkoly!“ 

Princ souhlasí. 

 

1. úkol: Posekat trávu v celém našem království na stejnou výšku. 

Tak jde sekat a seká a pořád seká.  K večeru  přijde  král a říká:  

„Tak co, už to máš?“  Princ říká: „ Ano, pane králi.“  

„První úkol jsi splnil“.  

2. úkol: Vydrhnout celé království rejžákem. 

Tak začal drhnout a docela mu to šlo. Král byl spokojen a podlaha 

byla vydrhnutá, že pan král se v té podlaze viděl. 

3. úkol: Po celém království ostříhat všechny keře. 

Princ Jaromír stříhá a král na něj dohlíží. Král je opět spokojen s vykonáním třetího a 

posledního úkolu. 

Všechny úkoly splnil, ale je v tom jeden háček. Princezna už celé dlouhé roky spí. Princ králi 

řekl, že princeznu probudí. 

 Princ Jaromír šel do kamenné zahrady, kde princezna dlouhé roky spala. Princeznu 

políbil a v tom okamžiku se princezna probudila. 

 Král po probuzení kamenné Růženky dal princi princeznu za ženu. Jestli neumřeli, tak 

žijí dodnes spokojeně. 
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