
 
    

 

 

Byl jednou jeden stařec, který měl starý hrníček. Ten 

hrníček stařec dostal od svého praděda, který ho měl moc rád. 

Jednou starcův dům vyhořel, ale naštěstí byl stařec na 

procházce a nic se mu nestalo. Když se vrátil domů a viděl svůj vyhořelý 

dům, rozplakal se. Najednou uviděl starý hrníček po pradědečkovi. Vzal ho 

do rukou a říkal si: „Co já teď budu dělat? Domeček mi vyhořel a mně nic 

nezbylo!“ Hned ten den šel ještě na trh a hrníček prodal, aby měl nějaké 

zlaťáky. Ten hrníček si koupila má babička, které se moc líbil.  

Když babička přišla domů, tak mi dala hrníček a říkala: „Tenhle 

hrníček je kouzelný. Musíš se o něj dobře starat a opečovávat ho!“ A já 

odpověděla, že se o něj budu dobře starat. Jak šel čas a já se starala o 

hrníček, jednou večer, když jsem si do něj nalila čaj a šla si lehnout, hrníček 

stál vedle postele. Najednou jsem zaslechla, jak někdo tiše zašeptal: 

„Dobrou noc!“ Já jsem se lekla a vstala z postele. Řekla jsem: „Kdo je to?“ 

Po této otázce jsem uslyšela: „To jsem já, tvůj hrníček! Chtěl bych ti 

vyprávět svůj příběh!“ A já řekla: „Tak mi pověz 

svůj příběh“ a hrníček začal: „Byl jednou jeden 

velmi starý pán a ten pán byl můj majitel a měl 

mě moc rád. Jednou mě dal svému pravnukovi a 

ten se o mě krásně staral skoro jako můj 

předchozí majitel, tedy jeho praděd. S pravnukem 

jsem zažil tolik dobrodružství, že už si ani 

nepamatuji všechna. Jednou když už pravnuk 

nebyl chlapcem, ale starcem, mu někdo zapálil dům. Nevěděl jsem kdo, to 

udělal, protože jsem byl uložen v almaře. Jak dům vzplál i se mnou uvnitř, 

byl stařec na procházce. Když se vrátil z procházky, tak uviděl to neštěstí a 

rozplakal se. Najednou si mě všiml, jak ležím v popelu. Vzal mě do rukou a 

říkal mi: „Ty můj hrníčku, co já si teď počnu, střechu nad hlavou nemám a 

zlaťáky, za které bych si koupil nějaké jídlo, také nemám. Budu tě muset 

prodat na trhu, abych získal zlaťáky na jídlo.“ A hrníček povídal dál svůj 

příběh: „Inu šel se mnou na trh a tam mě koupila tvá milá babička a ta mě 

dala tobě.“Hrníček skončil svůj příběh. 

A od té doby mi hrníček povídá příběhy, pohádky, ale i jiné zážitky. 

Nakonec jsme já a hrníček nerozluční a nejlepší přátelé. 
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