
                                       Magický hrneček 
          Za devatero horami a devatero řekami, na jednom bleším trhu se 
prodával starý krásný hrneček. 
          Koupila si ho za jeden zlaťák stará ježibaba. Líbil se jí tak moc, že ho 
chtěla použít na své životní kouzlo, jehož výsledkem by dosáhla vlády nad 
celým světem. Jenže než stihla kouzlo připravit a provést, tak se situace stala 
zapeklitou. Král Jindřich zjistil od svých poddaných, že se od ježibaby na jeho 
lid něco chystá v podobě kouzla, a proto vyslal rytíře, kteří měli ježibabu 
zastavit. Rytíři ale ve svém boji proti ježibabě neobstáli, pouze ji pozdrželi 
v jejím úmyslu.  
     Král byl z celé situace zničený a nechal vyhlásit, že kdo ježibabu zastaví, 
dostane půl království. O tento hrdinský čin se snažila spousta uchazečů, kteří 
bohužel neuspěli. Zpráva o neštěstí v království krále Jindřicha se dostala až 
k pasáčkovi ovcí Bořivoji ze sousedního království. Ten se rozhodl, že se vydá 
králi na pomoc.  
    Bořivoj došel za několik dní až k doupěti, kde údajně ježibaba žije. Nedaleko 
něj si vytvořil z větví a listí úkryt. V něm dlouho číhal, zjistil, že ježibaba tam 
opravdu je. Teď už zbývalo jen počkat na správný okamžik. Dlouhý čas Bořivoj 
strávil tím, že pozoroval, jak často a na jak dlouho ježibaba své doupě 
opouští. Tento čas si Bořivoj zkracoval myšlenkou, jak asi vypadá princezna, 
králova dcera, o které slyšel, že je moc krásná. Byl na ni moc zvědavý, když 
kvůli ní vlastně nasazuje vlastní život v lese plném vlků.                   
Po třech dnech se Bořivoj odhodlal v okamžiku, kdy ježibaba odběhla 
k nedalekému seníku zvěři sebrat jídlo, a rychle vběhl do doupěte, kde 
bleskurychle ukradl magický hrneček plný ingrediencí ke kouzlu a utekl zpět 
do úkrytu. Tam si pak ještě užil pohled na to, jak moc ježibaba trpěla, když 
zjistila, že ji někdo přelstil. Raději počkal do noci a vydal se na nebezpečnou 
cestu z lesa. Štěstí mu přálo, a proto za prvního rozbřesku dorazil Bořivoj na 
královský hrad.  
     Tam se dočkal bouřlivého uvítání plného radosti, že je hrozba zažehnána.  
    Jak král slíbil, dostal Bořivoj půl království, a jelikož se s princeznou 
zamilovali a chtěli zůstat spolu, tak i princeznu za ženu. 
     Byla krásná královská svatba a Bořivoj s princeznou žili šťastně až do smrti. 
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