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ffiW& & §Obe§X rLa cestó,ch

ByL JEDNOU JEDEN kouzelní k, jmenoval se Pokuston a na náměstí  v Třeboni
tahal z klobouku dva kráIí ky - Boba a Bobka,..

To u¾  je dávno. Kouzelní k se ztratil někde ve světě, zŮstal po něm jen ten klo-
bouk.

Ale jednoho več era, zrovnakdy¾  se králí ci uto¾ iti ke spánku, klobouk se s nimi
zatoč Ila rozletěl se do světa: z Třeboně do Afriky a pak je¹ tě dál!

A od té  doby jsou Bob a Bobek na cestách...

--/

i}-___._Ť,!,-

é
-



Bob a BW&ffiM d,ětaií  maminku a tatí rtka
-i Z-{SE BYLO RA|JO... Jen¾ e takové  ráno tu je¹ tě nebylol Mrzlo, a¾  pra¹ iělo
a , i;]cha rr-Padala jako kluzi¹ tě. Do takové ho dne by č tověi, nato¾ králí k, ani psa
ll:,, ,']rna1.

{ e zrráte Bobal Bob si musí  zacvič í t, i kdyby z nebe zmrzlí ¹ evci padali.
-r :ak jen co si kolem krku omotal ¹ álu, volal: ,,Bobkul Vstávati Cvič itl" A sám

sť  i] a i!c,izbuzor-al:,,Cvič í me, cvič í me, sportem mrazuč elí me!''
C.]ime Č elí ne, ale kam to letí me? Irtreří kej, Bobe, ¾ e najih," drkota: zuby: _]- l-j-,-_l,

E:l'' ,-,-kotrkl z klobouku, pak se podí val do mapy a pokýval hlavou.
\a lih Bollku. na jih - k ji¾ ní mu pólu.''
.l :anr bl-rde teplouč ko, viď?" tě¹ il se Bobek.
"\eb-rcle, Tam. hochu, mrzne i v č ervenci,''
"3:'be Bobánku. otoČ  to k nějaké mu jiné mu pólu," prosil Bobek. ,,Někam, kde je::l i:, l.; proSinci. Pujde to?"
"E:iri:¾ e\- ieHB_ob ,Mě]by ses trochu vic zají mat o zeměpis, kďy¾ jsme teď

L]l'Iac na cestách. PÓlY jsou toti® jen dva - severní  a ji¾ ní . A na obou je celý rok
]]l],az 'ako na Sibiři."
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,,Ach jo. Tak to nás zahřeje jedině ovocný č ají č ek."
Bobek zmí zel na dně klobouku a postavil na č aj. Horká pára z konvice stoupala

k Bobovi, ale hned mrzla v rampouchy. Kdy¾  si hzl, chutnala jako ovocnázmrz-
lina.

,,Hmm, pěkně voní ," pochvaloval si Bob.
,,Malinový, ten já ráď," řekl Bobek, Zamí chal l¾ ič kou a vylouhovaný pytlí č ek

vyhodil z hrnku.
,,To se dělá?- napomenul ho Bob.
A hned nato se ozval rozzlobený křik: ,,Ulič ní cil ®e se nestydí te! To nemáte ko¹

na odpadky?"
Na kře pod nimi poskakovala paní  tuč ňáková s č ajovým sáč kem na hlavě a hro-

zí Ia ke klobouku, Kolem stálo plno jiných tuč ňáků , byla jich celá kolonie, nebo
aspoň milion, a v¹ ichni králí ků m hrozili a vzru¹ eně na ně ukazovali.

,,Tys to vymňouk,kamaráde," vylekal se Bob. ,,Co teď?"
,,Uteč eme!'křikl Bobek, kdy¾  klobouk dosedl na ledovec.
Rozběhl se a Bob za ní m, jen¾ e kďy¾  nejste náhodou tuč ňák, po ledu daleko

neuteČ ete . KráIí ci klouzali a padali, sjí ¾ děli po záďech ledovými tunely - a tuč ňá-
ků m se to zalí bt\o.



Zrast je pře¹ la.Zač aIí  hrát s Bobem
a Bobkem na babu, skákali po hlavě
do vody a zpátky, smáli se
a nad¹ eně pí skali a najednou...
ticho! Ticho jako před bouří .

A opravdu, moře se rozbou-
řilo,Ied praskl, kry lí taly...

"Poplááách ! P oplá ááácb'l
V¹ ichni ven! Honem pryč !"
křič el největ¹ í  tuč ňák, asi
velitel nebo guverné r celé  té
kolonie.

Tuč ňáci v m¾ iku vyskákali
na ledovec. Moře bylo prázdné .

Jen támhle se objevilo něco
obrovské ho, velik;ftni oblouky to
skákalo do vody azase se vynořovalo
a krykolem se tří ¹ tily.

"Co to ie?'vylekal se Bobek a hned se schoval.

"Vypadá to jako velryba-kosatka," řekl Bob.
,\ndí ¹  ty zuby? To není  kosatka, ale zubatka!" kňč el Bobek. ,,Ale ¾ e je vyděsila,

tyhodné  tuč ňáky, viď?-

"A diví ¹  se?' řekl Bob a vy¹ el z ú krytu. (Ale a¾  po chví li, a¾  kdy¾  kosatka zase
v mofi nrlize|a.)

Nad mrazivou planinou skuč el jen ví tr. A nikde nikdo.
,Uf, iak je tu najednou pusto a nevlí dno," rozhlí ¾ el se Bob.
,A liduprázdno, viď? Úplná Antarktida! Kam v¹ ichni zmizell?"

"J0, to neví m. Ale tamhle něco zapomněIí ," ukázal Bob před sebe. ,,Co to je?
to jako vejce!"
k tomu - a bylo to vejce. Veliké  a pěkně ¹ i¹ até ...

teplé !' divil se Bobek. ,,Třeba se z něho něco vylí hne." Sví ral to vejce
, proto¾ e hezky hřáIo, ,AIe co to bude? Neví ¹ , Bobe?"

se ozval jásot a smí ch. V¹ ude okolo stáli tuč ňáci, dr¾ eli podobná
ff¹ atá vejce a volali: ,,U¾ le to iady! Ledy puknou natotata u¾  se klubou tuč ňáč ata!"

,Bobe, sly¹ el jsi? Musí me to vají č ko vrátit mamince, dří v ne¾  se vyklube!"
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Bobek s vejcem v náruč í  procházel kolem ¹ palí ru tuč ňákŮ a vyptával se: ,,Ma-

dam, není  to va¹ e? Nebo va¹ e?"
Ale kdep ak.Ka¾ dý z toho milionu tuč ňáků  opatroval to své  ak cizí mu se nehlá-

sil. A o nějaké  ztracené  mamince také  nikdo nic nevěděl.
,,Co se da OOtatZ" zamyslel se Bob, ,,Maminka je fuč , tak o toho prcka, a® se v1'lÍ -

hne, bude¹  muset peč ovat ty."

,,Já? proč  zrovna já? T jsi rozumněj¹ í ! A tak bude¹  máma!" zlobii se Bobek
a hodil vejce Bobovi. ,,Chytej, mámo!"

Bob vejce chytil, ale pak ho zase strč il Bobkovi.
,,Ty hlupáč ku, copak neví ¹ , ¾ e u tuč ňáků  se o vejce stará dycinky táta?" u© klí bl se,

Bobek chtěl protestovat, ale ozvalo se: ,,Křáp!" a ,,Prásk!"
,,Pomóc!" zaleč el Bobek. ,,Ono se to klube|" _ .

A pak zhovll: NŘÁPt a PRÁSN|" - a skořápka pukla. V tu chví li se KRAP|
a PRÁSK! ozývalo po celé  ledové  planině.

,,To bude miminek|." ¾ asl Bobek.
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"To bude miminek!" jásaly maminky,
proto¾ e ze v¹ ech těch vajec se najed-
nou klubali mrňaví  tuč ňáč ci.

Bob a Bobek si py¹ ně prohlí ¾ eli své
fuč ňátko - je¹ tě mělo skořápku na
zadeč ku - a volali: ,,§ jsi hezký! Ty

isi po mámě! Jsi ú plně nej-
pěkněi¹ í ! CeIý láta|,"

Tirč ňáč ek otevřel

A vy jste kdo?"

oč i, a kdy¾  spatřil §§F
dvakráliky,'zarizi| %
se a řekl: "Poč kat 
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"Já 
jsem přece tvů j táta qplÉ \_rz

Bobek!"
,AjájsemtvámámaBob!" b* ffi *
"Neboj, neboj, my tě nauč í me panáč ko- E ř =

vat a hrát si Zají č ek ve své  jamce sedí  sám -
a p}no iiných věcí !" slibovalÍ králí ci a dělali ť uť uť u a ňuňuňu, ale ten maliČ ký se

rozplakal a nebyl k uti¹ ení .

"Boií m, bojí m!" ječ el:,,Mamí í í !! ! Mamí í í ! ! !"

®i"aoe kry se nalednou ozvalo: ,,Synáč ku mů j zatoulanej! Kam ses mi zakulá-
lel?!"

Na břeh několika pádnými tempy,doplavala statná paní  tuČ ňáková a hnala se
kBoboviakBobkovi.

Vytrhla jim uplak ánka a sevřela ho v náruč í . ,,Ty moje tuČ ňátko, mací Č ku, cva-

lí č ku!" ¹ eptala á t,rč Ráč ek jen vrněI: ,,Maminko, mamineč ko moje.""

"To se mi snad zďá," kroutil hlavou Bob.

"A]e mně se to nezd"á!" řekl Bobek a qýhru¾ ně předstoupil.

"Tak moment, paní . Jak jste poznala, ¾ e ten ná¹  je vá¹ ?"

"No douolte, É a¾ d á máma přece pozná své  novorozeně podle skořáPkY na
zadeč ku! " obj asnila paní  tuč ňáková.

Kolem dokola v¹ óchny maminky (a byl jich aspoň milion) volaly: ,,Ano, ano!

ka¾ ďé novorozeně má přece nazaďeč ku jinou skořápku!"

"Tak 
jste to sly¹ eli," řókla spokojeně paní  tuč ňáková. ,,,F,le jste moc hodnÍ , ®e jste 12>



mé ho synáč ka pohlí dali. s jeho otcem si to je¹ tě vyří dí m! copak neví , ¾ e o vejce se

u nás musí  starat dycinky táta?"
pak malé ho tuč ňáč ka pohladila po hlavě a řekla: ,,Pojď se ukázat tatkovi, urČ itě

je někde na rybách." t l
,,Na shledu.ro.r;;r.kta králí ků m a odtapkala po ledu za zatou1aným taií nkem,

"eno;, kluci ! " zamáv alj im tuč ňáč ek,

,,Ahoj, ty nevaě8ní ku Árňavá!, křikli zaní mBob s Bobkem", a nasedli do klo-

bouku.
Hned se k sobě stulili, aby jim nebyla zima, a Bobek se zamyslel: "Bobe, 

posly¹ ,

jak ty bys mě pozna1třeba v ÁustráIii, kde jsou miliony kráIí ků , kdy¾  já nemárrn na

zadeč ku skořápku?"
,,No přece podle ocásku, Bobku,"

,H.t^., .u.ň si iy vtí pky, kamaráďe, apojď spát," zí vl Bobek.

,,Dneska si pořádně schrupneme. v t8cú ne konč inách trvá noc pul roku," pouč il

kamarádaBob. , n I {----liár. 
to se tě¹ í m," zavrlé Ise v pelí ¹ ku Bobek. ,,Dobrou noc, Bobe,"

,,Dobrou, Bobku."

€§ffi
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BOb a BObek na,DilloLeé mzó,pad,ě
KLOBOUK SE vzxÁ© nr nad americkou pré rií  a nebe bylo plné  beránků .

,Nespat! Vstávat! Cvič it!" volal Bob jako jindy, ale vypadal jinak ne¾  jindy. Na
h]avě měl sombrero a toč il lasem jako kovboj.

Bobek na něm mohl oč i nechat. ,,Bobe, my jsme na Divoké mzápadě, viď?"
,Jupí í !" Bob zamáva|lasem tak ¹ ikovně, ¾ e chytil na nebi beránka.
Pak se beránci rozutekli a objevil se bouřkoqý mrak. Vypadal jako stádo bizonů .

Přehnal se po obloze a shodil klobouk s králí ky na zem. Koukali na sebe a připa-
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dali si jako ve filmu. Uprostřed pré rie bylo malé  nádra®Í , pra© ná ulice, Pár Patro-
vých dómků  s verandami, banka, holič ství  a dřevěný barák s nápisem SALOO\

Sotva se trochu rozkoukali, zvedl se oblak prachu a byto sly© et hřměnÍ ,

,,Tamhle se zase něco ¾ ene!" křikl Bobek a zatoč í I lasem, aby chytil ten mrak
Jen¾ e tentokrát to byli skuteč ní  bizoniI

Hřmí cí  stádo se prohnalo městeč kem ]ako nič ivé  tornádo, Chudák Bobek se

ieknutí m sám zamótat ao lasa, Bob kamaráďa popadl jako balí k a vběhl lÍ tací n,
dví řky do Saloonu. (AIe nebyl to ¾ ádný salon, jen obyČ ejná kovbo;ská hosPocla

neboli bar.)
,,U sta bizonů !" zakle| majitel toho baru. ,,MěIi jste z pekla © těstÍ , cizincil Ze 1o

¹ erife?"
odpovědělo mu jenom zachrápání . Uprostřed baru s nohama na stole sede-

,uprá¹ "ný dlouhán, sombrero mu zakývalo tváŤ, na prsou měl © erifskou zlatou
hvězdu, u boku dva kolť áky a spal.

,,To je pete, ná¹  ¹ erif. Při¹ el, nic si nedal a hned usnul," vysvětloval barnran

,,Úoní  vlakové ho lupič e. A ten tu bude ka¾ dou chví Ii, proto¾ e bizoni v®dycky utí kai-



před vlakem. Tak co si dáte, mládenci? Starou dobrou ohnivou
vodu z Kentucky?"

..Mrkvový d¾ us, prosí m," řekl Bob.

..Mně taky, ale dvojitej," přihlásil se Bobek.
Barman rozbryndal ohnivou vodu po pultu. ,,Mrk-vo-vej

cl¾ usl" ¹ kytal smí chy. ZněIo to jako výstřely z pistole.
To ¹ erifa probudilo. Vyskoč il a sáhl po koltech. ,,Co je?"
Barman ukázal na Boba a Bobka: ,,© erife, koukněte

rra ně, to jsou snad vá¾ né  kráIí ci!"
. Hele, králí ky já nehoní m. Já honí m vlakové ho lupič e

- a u¾  tři dny jsem nespal," zavrč el spáč  a chystal se
zase usnout.

Ale Bobek k němu přiběhl, postavil se před ¾ idli
a zvolal; ,.Pane Pete! Pane ¹ erife, my vám pomů ¾ eme!"

\Ir- jsme u¾ pár lupič ů  dopadli!" přidal se Bob,
.Oukej ," zí v| ¹ erif. Zaďí va\ se ke stropu, kde se toč ily

1opatkv velké ho plechové ho větráku.
Bleskur5lchle tasil. ,,Prásk! Prásk! prásk!" vystří lel

l,rn¾ iku z větrákové ho plechu dvě stří brné
1rl-ězd5..

..Tí mto vás slavnostně jmenuji svými ,,"?'_
pomocní ky, " řekl - a byl zase v timbu. r,-

Králí ci si py¹ ně připevnilt na ko¾ í ¹ ky ¹ erifské
hr-ězd,v.

..A jak vypadá ten lupič ?" zeptal se Bob.

..Takhle!"
Barman ukázalna obrázek, který měI vyvě¹ ený nad pultem. Byl na něm zarostlý

hi,omot]uk s hrozivou tváří , A pod obrázkem stáIo: JOE DESPERADO, vlakový lu-
pič . Odměnaza dopadení  tooo dolarů !

..Brrr"' otřásli se králí ci. ,,Ten vypadá!"

.Ho¹ i, něco vám řeknu"' barman zti¹ il hlas: ,,ve skuteč nosti je to je¹ tě hor¹ í . Ten
sám v prackách udr¾ í  lokomotivu!"

..A¾ í zeň má jako trám!" zařyal- a vy u¾  aslví te kdo.
Ano. Kopnutí m si dví řka otevřel a najednou tu stál...
,.Joe Desperado!" pí pl barman a strachy se rozklepal.
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,,Serife!" zvolali tenkými hlásky kráIí ci a hned nato vyskoč ili a¾  ke stropu.
Tam se chytili lopatek větráku a toč ili se nad hlavou spáč e, které ho by nevzbu-

dilo ani zemětřesení .
Joe Desperado se opřei o pult.
,,Přejete si?" hlesl barman.
,,Pořádnou láhev starýho dobryho bourbonu z Kentucky, trpaslí ku!" zařvd, vla-

kový lupič ,
Barman mu třesoucí  se rukou podal láhev a Joe Desperado ji pěti dou¹ ky r,l,pil

do dna.
Utřel si pusu hřbetem ruky. Zaďí val se na větrák a zamotala se mu hlava.
,,Hrome, já vidí m bí lý my¹ ky!"
,,Je¹ tě jednu?" zeptal se barman.
,,Ne," otřásl se Joe Desperado, ,,já spěchám na vlak. Cha, cha!" Chraplavě se za-

smál své mu vtipu a vy¹ el na vratkých nohou zlokáIu.
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Venku nasedl na koně, dvakrát vystřelil do vzduchu - a vyrazil zavlakem, který
právě s houkání m vjí ¾ děI na náďra¾ í .

Ty výstřely ¹ erifa probudily. ,,Co je? Co se děje?"
,,Byl tu," soukal ze sebe barman. ,,Vypil naráz ]áhev ohnivé  vody a ¹ el na vlak."
..Kdo?" nechápal ¹ erif.
,,JOE DESPERADOl" křič eli mu do ucha -ka¾ ďý z
.,Jo, jo, chystá se na viak do Santa Fé . Ten vozí v

hlásilbarman. ,,© erife, musí te sebou hodit."
.,Zaní m|" zvolali kráIí ci a vyběhli ze salo-

onu.
I ¹ erif se rozběhl. Hnal se městeč kem,

stří lel po v¹ em, co se mihlo kolem, ale
kdv¾  doběhli knáďra¾ í , po vlaku u¾  tu
zr_rstal jen oblak kouře.

. Hrome! Kde máte koně?" obořil
se ¹ erif na své  pomocní ky.

Jaký koně? Koně my jsme
přece nikdy neměli," divil se
Bobek

. \í r-máme jenom klobouk,"
,,r-sr,ětlil Bob.

. Poč kat! Támhle je dre-
zí na." ¹ erif mávl rukou ke
kolejí m. ,,Vy budete makat
a já ří dit, Jedeme!"

Bobek se ani nestač il zeptat,
co ;e to drezí na - au¾  na ní  stáI.

(A try se nikoho neptejte, jávám
to poví m. Drezí na také  jezdí  po
kolejí ch jako
vlak, jen¾ e
se musí
pohánět lD

ruč ně, Je
to dřina.) .-at'

jedné  strany - Bob a Bobek.
po¹ tovní m vagonu zlatý cihly,"

I.a\.
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,,To je dřina," hekali králí ci, ale tahali
zapáku ze v¹ ech sil.
Na¹ těstí  trať  vedla z kopce a za první m

tunelem iokomotivu dohonili.
První  přeskoč il z ďrezí ny na po¹ tovní  vagorr

Bobek. Bob postrč il ¹ erifa a spolu s Bob-
kem ho nahoru vytáhli. Otevřeli ú zkr
poklop ve stře¹ e.

,,© erife, zatáhnout břicho," zavelel Bo1l
apak ho společ nými silami vtáh1,

dovnitř.
Po¹ tovní  vagon by1 plní - zla-
tých cihel!

© erif se na tom pokladu ur-elellr
iako kvoč nana vejcí ch a zí vl..Dí k,.,

pomocní ci. Tady si na Desperada pěkně v klidu poč káme."
Posunul si sombrero do oč í  a za chví Il se ozvalo chrápání .
,,Bobe, ¹ erif nám zase usnul!"
,,To ChCe prů van, Bobku," řeki Bob. ,,Pomoz mi."
KráIí ci zvedli ¾ e\eznou závoru a trochu pootevřeli dveře vagonu. © kví ror-r tarl

pořádně fuč elo, aie spáč e to neprobralo.
Najeďnou zaslechli dusot koňských kopyt. Podé l trati se hnal Joe Desperadol
,,Jupí í !" zařval a zatoč Il lasem nad hlavou.
Smyč ka lasa se obtoč ila kolem komí nu lokomotiry. Joe Desperado zatáhl a drzel

Jeho ků ň se vzepjal na zadní ch... i lokomotiva se vzeplala, odfrkla si - a stála.
Joe Desperado seskoč il ze sedla a dvakrát vystřelil.
,,Co je? Co se děje?" probudil se ¹ erif.
,,Pssst!" napomenul ho Bobek aukázal k pootevřeným dveří m vagonu.
Joe Desperado se právě soukal dovnitř. U¾ u¾  sahal po první  cihle zlata,..
Bob s Bobkem na sebe mrkli. ,,Ráz - dva!" zvolali... a prudce přirazili dveře l-a-

gonu.
Joe Desperado v nich zů stal uvězněný!
,,Tak jsem tě přece dostal, padouchu!" zařval ¹ erif Pete.
,,S na¹ í  malou pomocí ," podotkl Bobek.
,,Sva¾ te ho, pomocní ci!" přikázal ¹ erif.

^,u|-,'l
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,,To je zrada! Zase ty bí lý my¹ ky!" vztekal se Joe Desperado, ale králí ci se neura-
zili. Jenom na sebe mrkli, popadli proyaz asvázalilupič e jako balí k.

"A teď ho po¹ leme po¹ tovní m expresem do věznice v Santa Fé !" prohlásil ¹ erif
spokojeně. ,,A vás, mládenci, jmenuji sqfuni do¾ ivotní mi pomocní ky!"

,Jo, to nepŮjde," řekl Bob a ukázal k obloze, zni¾  se pomalu sná¹ el klobouk
kouzelní ka pokustona.

,Támhle toti¾  letí  ná¹  expres!" smál se Bobek.
Pak králí ci udivené mu ¹ erifovi vrátili své  stří brné  hvězdy, naskoč ili do klo-

bouku, a ten se s nimi rozletěl k več erní mu nebi.
®áanáhvězda na něm nesví tila, Nad pré rií  se hnal bouřkoqý mrak,

"Bobe, myslí m, ¾ e se na nás zase ¾ enou bizoni," řekl Bobek ospale.

"Tak budeme dělat, jako ¾ e spí me," navrhl Bob také  ospale.

"Dobrlý nápad, Bobe."

"Tak dobrou, Bobku."

- (
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zachraňuií  medyěda
AMERIKA JE VELIKÁ země. Ani lé tají cí  klobouk ji nepřele|í raz dva.

,,Raz dva, raz dva," poč í tal si Bob při své m cvič ení  pro zdravé  těIo a své ¾ í  mvsl
,,Bobkul Vstávat! Cvič it!" halekal na kamaráďa, a\e ten se převrátil na druh!-llok

a mumlal ze spaní : ,,Ach jo, zase ty Bobovy prostocviky..."

i u,|",frji'"illí Ti"ii,Tů  řŤ lH Í i1#,ii,,'.?};;" ?- o-TlTj; 
zaú mv pelí ¹ ku sladce podřimoval a vysko č rI -: 

; t
teprve, kďy¾  kiobouk dosedl na zem. r 

^ 
R

ByIi na nějaké m velké m parkovi¹ ti. StáIo tu bJ' --
plno zářivě lesklých t zablácených náklaďáků ,
tamhle neon oznamoval: MOTOREST a kousek
dál byl malý dřevěný domek s plechovou střechou.
Z něho se ozýval zpé v, drnkání  kytar a kvič ení  houslí .

,,Tam je tak veselo a mně je tak smutno, V tom
domku bude urč itě nějaký laskavý ú tulek... Jdu se
tam přihlásí t,," řekl Bob arázné  vykroč il.

Bobek se vylekal. Tady u¾  přestávala legrace!
Postavil se kamarádovi do cesty a uděIal stojku.
Pak předvedl parádní  kotrmelec. ,,Raz dva tři,
raz dva tři, koukej, Bobe, cvič í m
zdatně, skáč u rád!"

,,Na to ti neskoč í m,"
odvětil Bob a u¾  u¾
chtěl vejí t do toho
ú tulku, kďy¾  tu se rozle-
těly dveře a ven se vypo-
tácel chlap jako hora.
v ruce dr¾ el láhev, ale
coca-cola v ní  nebyla.

Bob i Bobek raději í b
uskoč ili stranou,

lii



,,K,amaráde," zamysiel se Bobek, ,,tohle nebude ú tulek pro
opu¹ těná zví řata! To je..."

,,...hospoda! Utulek pro opu¹ těné  lidi!"
Kdo to řekl? Medvěd! Medvěd jako velehora. Obrovský,

huňatý (ale u¾  dost opelichaný), stary medvěd, Stál na
parkovi¹ ti ve vysoké  kleci upevněné  na plo¹ ině
náklaďáku - a přátelsky se usmí val.

,,Pojďte blí ¾ , mrňouskové ," zabruč el a pak
ob ěma tlapami r oztál^tl mŤí ¾ e .

Vystoupil z klece a poví dá: ,,Co tu děIáte?"
,,Nic!" vyhrk} Bobek.
.A vy?" zeptal se Bob.
.Já tu č ekám na kámo¹ e. Jmenuje

a je to mů j ¹ é f, Za chví Il přivede lidi
Stavení ."

.Na jaký představení ? Copak sem
nebo co?"

\Iedvěd se napří mil a pravil py¹ ně: ,,Cirkus jsem já,
lnrňousk ové | Já kdysi bývat chlouba v¹ ech ¹ apitó od New
Yorku a¾ po Prahu. Nevěří te? Tak koukejte! Malá ukázkajen pro vás!"

\Iedvěd se pro¹ el po rukou, pak se svezl naprázdné m sudu (a nespadi), ®onglo-
,,-a1 s talí ři (a ani jeden nerozbil) - chodil po provaze (a udr¾ el se v rovnováze),
taneč ně se motal - a anijednou si nohy nezamotal...

Králí ci nad¹ eně tleskali, a kďy¾  medvěd ukonč il svou ¹ ou (tak to řekl), Pravil
Bob slavnostně: ,,Mistře, ¹ ou ne¹ ou, vás je v tomh\e Zapadákově © koda! VY bYste

bvl hr,ězdou i v Las Vegas!"
..Dí kyl Dí ky!" klaněl se medvěd a najednou přestal. Otoč il se na patě a pelá© il

zpátky ke kleci.
.Kluci, rad¹ i se schovejte, Tom se vrací !" křikl nakráIí ky a zmí zel v kleci, ,,VÍ te,

on je to sice mů ; kámo¹ , ale ¹ é f je ¹ é f," vysvět}il.
To u¾  se rozletěly dveře hospody a vy¹ el houf rozjaŤených dáIkových řidiČ Ů

a závozní ků  a mí stní ch ochmelků .
V jejich č ele kráč el malič ký mu¾ ik, kouřil tlustý doutní k a vŮbec se hrozně

naparoval. To byl samozřejmě Tom, bývalý ředitel slavné ho cirkusu a teď zchudiý
ma;itel jednoho staré ho dobrácké ho medvěda.

se Tom iĚ
na před-

přijede cirkus



,,Panstvo, za mnou!" křič el. ,,Teď uvidí te, co jste je¹ tě neviděli. Drezú ra za bura]
Po návratu z turné  na Alja¹ ce poprvé  u vás ochoč ený lido¾ ravý medvěd grtzz\v|,"

Pak přistoupil ke kleci, odemkl veliký zámek a uskoč il. Předstí ral, ¾ e se med-
věda bojí . ,,Zabruč ," řekl mu ¹ eptem.

Medvěd zabruč el, ale vypadal při tom tak přihlouple, ¾ e se diváci rozesmálr,
Pak vy¹ el zklece, uklonil se a zač al ¾ onglovat s talí ři.

,,Č lověč e," u¹ klí bl se jeden potetovaný vazoun s plným pů llitrem v rllců
,,Takovýho medvěda, co nerozbí jí  talí ře, po¹ li do kuchyně, ať  myje nádobí .''

A zbylé mu hlouč ku přtkázal:,,Chlapi, couváme! "

Medvěd přestal ¾ onglovat a smutně koukal.
,,Poč katl Poč kat! Kouří cí ho medvěda jste je¹ tě neviděli!" zvolal Tom trir-rmfálrre

a dal medvědovi do pusy doutní k. Chudák medvěd stateč ně bafal a kuckal a h].a,, a

se mu toč ila.
To u¾  bylo na Bobka moc.
,,Tak dostl Nechte toho! Tohle ietýrání zví řat|" křič el.
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AIe diváci hví zdali a nad¹ eně dupaii:

,,Výborně, mé ďo! Dej si je¹ tě č ouda.
Zveme tě na pivo!"

Obrátili kapsy, házelt na zem drobásky -
a Tom dostal je¹ tě hloupěj¹ í  nápad. Vypů jč il si od
vazouna pů llitr a podal ho medvědovi.

Chudák medvěd musel pivo polykat! To se chla-
pum lí bilo je¹ tě ví c - a pení zků  na zemí  je¹ tě přibylo.

Tom ty dolary sesbí ral avrát[ se do hospody.
Medvěd zkrou¹ ené  zalezl do klece. Vypadal jako

hromada ne¹ těstí .
.A ty si tohle nechá¹  lí bit?!" rozzlobil se Bob -

a přestal medvědovi vykat. ,,Co tě tu
dr¾ í ? Proč  neute-

,-ň č e¹  do lesa?" 
-Č - .) _j-*- tr,í ydved sv 

--
---/ 

C- Lt podrbal na

-l-xr hlavě: "Ale,

(
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d
ho¹ i, to ví te, ¾ e

bych docela rád. Mám tam pří buzný. Ale co
Tom? Tom by tu zů stal sám, docela opu¹ -
těný..."

Bobek vyskoč il metr vysoko. ,,No tohlel Snad
toho kruť ase nelituje¹ ?"

Medvěd potřásal hlavou. V¹ eiijaké  my¹ ienky se
mu tam honily. Nakonec poví dá: ,,Ví te, to je tě¾ ký.

Kdy¾  on Tom je sirotek. Nikoho na tom ¹ iým světě
nemá. Ani pení ze. Jenom mě. . . "

,,Jen¾ e medvěd patří  do lesa!" řekl Bob rozhodně,
,,A ten tvů j sirotek do polep¹ ovny!" dodal Bobek.

A hned nato skoč il do kabiny náklaďáku. Posadil se
zavolant a spustil motor.

,,Bobe, já budu ří dit. Ty dávej pozor na
Cestu!"
Náklaďák se rozjel do hor.

-_
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,,Kluci, neblázněte. To je ú nos! Pomóc!" křič el medvěd tak hlasité , ¾ e ho Ton:
usly¹ el, Vyběhl z hospody a kouká, jak jeho auto mtzí v zatáč ce na lesní  cestě.

,,Zloději! Ukradli mi medvěda! Je to jedinej č lověk, kterýho na světě mámI
hořekoval- a pak se za autem rozběhl. Běhat uměI. Pelá¹ il jako zají c.,.

I.jáklaďák stoupal do hor. V¹ ude okolo byly nádherné  smrky a vysoké  jedle.
,,Medvěde!" hulákal ¹ ť astně Bob. ,,SIy¹ í ¹  volání  divoč iny? Cí tí ¹  tu vuni medl-.

a medvědů ?"
Na zalesněné  skalní  plo¹ ině Bobek zastavil.
,,Skalisté  hory! Koneč ná, vystupov at!" zahlaholil.
Medvěd rozevřel mří ¾ e a vy¹ el z klece.
,,To je vzdou¹ ek," Iiboval si. ,,A ta vů ně..."
,,Takhle voní  svoboda, kamaráďe," řekl Bob.
,,Moc pěkně voní ," rozzářt\ se medvěd a hned nato zesmutněl: ,,Ale co Tom? SánT

si neuvaří , nevypere,.. "

,,Se zblázní m!" chytil se za hlavu Bobek, ,,On si nedá pomoct a nedá!"
Ale medvěd neposlouchal. Koukal se do hlubin lesa pod sebou. Někdo se hnal

nahoru lesní  pě¹ inou.
,,Tom!" za¹ eptal medvěd a jeho věrné , hloupé  srdce se radostí  rozbu¹ ilo.

ll



,,Tak jo, ho¹ i. Jáu¾ pů jdu. Sbohem," řekl králí ků m, popadl velikánský batoh aroz-
běhl se do ú dolí .

,,Ani nám slu¹ ně nepoděkoval!" zlobil se Bob, Bobek mu přikyvoval.., a do toho
přiletěI jejich klobouk.

Tak nasedli a klobouk se s nimi vznesl nad Skalisté  hory.
DoIe pod sebou spatřili medvěda, z té  ú ¹ ky vypadal docela malič ký - ale

poč kat! Batoh měI na zádech a někdo z toho batohu vykukoval,..
,,Není  to Tom?" nevěřil svYm oč í m Bob.
ByI to Tom. Ale mo¾ ná pň běhu tou nádhernou divokou pří rodou při¹ el k ro-

zumu. P4i se to někdy stává,,.
Tom z batohu mával na králí ky a volal: ,,Dí ky, mládenci! My tu zač neme noú

¾ ivot. U¾  ¾ ádný cigáral, A ¾ áďný pivo a ¾ áďný hamburgery! Jen voda ze studánky,
houby, maliny a med, viď, ty mů j milovaný medvěde?"

,No to je konec! Věří ¹  mu, Bobe?" nevěřil svlfon u¹ í m Bobek.
A Bob řekl moudře, ,,Ale třeba je to ¹ ť astný konec. Musí ¹  věřit medvědů m."
,A lidem taky?" zeptal se Bobek.
,Taky. Lidé  jsou dobří ..."
,Tak dobrou," zí vl Bobek a ulo¾ il se ke spánku.
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BOb a BObelr přistarLourlaMěsí ci
,,KA®DE nÁNo "tE 

pĚxNE, ale napří klad vč erej¹ í  bylo pěkněj¹ í  ne¾  to předr,č e-
rej¹ í , a dne¹ ní  je mnohem pěkněj¹ í  ne¾  to vč erej¹ í ," pochvaloval si Bob. ,,Nespatl
VstávatI Cvič it," tentokrát na Bobka nevolal, jen si vesele prozpěvoval. Stejně to
nikdy nepomohlo. Ale poskakoval tak radostně, ¾ ekamaráda probudii,

,,Kam dneska asi doletí me?" zeptal se Bobek.
Bob měl tu nejlep¹ í  ranní  náIadu. ,,Co třeba na Měsí c? Tam jsme je¹ tě nebylil"
,,Ach jo,A lidi tam u¾  byli," zesmutněl Bobek.
,,Musí me si, Bobku, přiznat, ¾ e v něč em jsou lidi dál ne¾  kráIí ci. A nevzd.vchejI

Rad¹ i se podí vej dovnitř na ten binec. Musí me si tu uklidit."
Bob mět pravdu. On ten jejich klobouk byl vlastně takový malý pokojí č ek. Tanr

se ve¹ Io zbyteč ných věcí ! (Znáte to. Jen se rozhlé dněte po své m pokojí č ku.)
Králí ci se dali do gruntování , Bob vytáhl vysavač  a luxoval. Bobek si vzal smetá-

č ek a překá¾ el.
,,Tady je ale krámů !" zlobil se Bob. ,,Já se diví m, ¾ e nás ten klobouč ek vubec

unese!"
Zmtzel uvnitř a s funění m vynesl na světlo nějaký té ¾ ký pytel. ,,Co je tohle?

zahří maL A ¹ up! - pytel letěl z klobouku do pole.
,,To byla pro tebe zásoba mrkve rta zimv," vymlouval se Bobek.
Bob se znovu ponořil do ú trob klobouku a ukázal se s nějakou krabicí . .No nel

Kde se tuvzala ta bedna plná ¹ utrů ?"
,,Jaký ¹ utry? To jsou přece kamí nky a mu¹ le, co jsem si nasbí ral v Aí rice

u moře," bránii se Bobek.
Bob ty kameny, kamí nky i mu¹ le vyklopil do řeky,
,,Jé je, to se nám odlehč ilo|." zvolal A hned nato: ,,Pomóc!"
Klobouk zbavený tí hy toti¾  najednou poskoč il - a frrr! vyrazí I jako raketa kolmo

vzhů ru do oblak.
Bobek se chytil Boba a Bob se dr¾ el klobouku. A pak se to stalo! Odstředivá sí la

je vytáhla do ří dké ho vzduchu.
,,Mně je tak lehce!" jásalBobek. ,,Já jsem, Bobe, beztí ¾ e!"
Ztoho budou polí ¾ e, pomyslel si Bob.

, ,:' pták nedoletí , ale...
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Něco se k nim blí ¾ ito! Stra¹ tivě to řvalo. A oheň z toho ¹ lehal. Jaké pak napí nání
- byl to raketoplán!

Bob stač il jenom křiknout: ,,Bobku, uhni, něco k nám letí !" A Bobek poznamenal:
,,Já ]sem v¾ dycky ří kal, ¾ e neisme ve vesmí ru sami,.."

Na¹ těstí  je raketoplán obletěI a obloukem je minul.
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Kosmonaut Harry Hurican se ale vyděsil. Měl za sebou u¾  pěknou řádku letů
na Měsí c, kam vozil bohaté  turisty, ale tohle je¹ tě neviděl!

Kďy¾  se trochu vzpamatoval, rozječ ely se v¹ echny palubní  pří stroje ataké  Harry
Hurican ječ el do telefonl: ,,Základno! Poplach! Vidí m.ufony! Lí rají  kolem!"

,,Klid, Harry ne¹ í let. Ufoni nejsou. Pokrač uj v letu podle plánu!" uklidňovali ho
zfrďí cí ho střediska na Floridě.

,,Jel:r¾ e oni vypadají  jako kráIí cil"
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,,Yá¾ né ? Tak je popadni za u¹ i,

chachach á|." zazné l pří kaz ze záklaďny.
,,Provedu. Konč í m!" vzmu¾ 7l se Harry Hurican

a zač al jednat. Stoč il raketoplán k Bobovi a k Bobkovi,
Zmáč kI tlač í tko a zvedl se poklop. Z poklopu vyjelo dlouhé  chapadlo.

Č ehsti chapadla se rozevřely...

"Auvajs!" zaječ elBobek. ,,Au! To tahá|." ječ el Bob.
Ale to u¾  je vesmí rné  chapadlo popadlo za u¹ i a vypustilo je uvnitř turistické

kabiny raketoplánu.
,Bobku, kamaráde, tak u¾  v tom zase litáme," povzdechl si Bob, A hned nato se

azval pří větiuý ¾ enský hlas, "To 
je náv¹ těva! Taky na Měsí c? Taky na Měsí c?

Vypadáte jako kráIí ci! AIe co jste doopravdy a kde máte domov?"
,Doopravdy jsme Bob a Bobek a domov máme v Třeboni," odpověděIi králí ci jed-

ní m hlasem. §&>
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,,A jámám milionářství  v Texasu, Ří kejte mi Mary. A tohle je mů j Kení č ek," uká-
zalana mrňavé ho pejska. ,,Ale ří kejte mu Ken, on si pak připadá jaksi vět¹ í ."

,,Dobrý den, Mary," uklonil se Bobek.
,,Ahoj, velký Kene," pozdravil pejsánka Bob.
Ken něco za¹ těkal, ale znělo to spí ¹  jako mňoukání .
,,A ví te, ¾ e Kení č ek bude v televizi? A ví te, proč  bude v televizi?" hlaholila Mary.

,,Proto¾ e Ken bude první  pejsek v historii, kterlý udělá lou¾ ič ku na Měsí ci!!!"
,,Na Měsí ci!" vydechl Bobek. ,,My letí me na Měsí c?"
,,Jasně. Je¹ tě jeden oblet kolem Zemé  a frrr! rovnou za nosem na Měsí c!" řek]

Harry Hurican. Vy¹ el z pilotní  kabiny a nič emu u¾  se nedivil.
Podal králí ků m ruku a popřál jim pěkný let.
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Ta laskavost Bobka osmělila. ,,A ne¹ lo by to vzí t přes Třeboň?" zeptal se.

,,Proč  ne," přikývl kosmonaut, ,,ale musí te mi ukázal cestu."
,,To my vám rádi uká¾ eme," volali králí ci a hned se hrnuli do pilotní  kabiny.
,,Kam teď?" zeptal se Harry. ,,Pořád rovně po MIé č né  ďráze?"
,,Správně," přitakal Bob. ,,Ale pozor, at se nesrazí me, koukám, ®e támhle před

námi je Velký Ňz."
,Vidí m," hlásil pilot a krásným obloukem se mu vyhnul.

"A teď prudce doleva a ¹ upem dolů !" zvolal Bobek a Harry zruč ně provedl
obtí ¾ ný mané vr.

Raketoplán se ří til k Zemí .,,Vidí ¹ , Bobe, jak je kulatá?" radoval se Bobek. A pak
sám popadl ří dí cí  páku a namí řil si to rovnou na TŤeboň.

U¾  spatřili kostetní  vé ¾  a rybní k veliký jako svět. A u toho rybní ka, kterlý se
náhodou jmenoval Svět, seděl rybář, a ten se jmenoval...

,Pivoda!" křič el Bob. ,Koukej, Bobku, to je ná¹  staqf známý rybář Pivoda!"
Raketoplán se smykem snesl nad rybní k. Hladina se vzdula a vylekané  ryby

o překot plavaly pryč , do jiných, klidněj¹ í ch rybní ků .



Bobek z okýnkavolal: ,,Pane Pivoda! Berou? Berou?"
,,Jávám dám, ro¹ táci! Pla¹ it mi tu ryby!" rozč ilil se rybář Pivoda, popadl obrov-

ský kámen, rozpřáhl se - a bác|. Mr¹ til tí m ¹ utrem po raketoplánu, Byla to rána
jako z děla.

,,Co se děje? Nějaký meteorit?" vylekala se Mary a Kení č ek se zuřivě rozmňou-
kal.

,,Houby meteorit!" vztekal se Harry ,,to ten jejich Pivoda nám uděIal ďouru do
raketoplánu! Musí me okam¾ lhé  na Měsí c, uniká nám palivo! Tu freboň nám byl
č ert dlu¾ en!"

Pak zařadil nejvy¹ ¹ í  kosmickou rychlost a nabral směr kolmo vzhů ru. "Na¹ těstí
tu znám prima zkratku," uklidňoval posádku.

A zanedlouho to drclo. Raketoplán přistáI na Měsí ci! První  vyběhla paní  milio-
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nářová s Kenem, zanimí  Bob a Bobek. Po pravdě řeč eno, kam se Měsí c hrabe na
ji¾ ní  Č echy. Krajina je to nevábná, ale pocit, ¾ e lamjste, je povzná¹ ejí cí .

Úptně vás to nadná¹ í l Co krok, to skok...

"Bobe! Sláva! Jsme první  kráIicí  na Měsí ci!" jásal Bobek.
A Bob pronesl památnou větu: ,,Ano, Bobku. Tohle je malý krok pro Boba, ale

velký skok pro kráIí ky!"
,A teď při¹ la ta velká chví le i pro psy!" zvolala Mary. ,,Kení č ku, lou¾ ič ku!"
Kosmonaut Harry vynesl z raketoplánu krásný mramoroqý patní k a řekl: ,,Jdu

hledat pumpu. Musí me si doplnit palivo."
I{dy¾  odskákal, připravila si Mary fotoaparát a poruč ila: ,,Kení č ku, zvedni

no¾ ič ku!"
Pejsek poslechl. Postavil se k patní ku... a nic...
Chudák jen koulel oč ima, hrbil se, slzel a nakonec zamňoukal, ¾ e se mu nechce.
,Ono se mu nechce! Mě ten qýlet stál deset milionů  dolaru - a jemu se nechce!"

naří kala paní  milionářová.
A d.o toho přiběhl Harry. ,,Je zle|." volal. ,,© iroko daleko nikde ¾ áďnápumpa. Mu-

sí me okam¾ itě zpátkyt"
Zahnal celou qýpravu do raketoplánu a spustil motory. Vesmí rná loď se s burá-

cení m ňtila kZemi.. a najednou - ticho.

"Jsme na suchu! Palivo do¹ Io!" zaipé I pilot. ,,Teď zů staneme trč et ve vesmí ru
a nikdo nás nenajde."

,Ale najde!" smál se Bobek. ,V¾  nás na¹ el! Koukejte, ná¹  klobouk!"
A opravdu, Nad raketoplánem se vzná¹ el kouzelný lé tají ci klobouk jako anděI

spásy,..
,,Honem, Iano!" zavelel Bob.
Harry se vzdal velení  a v¹ echno nechal nakrálí cí ch.
,,Tady ho připevněte!"
Harry poslechl a Bob s Bobkem otevřeli poklop a postavili se na raketoplán,

kteú  trč el na mí stě, jen mí rně se pohupoval.
Bob roztoč il lano jako laso a klobouk hned na pnrní  pokus chytil do smyč ky. Co

se nauč il na Divoké mzápaďě, hodilo se i teď ve vesmí ru.
Pak klobouk přitáhl k sobě a oba skoč ili dovnitř.
,,Klobouč ku, Ieť !" křikl Bobek.
Klobouk zabral a raketoplán táhl za sebou.,, Za pár světelných minut byli u¾

těsně naďzemí . 34>
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,,Koukej, Kení č ku, támhle pod námi je ná¹  rodný Texas!" radovala se Mary ana
pejska se nezlobila, i kdy¾  ze samé  radosti udělal v raketoplánu pořádnou louá.

,,Dí ky, ho¹ i!" volal z kabiny pilot Harry.
,,© tastné  přistání , Kení č ku. Na shledanou, paní  milionářová!" volali z klobouku

kráIí cí .
Párkrát zakrou¾ lli kolem raketoplánu a letěli dál...
,,Kam asi?" zí vl Bobek, u¾  zavrtaný v pelí ¹ ku.
,,Kam nás klobouk odnese," odpověděl Bob. ,,Dobrou noc, Bobku."
,,Dobrou."
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BOb & ffiWfuWffi vyté č í  ind,ió,,nsLaé ho té č itele
RANO sB pŘBHNer pB© tÍ x a vzduch byl č erstvý a voňaqý.

"Vstávat, cvič it, dýchat! Ve zdravé m těle zďraý vzduch!" povykoval Bob azač al
se zdravě nadechovat. Nemohl přestat.Za chví li byl nafouklý jako balon.

"BObe, co se ti stalo?" vylekal se Bobek,kďy¾  to spatřil,

"Zkus to taky!" křikl Bob - a pak hepč í !!! - kýchl a klobouk se naklonil, padal
mezi mraky - a zastavil se a¾  na něč em, co vypadalo jako barevná, lesklá bobová
dráha.

"Co to je?" ¾ aslBobek.
"To 

je přece duha," pouč il ho Bob.
,Ale ¾ e je tuhá ta duha! Krásně to po ní  klou¾ e - a jámám nápad!"
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,,A jaký?" chtěl vědět Bob.
,,Boby, Bobel Nasedej!" křikl Bobek.

A klobouk u¾  s nimi svi¹ těl po duhor-e
dráze, jen to hví zdalo.
,,Bobe, my dva jsme ideální  dvojbob!" jásal
Bobek.

,,Ale nějak se ochladilo," drkotal zub5- Bo1l
Aby ne. Duha se proměnila v ledov1,, tlrnel
Mráz jako v mrazáku. Kďy¾  králí ci tí rl

tunelem projeli, protrhlr
de¹ ť ový mrak a popadi
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Ale jaký! Byl to liják jako
někde v Brazí lii v de¹ tné m pralese...

Právě tam Bob a Bobek přistáli! A bylo po de¹ ti.
,,HeIe, ho¹ i, koukejte, kam padáte"' zavrč el někdo

a pak se rozka¹ lal,
Ten někdo byl ¹ aman. © aman je domorodý kou-

zelní k a lé č itel a tenhle byl naví c i krotitelem
hadů . Jednu dlouhou anakondu nosil na krku
mí sto ¹ áIy. ByI vysu¹ ený sluncem avyuzený kou-
řem z hliněné  dýmky, kterou
z pusy nikdy nevyndal. A buď
sí pal, nebo ka¹ lal.
Nebo obojí .

,,Dobrý den,
bane," pozdravili
Bob a Bobek.
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"Máte ]ýmu," řekl ¹ aman.

"Ado, by bábe rybu," huhlali prochladlikrálicí ,
,Jává,mji vezmu," řekl ¹ aman, natáhl kouř z d:fmky a stra¹ livě se rozka¹ Ia1.

"Jsem kouzelní k a věhlasný ¹ aman z kmene Jarubu¹ ů ."

"A nebude do bolel?" zahuhňal Bobek.
Anakonda se rozchechtala. © aman udělal pár kroků  a znovu se rozka¹ Ial. Z div-

né ho trnité ho keře utrhl hrst suchých bobulí  a nacpal si je do fají ky. Had na ně
plivl trochu jedu.

"Do ne!" ječ el Bobek.
oPssst," sykla anakonda.

"Ti¹ e. Neru¹ it kouzlo!" napomenul Bobka ¹ aman.
Pak mocně vdechl a vyfoukl oblak ¹ tiplavé ho kouře proti králí ků m.
,Frioýmopu¹ pu¹  ! " pronesl zaklí nadlo.
Chví Ii neUvto nic viaět ani sly¹ et. Pak se ozvalo dvojí  mocné  kýchnutí  - HEPČ Í !

rrBpČ Í ttt
,Zďraví č ko," usmáI se ¹ aman, ale hned nato se zase sví jelv záchvatu ka¹ le. §ffip



Ale králí cí u¾ byli jako rybič ky.
,,Namoudu¹ i, pane, vy jste kouzelní k. Rýma le pryč !" volal Bob.
,,A teď byste měl něco uděIat s tí m svým ka¹ lem," napomenul kouzelní ka Bobek
,,Ka¹ eI je preví t!" zachmuřil se ¹ aman. ,,A na ten mů j neplatí  ani tohle|" ukáza]

malou lahvič ku s něč í m zeleně jedovatým.
,,A¾ e tenhle mů j lektvar umí  hotová kouzla," dodal smutně.
,,Vá¾ né ? Ajaká?"
,,Uvidí te," řek} ¹ aman a uhodil do bubnu na stěně své  bambusové  chý¹ e.
V tu chví Ii z pralesa vyběhl, vyhopsal nebo se vybelhal houf vesnič anů !

Ka¾ dé mu něco chybělo nebo přebývalo. Jedel:
indián měI palec u nohy oteklý a č etr-en,;

jako rajč e.
,,Strč prstskrzsmrk! " kouzelní k prones1
zaklí nadlo a pokropil mu palec jeclc-
vatě zelenou tekutinou z lahvič kr-
Zakouřilo to, zasyč elo - a č errený- otor,

zmí zel. Indián radostně odskákal dotnlt
Hned nato se přibelhala domorodá stařena
Zkroucená bolestí  a schýIenák zemt, r,]áč ela
v ta¹ ce husu.
,,Babi, to je houser," pokýval hlavou ¹ aman
a p rone s l z aklí nadlo :,, I s chi a s zmtzsiz as p r-r ¹  -

pu¹ !"
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Pak jí  záda pokropil, babka se narovnala
a zač ala tancovat jako zamlada.

,,A tady mám vnouč ka," řekla, kdy¾  dotan-
č i]a. ,,To je ná¹  Pepé ."

Pepé  byl umolousaný prcek. Na nohou měl
obrovské  dřevákv.

,,A co má¹  ty, Pepé ?" zeptal se ¹ aman.
,,Mám malý no¾ ič ky, nemů ¾ u jí t do ¹ koly,"

le1 si klouč ek.
,,Nel¾ i, ulejváku! Velký boty má¹ !" zařval

¹ aman, ¾ ádné  zaklí nadlo nepronesl, jen
postří kal ty dřeváky zeleným lektvarem.

Zasyč elo to, zakouřilo, boty se smrskly
a hned byly klukovi akorát.

,,A upaluj do ¹ koly!"

'Bobku, on mu zmen¹ il dřeváky!" divil
se Bob.

,,Tomu ří kám věda," pochváiil kouzelní ka
Bobek. ,,AIe zvět¹ ovat neumí te, ¾ e ne?"

,,LJmí m," řeki ¹ aman.
,.Neumí te," nedal se Bobek.
,,Tak si cucni, stra¹ pytlí ku!" rozzlobil se

najednou ¹ aman a protřepal lahvič ku.
Bobek dostal strach. Normálně by

se něč eho tak odporné ho nenapil
ani za nic... ale stra¹ pytlí ku mu nikdo
ří kat nebudel

A tak zavřel oč i, popadl lahvič ku - a necucnul si. On ji do sebe obrátil celou!
Anakonda se rozchechtaia a ¹ aman se chytil za hlavu. ,,To bude prů ¹ vih!"
A byl. A velký. Bobek se zač al zvět¹ ovat.
U¾  nevypadal jako kráIí k. Vypadal jako bobr, pak jako medvěd brtní k a nakonec

jako medvěd grizzly.
Anakonda se chechtala jako pominutá a chudák Bob zoufale poskakoval.
,,Kamaráde, přestaň, co to děIá¹ , v¾ dyť  se nevejde¹  do klobouku!"
Ale Bobek zté  vý¹ ky py¹ ně volal: ,,To koukáte, co? Jsem největ¹ í  králí k na světě!"

vymý¹ -
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,,Jak je velkej, tak je hloupej," naří kal Bob a tahal ¹ amana zarukáv.,,Pane. pane
vrať te mi kamaráda|."

,,To je malé r," vzdychal kouzelní k. ,,Lektvar do¹ el a moje kouzla takv. To ie
malé r, to je malé r."

,,Pssst, neru¹ it moje kouzlo! " zasyč elanajednou anakonda.
Sesmekla se ¹ amanovi z krku, zač ala se rozvinovat, syč ela a koukala Bobko:-_

pří mo do oč í  takovým hrozným hadí m pohledem, ¾ e se Bobek ze samé ho strach:.
zač al vcukuletu smrskávat.

Dří v ne¾  byste pí smenko po pí smenku napsali slovo anakonda, b5l1 tááákh c
malinkej. (Proto¾ e i ten největ¹ í  králí k je před hadem táááklnle malinkej.)

A tak nakonec v¹ echno dobře dopadlo.
Bobek byl zase jako předtí m.U¾  se ve¹ el do klobouku. A klobouk jako na zl.:,-t..-

lanou přiletěl.
Králí ci nasedli, anakonda se omotala ¹ amanovi kolem krku a z 1eho dú nki ul

zase stoupal kouř jako mlha z de¹ tných pralesů ...
,,Ahahoj!" huhlal, ka¹ lal a sí pal kouzelní k,
,,Chudák ¹ aman lé č itel," zesmutněi Bob, ,,měI by se lé č it. Ale jak?"
,,Mám nápad," křikl Bobek a vyskoč il z klobouku.
Přiběhl k ¹ amanovi,YzaI mu fají ku z pusy a řekl: ,,Jáznámtaky jedno kouzlo]'
,,Co... co to dělá¹ ?!" vztekal se ¹ aman.
,,Ti¹ el " napomenul ho Bobek.
,,Irí eru¹ it kouzlo! " okřikla ¹ amana anakonda.
,,Kouření  ¹ kodí  Laouzlení !" pronesl Bobek své  zaklí nadlo - a hodil tu zač ovzenol

fajfku do jezí rka, Pak zase honem naskoč il do klobouku.
Zasyč elo to, zabublalo a fajfka byla u dna.
A kouzelní k se vztekal, naďával, sí pal a hořekoval... ale - je to mo¾ né ? - přeslal

ka¹ lat!
A kdy¾  si to uvědomil, celý se rozzářil.,,Ho¹ i, ho¹ i," volal nahoru ke klobouku

,,Ví te, ¾ e je mi najednou tak nějak lí p? Dí ky, dí ky, kouzelní ci!"
AIe Bob a Bobek to děkování  nesly¹ eli. Usnuli toti¾  jen chvileč ku potom. co sj

dali dobrou noc a popřáli si na zí tra zase nějaký dobrý skutek.

I



BOb a BObek rlav^ýtetrtí todl

SLUNCE SE VYHOUPLO nad mořem a pálilo tak, ¾ e ilé talí cí  rybky raději z vody
nevystrč ily ani nos. Jen¾ e Bob je králí k pevných zásad.

,,Nelenit, vstávat, cvič it! Cvič it se musí , i kdy¾  slunce pere do ko¾ í ¹ ku!" domlou-
val kamarádovi.

Bobek se protáhl a poví dá: ,,Tohle je den jako stvořený pro pěkné  pokoupání č ko
anebo pro qilet po moři."

Ukázal dolů . Pod nimi pIuI zaoceánský parní k. Na boku měI nápis HAVAJ a na
horní  palubě byl bazé n s modrou vodou a kolem stolky se sluneč ní ky a velký bí lý
klaví r.

k



jliliffil-'r{;_r

tr t § ? F i ř }o O

^...^- l tiiir^*]

-r-A +.É _

,,Tak co? Skoč í me si?" lákal kamaráda Bobek.
Klobouk teď letěl pří mo nad parní kem a zač al se nebezpeč ně houpat.
,,Lep¹ í  skoč it ne¾  spadnout," usoudil Bob.
Tak svorně křikli: ,,Uááááá!" a skoč ili do bazé nu.
Dopadli tam po hlavě - a byl z toho gejzí r a pak potopa. Voda zmáč ela v¹ echnr

kolem: dámu u klaví ru, č í ¹ ní ka s tácem limonád, společ nost u stolků  - a hlarne
mrňavé ho zlostné ho pana kapitána.

,,Dobrý den. My zaní c nemů ¾ eme," vymlouval se Bobek. ,,My jsme sem jen doce-
la náhodou přiletěli."

i
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Kapitán byl brunátný zlostí . ,,Jó, tak vy jste sem přiletěli?" v.ztekal se. ,,Tak to

zase poietí tó _ aie přes palubul A máte vů bec lodní  lí stek? Nemáte, co? Tak vY jste

řStO naví c č erní  pása¾ é Ť,,, ¾ e ano?"

Bob moudre mič el, ale Bobek se zač alvykrucovat, ¾ e nelsou ®ádní  Č erní  PaSa-

¾ é Ťt, nýbr¾ bí Ií králí ci, jen¾ e to kapitánarozlí tí lo je¹ tě ví c.

Vypnul se na ¹ pič kách apřikázal: ,,Bohou¹ ku! Třhej!"

.rórtri si myslí tÓ, ¾ e BohorrS.to je pes, tak ]ste vedle. Vypadal sice jako buldok, ale

b1,I to kapitánů v pomocní k.
,,Vrrrr!" vycenil zuby, hned;ak přiběhl
,,Bobku, prcháme! Honem, sem!" křikl Bob - azmí zel,
¾ mize1jóainým skokem v něč em, co vypadalo ]ako komí n, Ale komí n to na© těstí

nebyl. Byí a to potrubní  po¹ ta a vedla do kuchyně v podpalubí .
To ov¹ em Bob s Bobkem poznali a¾  dole - na hromadě brambor,

,,Bobe, koukej, tady je brambor jako na poli!" divil se Bobek.

AIe to u¾  nad nimi stáI kuchai podával ;im bí lé  č epice a huiákal: ,,Nekoukat!

© krábatt A ty u¹ i schovat pod č epici!"
,,Rozkaz,pane ¹ é í kucháři," zasalutoval Bob a dali se do ¹ krábání ,
Vtom se Bohou¹ ek ukázal ve dveří ch. ,,A mám vás!" zavrč el a skoč il za nimi do

hromady brambor.



':' ''' 
::|'::::': :, ,,,,, ,

KráIí ci mu hodili kuchařské  č epice pod nohv. pro-
běhli kuchyní , a ne¾  se ten hromotiuk z brambor,
vyhrabal, ztratí It se v jiných dveří ch v podpalubí

,,Hele, vy jste tu na výpomoc?" zahalekal nějakr
chiapí k v bí Iých monté rkách a podal Bobovi i Bob-

kovi ¹ tětku a kbelí k s lepidlem. ,,Jste přece tapetár'1
ne? Tak lepte, lepte!"
,,No my jsme Bob a Bobek, ale lepí me, lepí me!" řekit

kráIí ci a hned se dali do tapetování ,
Bob tapetu ke stěně přikládal, Bobek po ní  jezcltl

¹ tětkou namoč enou do lepidla, ale Bohou¹ ek
u¾  1e zase vyslí dil.

.-#,,AmámváS!..zavrč eI(neměIZroVnar-e1ko.-:
slovní  zásobu), Skoč il po Bobkovi a přrlep_.

§ i?i3Jí *:tu,to
Ne¾  se stač il

odlepit, pro-
:..i,.l b"hl' kr'-
lí ci chod-

bou a Bob

-a-,':
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ukázalna ¾ elezný ¾ ebří k. 
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dělat? Udělal to po něm.
ByIi v kotelně. ®ár 1ako v pekle,

v rozí cll dvě velké  ohnivé  pece
a uprostřed kopec uhlí .

,,Tomuhle ty ří ká¹  bezpeč í ?"
vyděsil se Bobek - a hned
nato usly¹ eli, ,,A mám .,, '
váS!"

Zarpú llý Bohou¹ ek stáI
'':]:::],]. v patře nad nimi - u dra-

))
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páku, ktenjrrn se uhlí  nabí ralo aházelo do ohni¹ tě.
Zatáhl za páku a č elisti drapáku chňaply Boba

a Bobka!
,,© .rp do pece!" zasmáI se Bohou¹ ek hlasem*

babice z pohádky O perní kové  chaloupce.ffi t 
):'^b.@ iTi.uT"*1trň,'rfffi]'i:§,iti',1}|§§i*,.

ffi'^ .6,\^.-§ň* drapáku se rozevřely... akráIicí  padli do- rW Ptr\B náiuč ekouzelné mulřli",:i:,uior,aa..,

'§*-l fl \ ":.F,ŤT§:H.tri{}}oratr ,,Tě¹ í  mě, jsem Harold.
@ Povolání mkouzelní k,"

;:*"ffi\i,iu?:,fr:fl-q=Ě.§ry- %* č erný cylindr. ,,Honí

ffi"trH,'J,;T3% % 
mně.,,

A hned kráIí ky zatáhl
do něč eho, co vypadalo jako obrovská bedna. ,,Vidí te, takhle jsem dopadl. Bydlí m
v bedně a společ nost mi dělají  jen my¹ i. Ach jo, jsem mizerný kouzelní k. Umí m
vykouzlit jeň rů ¾ e, hotuby atak."

Pak zamával lim srrfon č erným cylindrem a zač al z něho vytahovat papí rové
Ň¾ e a pestrobarermé  ¹ átky. Nakonec vyletěIo hejno holubů .

,,A králí ky umí te vytahovattaky?" zeptal se Bobek.
,,Uměl jsem to," odpověděl smutně pan Harold. ,,Ale já jsem smolař. Mně v¹ ichni

králí ci utekli."
,Anám se zase ztralí I kouzelní k, pan Pokuston. ZbyI nám po něm jen klobouk,"

posteskl si Bob.
,A vy... vy tady bydlí te?" zeptal se opatrně Bobek.

"Jen přechodně," řekl pan Harold. ,,Ví te, jámiří m na Havaj. Na Havaji pú  mají
kouzelní ci havaj. A tenhle parní k tam zrovna pluje."

,,Tak vy jste č erný pasa¾ é r," dovtí pil se Bobek.
,,Jako vy," pokýval hlavou pan Harold,. ,,Ach jo."

,,Ach jo," řekli smutně i Bob s Bobkem... a jak si tak smutněli, docela zapomněIi
na Bohou¹ ka. 46>



Ale Bohou¹ ek nezaponrněl. Najednou tu byl. Zatáhl za páku a drapák zvedl
bednu a vynesl ji z podpalubí .

,,A mám je!" jásal, kdy¾ bedna dopadla pří mo před kapitána
PRÁSK! Rozlámala se na tří sky a z té ch tří sek vypadl pan Harold a Bob s Bob-

kem.
,,Ach jo," povzdechl si kouzelní k, ,,Myslí m, ¾ e ¾ ádná Havaj nebude."
,,Bude prů ¹ vih," řekl Bobek.
Kouzelní k polo¾ il svů j č erný cylindr na palubu a otí ral si zpocené  č elo bí lým

kapesní kem.
,,Nejen prů ¹ vih," promluvil koneč ně kapitán. ,,V¹ echny vás č eká pří mo exem-

plární  trest!" řekl a ukázal k zádi lodi.
Zaparní kem se táhlo aspoň deset hladoqých ¾ raloků ...
,,Bobe, co je to exemplární ?" ¹ pitl Bobek.
,,Na nic se neptej - a skoč !- křikl Bob a vrhl se po hlavě do kouzelní kova klo-

bouku. A Bobek hned zaní m.
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Kouzelní k je chtěl na kapitánů v rozkaz z cylindru vylovit, ale vytahoval jen
papí rové  rů ¾ e a pestrobarevné  ¹ átky, akdy¾  obrátil cylindr dnem vzhů ru, vyletěIo
z něho hejno holubů . Ale králí ci nikde!

,,Kam zmí zeli?" Kapitán zuřLl a Bohou¹ ek vrč el.
,,Tamhle jsou!" ukázal pan Harold. ,,Ale jáza to nemů ¾ u. Já to kouzlo namoudu¹ i

neznám!" du¹ oval se.
No tohle! Bob a Bobek poskakovali po pří di - a honili klobouk!
AIe ne Haroldů v! Králí ci chytali svů j lé tají cí  klobouč ek, kteú  se k nim zase

v pravý č as sná¹ el z oblohy, u¾  ho málem měIi,.. ale najednou jim vyklouzl a při-
stál na hlavě pana Harolda!

A něco se stalo!
Ten u¹ mudlaný kouzelní č ek se jako kouz\em proměnil. Stál tu v nablýskané m

fuaku a vypadal jako světor4i varietní  umělec, akdy¾  se uklonil a zamával jejich
kloboukem, zač ali z něho vypadávat bí Ií  a č erní  a strakatí kráIí ci - a byla jich za
chú li plná paluba.

Pan Harold ¹ tastně volal: ,,U¹ áč kové  moji, tak vy jste se mi vrátili!" a kapitán
ziral a Bob s Bobkem ¾ asli a v¹ ichni cestují cí  tleskali a křič eli: ,,Bravo!"

A pak pan Harold přiskoč il k pianu, klobouk odlo¾ il na desku a zač al vybrnká-
vat a zpí vat světoznámou č eskou polku © koda lásky.

Na výletní  lodi bylo veselo. Klaví rní  umělkyně si přisedla na stolič ku, hráli s pa-
nem Haroldem č tyřruč ně ata dáma ¹ eptala: ,,Mistře, hudba je tak krásná, viďte?"

"Vy také , madam!" opáč il kouzelní k, proto¾ e ona opravdu jako kouzlem zkrás-
něla - a Bohou¹ ek u¾  nevypadal jako buldok a kapitán iásal: ,,Mistře, máte u mě
celoroč ní  anga¾ má! Budete ozdobou na¹ eho qýIetní ho parní ku Havaj - a vy taky!"
ukázal na Boba a Bobka, kteří  jediní  vů bec nejásali, proto¾ e měli strach, ¾ e je
jejich klobouk opustí  a zů stane u kouzelní ka pana Harolda.

Ale kdepak. Klobouk kouzelní ka Pokustona se najednou na desce klaví ru rozto-
č il a připlachtil ke svým kamarádů m.

Bob s Bobkem naskoč ili a klobouk se s nimi vznesl do podveč erní  oblohy tak
rychle, ¾ e ani nestač ili panu Haroldovi popřát ¹ tastnou plavbu na Havaj a sobě
dobrou noc.

Bob se jen ospale zeptal: ,,Spí ¹ ?"
A]e Bobek mu neodpověděl, proto¾ e spal...
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BOb a BObek naid,ou
tr o s e č n í La oyi k am ar ó,, d a'

ByLo NnÁsxB rICHn ráno. Rackové  nekřič eli, velryby nezpí valy. Jen Bob hulá-
kal jako na lesy: ,,Vstávat! Cvič it! TěIo tu¾ it!"

Řita se, ¾ e pří klady táhnou, ale vytáhnout kamarádaráno z klobouku, Ila to Bo,
bů v dob4i pří klad nestač il.

,,Bobku, sly¹ í ¹ ?" zeptalse, kdy¾  se ten ospalec koneč ně ukázal.
Bobek nastra¾ il u¹ i. ,,Ne. Co?"
,,To ticho přece."
,,No jo. Kde se tuvzalo?"
,,Je tu odjak¾ iva," pouč oval Bob. ,,PřiletěIi jsme do Tichomoň."
,,Tak to musí me ¹ eptat, a ne hulákat - jako někdo," řekl Bobek. Zač ah se po© fu-

chovat.
A klobouk se naklonil, sná¹ el se ¹ ikmo dolů , tam, kde se v modré m moň zaznt*

nal malinký ostrov. Jenom pár palem, kus pralesa a uprostřed kopec.
KráIí ci seskoč ili arozhlí ¾ eli se kolem.



,Bobku, my jsme troseč ní ci! Ten ostrov je urč itě neobydlený. Nikde ani noha."
,,A co je tohle?" ukázal Bobek na ¹ lápotu v pí sku. ,,Noha! Dvě nohy! Budeme je

stopovat,"

"Ale opatrně," nabádal ho Bob. ,,Co kdyby to byl lido¾ rout? Takoú  lido¾ rout,
kdy¾  má pořádný hlad, klidně slupne i králí ka!"

"Nestra¹ , kamaráde!"
U¹ li bázlivě pár kroků  a Bobek se najednou rozesmál. ,,Koukej, trenýrky!"
IJkázaI na ¹ ňů ru mezi dvěma palmami. su¹ ilo se na ní  nějaké  odrbané  spodní

prádlo.
,Lido¾ routi přece nenosí  trenýrky! "

"Jen aby," váhal Bob, ,,civilizace notně pokroč ila."
,Tak tu bydlí  urč itě Robinson!' křikl Bobek aukázal na kocábku sbitou z dřevě-

ných prkýnek. Vypadala zánovné , ale divně. Byla to
vlastně jen pů lka lodi.

,Má¹  pravdu. Tady někdo ztroskotaI.
Jdeme mu na pomoc!" řekl Bob. Rázně
vy¹ lápl - a gÁCt Na něco ¹ tápl.

Byla to past. Mo¾ ná past na li¹ ku,
nebo na slona, jen¾ e teď chytila králí ky.
ze stromu se snesla sí ť  a Bob s Bobkem
se do ní  zamotali.
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,,Poč kejte! Ví tejte! Promiňte! Vstaňte!" volal a mával rukama hubený mu¾  s cá-
rem Iodní  plachty kolem pasu a s vousy a¾ po kolena. ,,Hned jsem u vás!"

Přiběhl, vysvobodil je a radostně kolem nich hopsal: ,,To je mi náv¹ těva! Dvacet
let jsem tu neviděI č Iověka! Já jsem zdej¹ í  troseč ní k, Robinson, ví te? A co vy iste
zač ?"

,My jsme Bob a Bobek," řekli kráIí cijední m hlasem.
,,Poč kat, poč kat, ¾ ádnel Bob a Bobek! Kdy¾ já jsem Robinson, tak ty," ukázalna

Boba, ,,bude¹  Pátek a tvuj kamarád Páteč ek!"
,,To ne! Kdy¾  on je Pátek, taklá chci být Sobota," protestoval Bobek. Ale to u¾  ie

Robinson pobí zel, at jdou na kafič ko k němu domů .
,,Zde je moje hacienda," ukázal na dřevěnou chalupu. MěIa v¹ echno, co chalupy

mí vají : nade dveřmi parohy, na stře¹ e televizní  anté nu, v oknech záclonky a před
okny malou za}:rráďku.

,,A tohle v¹ echno jsem postavil vlastní ma rukama," řekl py¹ ně. ,,Podle pří ruč ky:
Udělei si só,m!Tu se mi na¹ těstí  podaří lo zachránit, kdy¾  jsem tady ztroskotal. Moc
u¾ Iteč ná kní ¾ ka! Třeba tady ty sáňky..."

Posadil se na lesklé  saně rohač ky. ,,Ty jsem si taky vyrobil podle návodu - abez
jediné ho hřebí ku!"

,,A padá tu někdy sní h?" zeptal se Bobek.



,,Zatí m je¹ tě nepadal. Ale co kdyby?" řekl troseč ní k a vedl Boba s Bobkem za
chalupu. ,,A tady, chlapci, relaxuju. Domácí  televize, to je moje chlouba."

Na břehu měI vlastnoruč ně vyrobené  proutěné  křeslo a před ní m něco, co vypa-
dalo jako velikánský televizor - ale bez obrazovky. Robinson se usadii do křesla
a koukal na moře.

'Ale máte tu jen jeden program," popí chl ho Bobek.
..Mně to stač í , Páteč ku," odpověděl Robinson dobrácky, ,,Já při televizi stejně

v¾ d5lcky usnu."
Bob zatí m o kousek dál objevil houpač ku. Houpač ku pro dva, takovou, jaké

bí r.alí  na dětských hři¹ tí ch. ,,Pojďte se pohoupat!" křikl.
Bobek si k němu přisedl a na druhou stranu houpač ky se posadil troseč ní k.
.Ho¹ i, ho¹ i, tak na tuhle chví li jsem č ekal celých dvacet let, Koneč ně se mám

s kÝm pohoupat!"

A tak se houpali a bylo jim krásně.
..To je paráda! Jako u nás na matějské  pouti!" výskal Bobek.
_\le troseč ní k najednou seskoč il a vyhrkly mu slzy.
,.Co se staio?" vylekal se Bob.
.Kdr,¾  mně se tu stra¹ ně stejská! Po matějský pouti a po kamarádech, taky do

por,ádné ho kina bych si za¹ el, a k holič i a k zubaři..."
.Ab}, se někomu stýskalo po zubaři, to jsem tedy je¹ tě nesly¹ el," utrousil Bobek.
Ale Bob ho okřikl: ,,Aspoň vidí ¹ , Bobku, jak ie samota hrozná|"
Proč  si nepostaví te loď - atradá pryč ?" zeptal se Bob.

.Tak za prvé : troseč ní ci si tykají | Aza druhé , já jsem si toď zač al stavět. Tamhle
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je," mávl rukou. ,,Ale jak vidí te, je jí  jenom pů lka, proto¾ e michybějí  stranky v té
pří ruč ce. A bez ní  to nesvedu."

,,Aha. Tak ví ¹ , co? My ti, Robinsone, přivoláme pomoc," prohlásil Bobek.
Odběhl do chalupy, na¹ el prázdnou láhev od, rumu a ia kus papí ru nač nnáral:

SoS! ROBINSON.
Poselství  strČ il do láhve, na břehu moře se rozpřáhl - ale co to? Nějakou iinouláhev zrovnapří liv na pí sek vynesl!
,,To jsem blázen," kroutil Bobek hlavou, ,,je¹ tě jsem fla¹ ku do vln nehodil a kou-

kej, u¾  je tu nazpátek|."
,,To se hlásí  asi nějaký mŮj kolega!" jásal Robinson. ,,Pátku, Páteč ku, vy jste mi

přinesli ¹ těstí ."
Bob láhev vyplavenou na břeh otevřel a č te: SOS! ROBINSON. ,,Je to tak," omá-

mil. ,,Někde je troseč ní k ataky volá o pomoc."
,,Po¹ leme mu kouřové  znamení !" rozhodl Bob.
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V¹ ichni tři vyběhli na kope c a zapáIili hranici ze suchých větví . Kouř se táhl přes
moře a najednou....

Najednou se v dálce , a¾  za obzorem, ozyal ka¹ el.
,,Kdo to ka¹ lal?" zeptal se Bobek.
,.Já to nebyl," řekl Bob.
,.JáIo nejsem," bránil se troseč ní k.
,.SIáva, tak to je on, ten Robinson!" zvolal Bobek - a jako na zavolanou se z nebe

snesl klobouk kouzelní ka pokustona.
KráIí ci nasedli a letěli ka¹ li vstří c.,,
Uprostřed modré ho moře se ukázal zelený ostrů vek. Pár palem, kopec a kou-

sek pralesa. A po břehu pobí hal hubený mu¾  v trenýrkách a s vousy a¾ po kolena.
T1,, ostrů vky i ti troseč ní ci se navzájem podobali - a¾  na jednu malou výjimku.

Tenhle neměI ¾ ádnou haciendu. Bydlel v sudu.
Teď pobí hal po břehu, plácal se do kolen a křič el: ,,No to se mi snad zďá! Jáviděl

lé tají cí  ryby, já sly¹ el zpí va| velryby, ale ¾ e uvidí m dva králí ky v klobouku, o tom se
ni za celých dvacet let ani nesnilo!"
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,,A ¾ e máte tamhle kousek za obzorem kolegu, o tom se vám, fane troseč nflnr,
asi taky nesnilo, viďte?" (To řekl Bob.)

,,Troseč ní ci si tykají !" napomenul ho Bobek.
P ak v zal kladivo a zač al r ozbí jet Robins onů v sud.
,,Jámámkolegu! Jámámkolegu!" radoval se troseč ní k a vů bec mu nevadila,¾ e

mu Bobek nič í  obydlí .
ZatoBob se vyděsil: ,,Co to dělá¹ ?!"
,,Vodní  ly¾ e, přece," odpověděI Bobek.
Polo¾ il dvě prk;foka ze sudu před Robinsona a řekl: ,,Tak si rychle naskoč , tro-

seč ní ku, a frč í me za kolegou!"
Ten Bobek! Zdvořilý nebyl aniza mák 6niza mrkev), ale někdy mí val dobré  ná-

pady, to se musí  uznat. Kdy¾  se toti¾  Robinson chytil lana, které  mu králí ci hodili
z klobouku, svi¹ těI po vlnách na dýhách ze sudu opravdu jako na vodní ch ly¾ í ch!
Aza chví li přistáIi u první ho ostrů vku.

Není  radostněj¹ í  podí vaná,ne¾  kdy¾  se po dvaceti letech samoty setkají  dva tm-
seč ní ci. Tihle ďva z přemí ry ¹ těstí  ani mluvit nemohli, Jen se popadli za volr§y
a tancovali a skákali jako pominutí .

I Bobek zjlhl a poví dá: ,,To je dojemný jak se lidi někdy mají  rádi, viď, Bobe?
Pojď, nebudeme je ru¹ it a poletí me."

Bob se zamyslel a řekl: ,,Ale co kdyby si chtěIi spolu někam vyrazí l? Třeba na
ryby, nebo iak. MěIi bysme jim pomoct dostavět tu loď."

Druhý Robinson sáhl do kufňku, kteú  si vzal s sebou.
,,Dob{ nápad, kamaráďe," pochválil Boba. ,,Náhodou tady mám takovou ¹ ikov-

nou cizojazyč nou kní ¾ eč ku: Urob sí  só,m!se jmenuje. Jen¾ e mi tam chybí  par strá-
nek - a je psaná slovensky."

Nato ná¹  Robinson vyskoč il a hnal se do chalupy. Vrátil se se svou rozdrbanou
pří ruč kou, a kdy¾  dali stránky dohromady, zjistili, ¾ e mají  ten nepostradatelný
manuáI pro č eské  a slovenské  kutily kompletní  a ú plný!

A tak se bez otáIení  v¹ ichni č tyři pustili do dostavby troseč nické  kocábky.
Stloukli palubu, vztyč ili ráhno, z ko¹ il se¹ ili plachtu a mohli vyplout.

A Bob s Bobkem mohli koneč ně nasednout do klobouku a letět domů .
,,Ahoj! Dob4ý ví tr do ko¹ il!" volal Bobek.
,,A mějte se rádi jako my s Bobkem!" volal Bob.
Robinsoni jim mávali a vypadali jako kamarádi, kteří  se znají  u¾  od první  třidy,

i kdy¾  se, dí ky Bobovi a Bobkovi, poprvé  uviděli a¾  dneska kolem poledne.



Ted bvl veČ er a Bobek se zam}-slel: *Tak u¾  ví m, proč  jsou v moři ostrovy..."
..Jo? A proč ?"
..\o přece, aby nevymřeli troseč ní ci!"
, Bobku, Bobku, ty mě v¾ dycky něč í m překvapí ¹ ," řekl Bob.
A proto¾ e Bobek mlč el, pro jistotu se zeptal: ,,Spí ¹ ?"
\espí m. Já přemý¹ lí m."
.A o č em?"
, o světě. Moc by mě zají malo, co 1eblí ¾ . Jestli svět - nebo Třeboň?"
Jo. tohle snad ví  jedině ten ná¹  kouzelný lé tají cí klobouč ek," zí vl Bob.

..Aha, Tak dobrou, moudrý Bobe."

..Dobrou, milý Bobku."

..Dobrou noc," za¹ eptala (vlastně zablí ka\a) první  hvězda na obloze.
A pak u® bylo sly¹ et jenom ticho. Jen to nejti¹ ¹ í  ticho, 1aké  bývá več er v Ticho-

nroří ...
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