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Povídka Královský kočár I. 

 

Kdysi dávno žil jeden král a jedna královna. Tento královský pár si chtěl jednoho dne 

udělat vyjížďku kočárem do královských zahrad. Král řekl své královně: „Milá královno, 

zavolej mi kočího.“ Kočí přiběhl ke králi a královně. Král řekl kočímu: „Kočí, hej, kočí, 

přichystej kočár a vyveď koně ze stáje. Zapřáhni koně před kočár, protože král a královna 

si chtějí vyjet ze zámku.“  

Kočí šel do stáje, vyvedl koně a zapřáhl je před kočár. Král s královnou usedli do kočáru. 

Královna řekla králi. „Milý králi, zeptej se kočího, jestli koně dostali dost ovsa.“ Král volá 

na kočího: „Kočí, hej, kočí, jsou koně nasyceni?“ Kočí odpověděl: „Samozřejmě, můj králi.“ 

Kočí si sednul na kozlík, švihnul bičem a koně se dali do pohybu.  

Za krátký čas řekla královna králi: „Můj milý králi, můj dobrý králi, můj nejmilejší králi, můj 

nejkrásnější králi, myslím, že přední levé kolo háže.“ Král řekl kočímu: „Kočí, hej, kočí, 

zastav koně a podívej se na levé přední kolo a na pravé zadní kolo. Nejlepší bude, když 

se podíváš na celý kočár.“ Kočí se podívá na levé přední kolo, na pravé zadní kolo a 

zkontroluje také celý kočár, tedy i pravé přední kolo a levé zadní kolo. Když kočí kočár 

zkontroloval, dal nejprve pravému koni a potom levému koni napít a řekl králi: „Králi, milý 

králi, na kočáru je všechno v pořádku. Můžeme jet dále.“ Kočí sednul znovu na kozlík, 

švihnul bičem a koně se dali do pohybu.  

 

Za nějakou dobu řekla královna králi: „Můj králi, můj milý králi, je mi zima. Nechej kočího 

obrátit kočár a pojedeme zpátky do zámku.“ Když přijeli do zámku, vystoupil král i královna 

a odebrali se do svých komnat. Kočí vypřáhnul koně, schoval kočár a zkontroloval všechna 

čtyři kola. Podíval se na levé přední kolo, na pravé zadní kolo, na pravé přední kolo a 

znovu na pravé zadní kolo. Nakonec překontroloval celý kočár. Po vykonané práci šel kočí 

ke králi a královně. Popřál jim hezkou noc a krásné sny na zámku. 
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