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Skřítek u hokynáře 

Vypracoval:_________________________ 

 

 Byl jeden opravdový student - bydlil v podkroví a nic neměl. A byl jeden opravdový hokynář - 

bydlil pěkně v přízemí a náležel mu celičký dům; a také skřítek hospodáříček se držel u něho, protože 

dostával o Štědrém večeru mísu kaše, omaštěné pořádným kusem másla. Hokynář si to mohl dovolit. 

Skřítek tedy zůstával v hokynářově krámě: bylo to velmi poučné. 

Jednou večer přišel do krámu zadním vchodem student, aby si koupil svíčku a sýr. Neměl, 

koho by poslal, šel si tedy nakoupit sám. Dostal, oč požádal, zaplatil a hokynář a jeho milostpaní mu 

pokývli na dobrou noc; milostpaní však byla žena, která dovedla víc než jen pokývnout, měla dar 

výřečnosti! Student jejich pozdrav opětoval. Vyrušil se tím ze čtení papíru, do něhož mu zabalili sýr. 

Byl to list vytržený ze staré knihy, kterou opravdu neměli roztrhat: ze staré knihy plné poezie! 

„Tamhle jí ještě kus leží!“ řekl hokynář. „Dal jsem za ni jedné babce hrstku kávy. Dáte-li mi 

osm šilinků, můžete si zbytek knihy vzít!“ 

„Děkuji vám,“ odpověděl student. „Vzal bych si ji místo sýra. Najím se chleba bez sýra také. 

Byl by to hřích celou ji roztrhat! Jste skvělý obchodník, bdělý obchodník, ale poezii nerozumíte víc 

než tenhle truhlík!“ 

Bylo to od něho nezdvořilé, zejména vzhledem k truhlíku, ale hokynář se zasmál a student se 

také zasmál, bylo to přece řečeno jen v žertu! Skřítek se však pohoršil, že se někdo opováží něco 

podobného říci hokynáři, který je domácím pánem a prodává takové výborné máslo! 

Když nastala noc a krám byl již zavřen a všichni až na studenta šli spát, vloudil se skřítek do 

pokoje a sebral hokynářčinu vyřídilku; nepoužívala ji, když spala. Ať skřítek položil vyřídilku na 

kterýkoli předmět v místnosti, dostalo se mu hned daru řeči a dovedl vykládat své rozumy a pocity 

stejně pohotově jako hokynářka. Ale mohl ji mít vždy jen jeden a to bylo opravdové dobrodiní, 

protože jinak by si byli všichni skákali do řeči. 

Skřítek nasadil hokynářčinu vyřídilku na truhlík, v němž ležely staré noviny. „Je to skutečně 

pravda,“ zeptal se, „že nemáte ani zdání, co je to poezie?“ 

„Jak bych neměl!“ řekl truhlík. „Je to cosi, co bývá v novinách až docela dole na stránce 

a odstříhává se to. Řekl bych, že jí chovám ve svém nitru mnohem víc než nějaký student! A to jsem 
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ve srovnání s hokynářem jen ubohý truhlík!“ 

Skřítek nasadil pak hokynářčinu vyřídilku kávovému mlýnku. Ten toho namlel! Potom ji 

položil na bečičku s máslem a na zásuvku s tržbou. Obě byly stejného mínění jako truhlík, a na čem se 

shodne většina, to se musí respektovat! 

„A teď dojde na studenta!“ Skřítek vyšel potichoučku zadním schodištěm do podkroví, kde 

student bydlil. Uvnitř bylo světlo. Skřítek nakoukl klíčovou dírkou do pokojíku. Uviděl, že student čte 

v oné roztrhané knize. Ale jaké bylo uvnitř světlo! Z knihy vyzařoval jasný paprsek, rozrůstal se v 

kmen a v mohutný strom, který se pjal vysoko a prostíral nad studentem zeširoka své větve. Každičký 

jejich list byl krásně svěží a každičký jejich květ byla krásná dívčí hlavička - některé s očima tmavýma 

a jiskrnýma, jiné s modrýma a nesmírně jasnýma; a každičký jejich plod byla třpytivá hvězda. A jaký 

tam zněl podivuhodně krásný zpěv a jaká hudba! 

O takové kráse se skřítkovi dosud nikdy ani nesnilo, natož aby byl něco takového kdy viděl 

nebo slyšel. Stál tam na špičkách jako přimrazen a díval se a díval, až světlo uvnitř zhaslo. Student 

sfoukl lampu a zřejmě se uložil ke spaní, ale skřítek stál dál u dveří, protože dosud zněl překrásný, 

něžný zpěv, líbezná ukolébavka usínajícímu studentovi. 

 

1. Vypiš postavy z úryvku.  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

2. Proč přišel student k hokynáři? 

___________________________________________________________________________ 

 

3. Vyhledej, kdo byl hokynář?  

___________________________________________________________________________ 
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4. Proč si student koupil knihu a ne jídlo? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

5. Co bylo v knize sepsáno? Vysvětli pojem poezie. 

___________________________________________________________________________ 

 

6. Co je to štoudev? 

___________________________________________________________________________ 

 

7. Vyhledej české přísloví, týkající se štoudve.  

___________________________________________________________________________ 

 

8. Proč skřítek hokynáře bránil? 

___________________________________________________________________________ 

 

9. V textu vyhledej, na které předměty skřítek nasadil vyřídilku? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

10. Co měl hokynářka, když měla dar výřečnosti? 

___________________________________________________________________________ 
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