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Jednou vyprávûla paní uãitelka dûtem o Karlu IV., Ïe to
byl nejmoudfiej‰í ze v‰ech ãesk˘ch panovníkÛ, Horáãek
samo sebou neposlouchal a dûlal v‰elijaké opiãky, takÏe
se ho paní uãitelka zeptala, jestli ví, co v˘znamného
Karel IV. vykonal, Horáãek se rozhlíÏel, jestli mu nûkdo
nenapoví, a tak mu Kropáãek z legrace po‰eptal, Ïe 
Karel IV. dal zbourat KarlÛv most, Horáãek se zatváfiil
jako mistr svûta a fiekl ten nesmysl pûknû nahlas, tfiída se
mohla uválet smíchy a Horáãek dostat na Kropáãka
pfií‰ern˘ vztek a fiekl mu, Kropáãku, tohle ti nedaruju, 
to bude‰ teprve koukat, co ti provedu.
Îáky to povídání o Karlu IV. docela zajímalo, ptali se 
na v‰ecko moÏné, jak vypadal trÛn, jestli si uÏ tehdy lidi
myli krk a u‰i, otázky nebraly konce, a tak Mach
s ·ebestovou za‰li o pfiestávce za paní uãitelkou a fiekli,
Ïe zítra má jet celá tfiída na v˘let k rybníku Krajáãi, ale
Ïe u toho rybníka uÏ jednou byli, jestli by nebylo lep‰í
podívat se do toho 14. století, oni mají pfiece kouzelné
sluchátko, a kdyÏ zafiídili v˘let za piráty, mohou zafiídit
i v˘let za Karlem IV., a paní uãitelka si fiekla, to není
‰patn˘ nápad, poradila se s panem fieditelem, a kdyÏ ani
on nebyl proti, fiekla ÏákÛm, kam se zítra poletí, naãeÏ se
ráno se‰la celá tfiída pfied ‰kolou, paní uãitelka si je
spoãítala, pfiesvûdãila se, Ïe mají v‰ichni chlebníky se
svaãinkami, pak dala pokyn Machovi a ·ebestové, 
ti dali pokyn sluchátku a najednou byli v‰ichni pryã.
Octli se pfiímo na nádvofií PraÏského hradu, kde se právû
stavûl Chrám svatého Víta, pfied chrámem stál Karel IV.

Jak Mach a ·ebestová zabránili Horáãkovi, aby vládl ãeskému národu







70

se sv˘m rádcem, pfii‰el se podívat, jak to tûm zedníkÛm
jde, paní uãitelka slu‰nû pozdravila a dûti taky, akorát
Horáãek s PaÏoutem nepozdravili, protoÏe se kamsi
nenápadnû vytratili, PaÏouta ze v‰eho nejvíc zajímalo,
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jak vypadala muãírna, a Horáãek ‰el s ním, paní uãitelka
mezitím císafii vysvûtlila, Ïe jsou z jednadvacátého
století, Ïe mûli jet k rybníku Krajáãi, ale Ïe se podívali
rad‰i sem, Karel IV. se podivil, jak je to moÏné, a tak mu
Mach s ·ebestovou ukázali kouzelné sluchátko, které
dokáÏe úplnû v‰echno, vtom rádce císafii cosi po‰eptal
a Karel IV. poprosil, aby mu to sluchátko na chvíli
pÛjãili, Ïe s ním zajde do státní pokladny a nadûlá si
trochu zlat˘ch dukátÛ, aby mu nechybûly pfii stavbû té
katedrály, Mach s ·ebestovou si fiekli, kdyÏ nás prosí
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sám Karel IV., nejmoudfiej‰í ze v‰ech panovníkÛ,
nemÛÏeme odmítnout, a tak to sluchátko císafii pÛjãili, 
coÏ ale dûlat nemûli, protoÏe pak do‰lo k tûm
nejpfií‰ernûj‰ím událostem, s jak˘mi nikdo nepoãítal,
schválnû si o tom poslechnûte!
Karel IV. si vzal sluchátko, ve‰el s rádcem do paláce, 
na chodbû ne‰Èastnou náhodou zakopl a upadl, sluchátko
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mu vylítlo z ruky a jelo po podlaze aÏ k Horáãkovi, kter˘
tam s PaÏoutem hledal tu muãírnu, Horáãek chÀapl po
sluchátku a fiekl, PaÏoute, mám senzaãní nápad, sleduj,
a poÏádal sluchátko, aby promûnilo Karla IV. a jeho
rádce ve dva vrabce, coÏ se okamÏitû stalo, a PaÏout se

Jak Mach a ·ebestová zabránili Horáãkovi, aby vládl ãeskému národu

chytil za hlavu a fiekl, Horáãku, ty blboune, lítáme
v dûsn˘m prÛ‰vihu, kdyÏ zmizí císafi, je z toho
nepfiedstavitelnej malér, jenomÏe Horáãek fiekl, jen klid,
PaÏoute, Ïádnej císafi nezmizí, protoÏe tím císafiem se
stanu já a ty bude‰ tím rádcem, naãeÏ fiekl do sluchátka
svoje pfiání a najednou tu stál císafi Karel IV. a vedle nûj
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jeho rádce, a ten Karel IV. fiekl, tak, PaÏoute, a jsme
z maléru venku, já nevím, jak ty, ale já uÏ Ïádn˘m
Horáãkem nebudu, já uÏ tím císafiem zÛstanu, protoÏe
císafiové se mají nejlíp ze v‰ech a mÛÏou úplnû v‰echno,
a PaÏout, kter˘ byl teì císafisk˘m rádcem, fiekl, teda,
Horáãku, teì jsi zaválel, teì si to mÛÏe‰ vyfiídit i s tím
Kropáãkem, kter˘ tû vãera tak pfií‰ernû na‰tval.
Ale kdyÏ si tohle Horáãek s PaÏoutem fiíkali, vÛbec je
nenapadlo, Ïe je sly‰í za rohem schovaní Mach
a ·ebestová, ktefií se vydali tajnû za císafiem, aby vûdûli,
co se dûje se sluchátkem, a ·ebestová ‰eptala Machovi,
Machu, z Horáãka je císafi Karel IV., to je pfiece stra‰n˘,
co budeme dûlat, a Mach ‰eptal, ãlovûãe, ·ebestová,
tohle mÛÏe ‰patnû dopadnout, musíme dát vûdût paní
uãitelce, co se stalo, a hned zaãal hledat v chlebníku
tuÏku a papír.
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