
Zlatovláska 

1. Tak už to v našem zámku chodí   V království vládne starý mrzutý král. Na rozdíl od mladého 

kuchaře Jiříka nikdy nemá dobrou náladu.  

2. Pochod vojenské gardy.  Na nádvoří zámku cvičí každý den vojenská garda, která svého krále 

poslouchá na slovo. 

3. Já, jenom já.  Jednoho dne přinese kořenářka králi hada, když ho sní, bude rozumět řeči 

zvířat.  Král je nadšený, že rozumí zvířecí řeči. Brzy ovšem zjistí, že podivnou rybu ochutnal i 

Jiřík, i když mu to přísně zakázal. Král ho za trest pošle pro Zlatovlásku.  

4. Proč?  Jiřík se vydává pro Zlatovlásku. Cestou zachrání mravence z hořícího mraveniště, 

opuštěná hladová krkavčí mláďata a nakonec i zlatou rybku.  

5. Má je ryba. Dva rybáři se hádají o ulovenou zlatou rybu, Jiřík ji od nich koupí a hodí ji zpět do 

vody. Rybka mu přislíbí pomoc, když ji bude potřebovat.  

6. Nes mě, loďko, ke břehu. Od rybářů se Jiřík dozví, kde Zlatovláska sídlí, a jelikož je to zámek 

uprostřed jezera, vymění s nimi koně za loď. 

7. Mám doma dvanáct krásných dcer. Král slíbí Jiříkovi Zlatovlásku, když splní 3 úkoly. Nejprve 

musí najít ztracené perly v trávě, potom ze dna jezera vylovit zlatý prsten, nakonec přinést 

živou a mrtvou vodu. Při všech úkolech mu pomohou zvířátka, která zachránil.  

8. Líbí, mně se líbí. Zlatovláska se do Jiříka zamiluje a samozřejmě i on do ní.  

9. Jiříku, co v očích máš. Jiřík vyznává Zlatovlásce lásku a jen nerad ji odváží za svým králem.  

10. Pluj planá růže.  Zlatovláska opouští svého otce i sestry a vydává se s Jiříkem na cestu do jeho 

království. Sestry i král přejí Zlatovlásce šťastnou cestu.  

11. Jsi mé slunce nad hlavou. Po příjezdu do Jiříkova království starý král zjistí, jak se věci mají, a 

nechá Jiříka popravit. Zlatovláska má zvláštní přání, aby jí král Jiříkovo tělo věnoval. Použije 

mrtvou a živou vodu a Jiříka opět oživí. Tento zázrak spatří starý král a chce pomocí živé vody 

také omládnout. To se mu ovšem nepodaří, neomládne, ale naopak zemře.  

12. Já ti prstýnek dám. Vše končí, tak jak to v pohádkách má být – láska zvítězila, zlo bylo 

potrestáno. 

 

 

 

 

 

 

 


