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LUKAJDINA PROMĚNA 

Čarodějnice Lukajda, která se už rok zjevuje na různých akcích v Lukavci, se 

rozhodla v den před Filipojakubskou nocí, tedy na „Čarodějnice“, opět přijít za dětmi. 

Jít za nimi musela, protože jim to před rokem slíbila. A čestný muž i čestná žena, ba 

dokonce i čestná čarodějnice sliby plní. Moc se těšila na Barunku s Kubíčkem, 

s nimiž se naposledy skamarádila. Trochu myslela také na jejich tatínka Václava 

a jeho sametově hnědé oči, které se na ni posledně tak laskavě dívaly. Při 

vzpomínkách ji zčervenaly tváře, když si vybavila, jak jí Václav políbil ruku. Vždyť 

přes 200 let ji nikdo nepohladil ani nepolíbil. A každá živá bytost potřebuje něhu 

a pohlazení. 

Lukajda připravila dárky pro lukavecké děti, pro Barunku s Kubíčkem přibalila do 

košíku dobrou marmeládu, která jim při posledním setkání tak chutnala. Pro pana 

Václava přidala šípkové víno a doufala, že bude příležitost mu ho předat. Vždyť 

naposledy na masopustu ji hezky pohostil, tak by se nyní slušelo, aby mu to oplatila. 

Jak se o chystané návštěvě Lukavce dozvěděla Hroznice, zlá čarodějka, která žije 

z neštěstí a strachu jiných bytostí, zaradovala se. Hned začala plánovat, jak Lukajdě 

návštěvu překazí. Už se těšila, že zase nabere sílu, protože Lukajda bude nešťastná 

a ochromená strachem. Hroznice si připravila všechna zlá kouzla, kruté čáry, 

ďábelská zaříkání a tetelila se blahem tak, až se zem v lese rozechvěla. Schovaná 

za stromem si hlubokým hlasem broukala: „Já mám radost, já budu čarovat, já budu 

zlááááá, já budu silnáááá, já budu silnějšíííí, já budu nejsilnějšíííí ze všech 

čarodějnic!“ 

Hned si začala opakovat svoji starou známou říkanku:  

„Mám ráda neštěstí, hodně, hodně bolestí a čím je jich více, rozjasní mé líce. Já se 

nikdy nemýlím, z neštěstí vždy zesílím.“ 

Mezitím se Lukajda oblékla do svých krásných zelených šatů s fialovým límečkem, 

nazula stejně barevné botky a vše doladila fialovým čarodějným kloboukem. Do ruky 

si vzala košík s dárky a chystala se z chaloupky odejít. Už držela dveře za kliku, už je 

pomalu otvírala, když si vzpomněla, jak v minulosti na ni Hroznice útočila. Padla na ni 

úzkost. Ale vybavila si situaci, jak Hroznice ztrácela sílu a zmenšovala se, když se jí 

nebála, když byla šťastná a zpívala si. Tentokrát v ní byla malá dušička, přesto se 

hluboce nadechla a vydechla, aby zmírnila svůj strach a roztáhla plíce. Odvážně 

vykročila ze dveří a začala radostně zpívat svoji vlastní písničku proti strachu. Melodii 

písničky všichni známe, vždyť je to jako Holka modrooká! Tak si ji můžeme společně 

zazpívat. 

„Já jdu do vesnice, nebojím se zlé Hroznice, 

já jdu za chlapečkem, za holčičkou tam. 

Děti na mě zde čekají, zdálky už mně zamávají, 

já jdu za chlapečkem, za holčičkou tam.“ 

Jak to Hroznice slyšela, začala prskat, vztekat se, dupat, křičet, nadávat… Ale nebylo 

jí to nic platné. Byla jenom směšná všem zvířátkům, která se na ni ze svých doupat 

a hnízd dívala. Celý les se otřásal smíchem. Všichni se smáli tomu, jak se Hroznice 

vzteká. Větve stromů se s praskavým řehotem ohýbaly, lesní zvířátka se chechtala 

tak, že co chvíli se některé překulilo na záda a udělalo kotrmelec. Starý kanec 
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smíchy chrochtal, až se zakuckal. Ptáčci se připojili k Lukajdě a štěbetali do rytmu její 

písně. Také zrzavá liška vyběhla ze své nory, aby se podívala, co neobvyklého se to 

v lese děje. 

Hroznice se samým vztekem scvrkávala, zmenšovala, vysušovala, až byla menší než 

čerstvě narozený králíček. V té chvíli ji uviděla liška. Řekla si, že její malá liščata by 

uvítala hračku, která vypadá jako malá hadrová čarodějnice na klíček. Vzala 

vzpouzející se Hroznici do tlamy a pelášila s ní za svými liščátky. „Až je hračka 

omrzí,“ řekla si, „vždycky ji mohou sežrat a budou z ní mít dvojí užitek.“  

Tak skončila zlá Hroznice. Možná bychom si i my měli uvědomit, že když se 

vztekáme a křičíme, tak ztrácíme svoji sílu a pro okolí jsme směšní. 

Lukajda zatím došla do vesnice. Děti byly v parku u křižovatky a pořád vyhlížely, zda 

ji někde neuvidí. Jak se objevila na kraji parku, běžely k ní. Všechny na ni volaly 

a chtěly jí něco sdělit. Kubíček jí rovnou skočil do náruče. To bylo radosti, smíchu, 

chechotu a dětského švitoření. Lukajdě potají i slzička dojetí ukápla. Z košíku 

vyndala pro děti dárky, Kubíkovi a Barunce dala navíc ještě dobrou marmeládu 

z lesních plodů. Jen víno pro pana Václava jí v košíku zůstalo. 

Jak tam stála uprostřed hloučku dětí, pocítila, že se na ni někdo upřeně dívá. Otočila 

hlavu a uviděla tatínka Václava. Díval se na ni laskavým pohledem svých 

čokoládových očí, usmíval se a pomalu se k ní blížil.  

Lukajda ani nikdo ve vesnici nevěděl, že pan Václav je obdařen nadpřirozenou 

schopností. Nevidí vzhled lidí. Nevidí, zda je někdo na pohled ošklivý nebo hezký. 

Vidí krásu člověka podle jeho srdce. Hodnou a milou Lukajdu neviděl jako ošklivou 

čarodějnici. Podle jejího srdce v ní viděl nádhernou milou ženu. Když se potkali 

minule o masopustu, moc se mu líbila. Ale netroufal si víc, než ji nabídnout malé 

pohoštění a políbit jí ruku. Od té doby na ni stále myslel. Líbila se mu a uvědomil si, 

že ji má rád. Moc se bál, že už Lukajda do vesnice nepřijde a on ji ztratí. Jaká byla 

jeho radost, když ji nyní viděl! Samým štěstím ji chytil kolem pasu, zatočil se s ní 

a dal jí pěknou pusu. Polibek daný upřímně z lásky dokáže prolomit nejedno kouzlo. 

Tak se stalo i nyní. 

Na obloze se náhle objevil obrovský černý mrak, ze kterého se okamžitě spustil velký 

liják mířený jen na Lukajdu a Václava. Lidé překvapením oněměli. Všude okolo bylo 

sucho, svítilo sluníčko, jen silný proud vody padal z nebe na ty dva. Vypadalo to, 

jakoby nějaká síla nahoře držela v ruce nebeskou konev a lila na ně vodu. Za chvíli 

byli oba promočení na kost.  

A stal se zázrak! Kouzlo bylo po 202 letech prolomeno. Voda stékala Lukajdě po 

tvářích a smývala její čarodějnou podobu. Odplavila šedé vlasy, velký nos 

i vystouplou bradu. Před zraky všech stála krásná dívka. Byla přesně taková, jakou ji 

Václav vždycky viděl. Ten poklekl a požádal Lukajdu o ruku. Lidem kolem se vrátila 

řeč a jásali, hlasitě pokřikovali, zpívali a Václavovi zatleskali.  

Mrak zmizel a objevila se nádherná duha. Děti i dospělí se radovali a popřáli Lukajdě 

a Václavovi hodně štěstí. Nejšťastnější ze všech však byla Lukajda. Získala lidskou 

podobu a k tomu novou rodinu. Už se těšila, jak se po svatbě stane maminkou 

Barunky a Kubíčka. Ale to už je jiný příběh a zde cesta čarodějnice Lukajdy končí. 
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Vybarvi obrázek Lukajdy proměněné v ženu.  
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LUKAJDINA PÍSEŇ PROTI STRACHU 
 

 
 

Já jdu do vesnice, nebojím se zlé Hroznice, 

já jdu za chlapečkem, za holčičkou tam. 
 

Děti na mě zde čekají, zdálky už mně zamávají, 

já jdu za chlapečkem, za holčičkou tam.  

 

  



 

©Zdena Zuzana Bednářová   
 

6 

 

 

 
 

Vybarvi obrázek s Lukajdou. 
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Lukajda poztrácela kuličky a koupila si nové bílé. 

Pomoz jí je vybarvit. 

Vymaluj bílé kuličky ve stejném pořadí barev, 

jako jsou ty nahoře. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lukajda pro tebe připravila obrázky zvířat. 

Najdi v každé řádce zvířátko, jehož první písmeno 

v názvu je jiné než u ostatních zvířat. 
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Lukajda si navrhla vzory na své kapesníčky. 

Pomozte jí vzory namalovat i na další kapesníky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


