
§ KL|-JKoVfi, KTffiRÝ mÁn JEDL
Byl jednou jeden kluk a ten měl velikou chuť k jídlu. JedI skoro pořád. Nejraději
čokoládu, koláče, trubičky se šlehačkou, sa!ám a jitrnice.

Není divu, že brzy vypadal jako kulička. Ostatní děti se mu posmívaly:

,,Frantíku, Frantíku, ty sníš celou trafiku!"

,,Vezmi si raději ovoce a zeleninu," zlobila se maminka. Ale kdepak, to Frantovi
nechutnalo. Ani na hřiště ho nedostala. Ten hrozný lenoch si raději lehl na gauč
a četl kuchařku.
tMalý František měl ale idobré vlastnosti. Nebyl třeba vůbec lakomý.
Jednou potkal cestou ze školy hubeného šedivého pejska. Bez psí známky. ,,Ty

nemáš pána, vid'," politoval ho. ,,Amáš asi pořádný hlad. Neboj, mám v aktovce
velikou svačinu, Dostaneš salám a já sním housky." Pejsek zavrtél vesele
ocáskem a dobře si pochutnal.
Ale pak se stalo něco neuvěřitelného. Pes promluvil lidským hlasem: ,,Jsem psí
kouzelnít Čáryrraf . Za tvůj dobný skutek ti dám zázračný míček. Stačí zavolat
HOP! nebo HA[M!"

Franta to kouzlo hned vyzkoušel,,,HOP!" zakřičel pěkně nahlas. tt/íček začal
skákat, Frantovi do ruky, pak na strom azase o kus dál. Vzniklaztoho pořádná
honička, ale Františka to bavilo. Celé odpotedne běhal zakulatým kamarádem
a domů se vrátil až večer.

,,Kde jsi byl," zlobila se maminka.,,Za trest nedostaneš večeři. Stejně ti to jen
prospěje."
Franta smutně zalezl do svého pokoje. tVěl už pořádný hlad. Vždyt'mu dnes
venku dost vytrávilo. Ale pak si vzpomněl na druhé kouzlo . Vzal do ruky míček
a zašeptal: ,,Ham."
A najednou tu byla večeře. Ale úplně jiná, než byl František zvyklý. Rajče,
paprika, kus salátu a bíIý jogurt s ovesnými vločkami. ,,Brr, to já nerad," otřásl
se znechuceně Franta. Hlad je ale nejlepší kuchař, Nebylo nic jiného, a tak se
František pustil do jídla. ,,Hmm, není to nakonec tak špatné," pochvalovaI si.

Od té doby se Franta úplně změnil. Každé odpoledne sportoval se svým míčkem
a na lenošení mu nezby! čas. Dokonce mu přestaly chutnat sladkosti a uzeniny.
Brzy byl štíhlý jako proutek

Jakého pejska
potkal Franta?
Vybarvi ho.
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