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V jedné chalupě hospodařili muž a žena. Měli se co ohánět, 
museli uživit sedm dětí, sedm hladových krků. 

Jednou matka zadělávala těsto na chleba. Při práci  
se usmívala. Věděla, že pokud bude mít z čeho  
udělat chlebový kvásek, bude v chalupě dobře, její synové 
nebudou mít hlad. Jenomže právě ten den byli chlapci jako 
z divokých vajec. Běhali po kuchyni, křičeli, matku  
tahali za sukni. Když se matka otočila, aby syny  
odehnala, převrhla díži a chlebový kvásek se vylil.

Matka se rozzlobila: „Jste nevděční nezbedníci, všichni 
zkrkavčete!“ Neměla to říkat, její slova vyřknutá ve zlobě 
přinesla do chalupy velké neštěstí. V tu ránu se její synové 
proměnili v krkavce. Smutně zakrákali a odletěli pryč.
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V chalupě bylo smutno, když bylo nejsmutněji, muži 
a ženě se narodila holčička. Věřili, že ji dostali  
darem od Boha, a tak jí začali říkat Bohdanka.  
Děvčátko rostlo jako z vody, stala se z ní krásná dívka. 

Jednoho dne našla Bohdanka v truhlici sedm kazajek. Ptala 
se rodičů, komu oblečení patří, a dozvěděla se o smutném 
osudu svých starších bratrů. 

„Maminko, tatínku, půjdu do světa a bratry 
vysvobodím,“ řekla rozhodným hlasem. 

Rodiče jí její úmysl nevymlouvali, věděli, že to tak má být. 
Maminka si sundala z prstu prstýnek a podala ho dceři. 
„Vezmi si ho, Bohdanko, podle něj tě bratři poznají.“
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Bohdanka se vypravila na cestu. Kudy chodila, tudy se 
ptala na své bratry, ale lidé jen bezradně krčili rameny. 
Když nepochodila u lidí, prosila o pomoc Vítr. „Větře, 
všudybyle, neviděl jsi někde mých sedm bratrů zakletých 
do krkavčí podoby?“ Vítr jen zapískal, že bratry krkavce 
neviděl.

Ptala se Měsíce: „Měsíci, pastýři nočního ticha, nezaslechl 
jsi krkavčí krákorání mých nebohých bratrů?“ Ale ani 
Měsíc o nich nic neslyšel.

Bohdanka se obrátila ke Slunci. „Slunce, vládneš životu 
i smrti, ty určitě víš, kde mám své milované bratry hledat. 
Prosím, pomoz mi.“ Slunci se líbila Bohdančina touha 
bratry zachránit, a tak jí cestu ukázalo.
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                              Sluneční paprsek dovedl dívku  
                        do tmavého údolí. Tam objevila vchod 
do jeskyně. V jeskyni bylo sedm kamenných postelí, 
na kamenném stole leželo sedm prázdných misek. 
Bohdanka se zaradovala, tušila, že tady bydlí její bratři. 
Ihned se dala do vaření a bratrům uvařila kaši. Sotva nalila 
teplou krmi do misek, přiletělo sedm krkavců. Nejprve 
chtěli cizí dívku z jeskyně vyhnat, ale jakmile zahlédli 
maminčin prstýnek, poznali, že je Bohdanka jejich sestra. 
Černí ptáci se proměnili v mládence. To bylo radosti ze 
shledání! Nejstarší bratr pak Bohdance prozradil,  
jak je může z ptačího prokletí vysvobodit. 



22

Text © Lenka Rožnovská, 2022 • Illustrations © Sofie Helfert, 2022 © Stanislav Juhaňák – TRITON, 2022 • Sazba Vladimír Vyskočil – KORŠACH • Pro radost dětem vydal 
Stanislav Juhaňák – TRITON, Vykáňská 5, 100 00 Praha 10, jako svou 2714. publikaci. • Vydání 1. • Korektury Eliška Pospíšilová. • Tisk Tiskárna a vydavatelství 999, s. r. o.

ISBN 978-80-7684-032-4  Pohádky si můžete objednat na www.tridistri.cz

Tato pohádka vyšla také v provedení do dětské promítačky.

V nabídce e-shopu 
najdete mnoho dalších 
pohádkových příběhů, 

retro diaprojektory DIAX3 
a novou LED promítačku 

Diarka.

Nákupem podpoříte 
projekt pohadkyprodeti.cz

Objednávejte na  
www.diacek.eu
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