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Ve Voděradech na pěkné farmě žila kočička 

Míca. Měla koťátko Mourka, ten chodil do 

kočičí školy. Čas plynul a Míca bude mít další 

kotě. Mourek se těšil, protože chtěl mít 

sourozence myšince. A už se narodilo krásné 

rezaté koťátko.,, Jak se jmenuje?“ zeptal se 

Mourek. Míca řekla, že Mikeš, a šla se 

pochlubit bílé kočičce Amálce. 

 

  



Když se Míca s Mourkem probudili, šli chytat 

myši. Ale když bylo Mikešovi 5 týdnů, Míca 

se ztratila. Mourek ji každý den hledal. Ale 

Míca nikde nebyla. A tak Mourek vychovával 

Mikeška sám. Když chodil Mikeš do kočičí 

školy, zeptal se Mourka jak vypadala 

maminka. Mourek řekl, že byla baculatá a 

černobílá. Mikešův sen byl mít maminku. A 

tak se vydal na cestu. Najednou Mourek 

slyšel ránu, Mikeš spadl do díry. A tak radši 

šel s Mikešem na jeho výpravu. 

  



Hledali ve městech na loukách a polích, 

v lese i hory prohledali, ale Míca nikde. A tak 

šli rovnou za čumákem a Mikešek spatřil 

nějaké město, to byla Dobruška pro kočky 

nebezpečné město. Mourek říkal, že tam je 

kočičí útulek. 

 



Už se stmívalo, a tak si lehli pod keř, který 

měl větve až na zem a vevnitř bylo jako 

v pelíšku. Mikeš nejdřív nemohl usnout, 

proto se Mourek kolem něho obtočil, aby 

Mikešovi nebyla zima. Ráno Mourek vzbudil 

Mikeška, ulovil každému myšku a šli 

prozkoumat Dobrušku. Prohledali první ulici, 

druhou a ve třetí  Mikeš zmizel. Mourek ho 

volal a najednou ho slyší na druhém konci 

ulice. Mourek běžel co nejrychleji a pak se 

zastavil, někdo zapomněl dát na poklop 

kanál. A Mikešek do něj spadl. Mourek hned 

skočil za ním, ale nebyl tam žebřík, když 

konečně vylezli, před nimi byla nějaká 

bouda. 

  



Mourek četl ÚTULEK. Už se zase stmívalo a 

neměli kde spát. Najednou viděli kočičku 

celou černou a Mourek se zeptal: ,,Vezmeš 

nás na noc domů?“ Ta kočička neměla 

domov, a tak jim ukázala, kde v noci spí. Ve 

starém stromě byla díra, tam se kočka 

protáhla a Mourek s Mikešem taky. Vevnitř 

byla stará deka, na které všichni spali, ale 

jinak tam bylo sucho a teplo. Ráno Mourek 

vzbudil Mikeška a rozloučil se s kočičkou. 

Pak šli prohledat útulek. Ale dveře byly 

zamčené. Hledali proto nějakou díru dovnitř 

a na druhé straně jí našli. 

 

  



Vevnitř byly pootevřené dveře. Mikeš 

s Mourkem se tam protáhli. Všude viděli 

klece s kočičkami. Mikešek se zeptal: „Je 

tady maminka?‘‘  ,,Nevím, koukám se“ řekl 

Mourek. 

 

  



,,Támhle je!“ řekl radostně Mourek a zavolal 

Mícu! Míca se otočila a radostně mňoukla: 

,,Mourku, Mikešku, klíče jsou v kanceláři.“ 

Mourek s Mikeškem běželi do kanceláře, 

Mourek skočil na kliku a vplížili se dovnitř.  

 

  



Mourek vzal klíče číslo 54 a odemkl klec 

s Mícou. Míca se přivítala s Mourkem a 

Mikeškem. Pak se po chvíli rozběhla do 

kanceláře, vyskočila na stůl a zmáčkla 

tlačítko. Vtom se všechny klece otevřely a 

kočičky se vrátily domů. Jenom bílé koťátko 

nemělo maminku ani domov. A tak Míca a 

Mourek s Mikešem vzali koťátko s sebou. 

 

  



Mourek vzal i kočičku Lucku, u které přespali 

a šli všichni na farmu. 





Cesta vedla přes Opočno a les a Míca za 

řekou viděla farmu. Mourek šel hledat, kde 

jde řeka přebrodit. Hledal a o kus dál našel 

strom spadlý přes řeku. ,,To je pro nás dobrý 

most,“ řekl Mourek a zavolal na ostatní. 

Přešli řeku a už je jen kopec. 

 

  



Když přišly kočičky domů, farmář je čekal, 

naplnil misky, aby se najedly. Pak šel koupit 

dva nové pelíšky. Míca, Mourek a Mikeš 

ukázali kočičce Lucce a koťátku Drápkovi 

farmu. Farmář dal pelíšky do kočičí boudy, 

to je malý domeček se žlutou omítkou. A 

teď má farmář pět kočiček. Mikeškovi se 

splnil jeho sen. Měl svou maminku a velkou 

rodinu.  

  



 


