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TUTO KNÍŽKU PRO VÁS PŘIPRAVILI:

Mgr. Miroslava Francová – koordinace projektu, pilotáže pohádek v sociální práci

Mgr. at Mgr. Martina Friedlová – texty, mluvené slovo

Mgr. Lucie Hochmajerová – koordinace projektu, pilotáže pohádek v sociální práci

Bc. Lenka Havrlantová – grafika, sazba knihy

Miki Kalus – hudba, audio a video zpracování

Mgr. Jana Máchová – texty

Mgr. Jakub Majetny – texty, ilustrace, mluvené slovo

Mgr. Marta Matus – ilustrace

Mgr. Milena Mikulková – texty

Mgr. Martina Pastuchová – texty

Všechny materiály vzniklé v rámci projektu Inovace v sociální práci aneb cestou
pohádek a příběhů, spolufinancového z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu
ČR, najdete na www.naserovnovaha.cz a YouTube kanálu Naše Rovnováha. Vaši
zkušenost s pohádkami nám klidně napište na majetnyjakub@gmail.com. Další pohádky
najdete také v našem bulletinu Kolibřík.

Naše Rovnoháha? Co to je?

Jsme lidé z různých oborů, jejichž společným polem je pomáhání a rozvoj.
Mezi hodnoty, kterých si vážíme a které chceme činností předávat, je
spolupráce, profesní pokora a hledání nových možností vedení případu,
léčby a celkové péče o lidi s duševními nebo sociálními problémy.

Drazí rodiče,

dostává se Vám do rukou výsledek roční práce spolku Naše Rovnováha, z.s.
Protože život se stále vyvíjí a nabízí nám v každém období mnohé výzvy, rozhodli jsme se

je něčím usnadnit. A to něco jsou právě tyto pohádky s terapeutickým nádechem.

Každá pohádka nese jedno životní téma. Najděte si to, kterým zrovna procházíte,
nebo prostě to, v němž se Vám bude příjemně odpočívat.

Společně s touto knihou vydáváme verzi podobných pohádek pro Vaše děti
– obě knihy se navzájem doplňují. Proč? Protože každý rodič byl také dítětem.

A my doufáme, že jimi jednou svou částí stále jste! My ano2.

Pokud se Vám pohádky líbí a máte už unavené oči, klidně si je (a mnohé další)
můžete pustit na YouTube kanálu Naše Rovnováha.

Doprovodný hudební podkres stojí také za to.

Za tým Rovnováhy

Jakub Majetny

www.naserovnovaha.cz

Všechny naše pohádky najdete na YouTube
kanálu Naše Rovnováha!y
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„Vzpomínáš?“ říká medvěd své nejdražší. Medvědice slastně přikývla
a jenom zašeptala: „Ano, vzpomínám… Tady jsi mne poprvé políbil… Tady
jsme si slíbili, že budeme spolu. Vzpomínám… a ráda.“ Ale dnešní cesta byla
něčím jiná, něčím nová a zvláštní.

Medvěd se opíral o mohutný dub a v náručí držel svoji milovanou. Ta
se najednou sehnula, vzala do tlapek žalud, upírala na něj svůj pohled,
jemně ho hladila a byla zamlklá. Jako kdyby o něčem přemýšlela a snažila
se srovnat si myšlenky. Pak jej pevně sevřela v ruce a nadechla se. Tajemství
ukryté v dlani jí dodávalo odvahu.

Medvěd si medvědici prohlížel od hlavy k patě a poměřoval si ji
pohledem. Poslední dobou se mu zdála nějaká jiná. Něžně zabručel: „Že
by?“ Rozuměli si i beze slov, nemusel doříct větu, aby věděla, na co se chce
zeptat. Přesto se nevyřčená slova vznášela nad nimi ve vzduchu a čekala, až
je někdo uchopí.

Medvědice znovu pevně sevřela žalud ve své dlani a vydechla: „Vyšlo
to…“ Při těch slovech se jí třásl hlas: „Budeme mít miminko.“ Medvědice
se zakolíbala, složila tlapky na břicho, pohladila jej a s otázkou v očích
pohlédla na medvěda. Medvěd k ní přiskočil a zatočil se s ní, až jim šla hlava
kolem. Měl takovou radost. Vypjal se na zadní a mohutným hlasem zavolal

Medvedí tajemství



do hloubky lesa: „Já budu táta!! Táta, táta…“ Nesl každý list ozvěnu jeho
radosti.

Každý den si povídali o tom, jak se miminku daří. Budoucí táta se zajímal,
jak nastávající mamince je, a povídali si: „Jaké mu dáme jméno? Kdo ho
bude učit šplhat po stromech?“ Užívali si společného tajemství… Povídali si,
komu všemu tu novinu oznámí… Jaké to asi bude až se narodí… A jací
budou asi rodiče?

Po čase se znovu zastavili u mohutného dubu, tam, kde ji poprvé políbil.
Máma medvědice byla posmutnělá, smutná a zlomená: „Mám strach. Něco
se děje. Něco… něco není v pořádku… Miminko…“ Oči se jí zalily slzami.
Třásla se. Nedokázala ani vyslovit, že se miminko vyvíjí jinak. Bála se, že když
to vysloví, bude to až moc skutečné.

Táta medvěd se na ni ustaraně podíval. Jakoby lesem prolétl mrazivý
závan a nesl s sebou ještě mrazivější slova: „To nezvládneš… Máš to vůbec
zapotřebí? Nemůžeš vědět, co tě čeká!“

Táta medvěd mohutnou tlapou mrazivý vítr odehnal, sklonil se
k nastávající mamince, pohladil ji po ustaraném čele a oba chvíli stáli bez
hnutí. V tichu, které protínaly stovky otázek.

I přes okolní tmu se v tůňce vedle dubu zaleskl odraz medvěda
s medvědicí. S údivem se k ní sklonili. Po chvíli se zvláštním tůňkovým kouzlem

objevila i tvář jejich malého medvíděte. Naplnil je pocit lásky k jejich
nenarozenému miminku. A jejich tváře se rozjasnily. Z tůňky vytryskly kapky
chladivé vody, které jemně dopadaly na budoucí rodiče a smívaly jim slzy
z tváří. Miliony kapek přinášely dobré zprávy. Přinášely naději. „Jsme tu pro
Tebe, maličký. Společně to zvládneme. Jsme RODINA.“

Měli jasno. Když se zvedli od tůňky, les
se proměnil. Jejich cestičku lemovaly
malé lucerničky svatojánských broučků.
Světýlka naděje. Najednou viděli.
Najednou slyšeli. Pocítili velkou úlevu
a s odhodláním se vraceli domů.
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O Soví mamince
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Máma sova neklidně upravovala hnízdo. Větvičku, kterou držela, už
několikrát přenesla z místa na místo. Chtěla, aby pro její malou ochmýřenou
kuličku, pro jejího sovíčka, bylo hnízdo dokonalé. Ale z každodenní péče byla
unavená. Měla pocit, že dnes snad ani nedokáže vyletět z hnízda a lovit
potravu.

Chmýří se zachvělo a ozvalo se
hlasité a pronikavé pípání: „Píp, píp.“
To sovíček se probudil a plakal. Často
byl neklidný a máma sova nevěděla, jak
ho utěšit. Bála se, aby mu nějak
neublížila, a nebo aby mu něco
nechybělo. Nevěděla, co má dělat,
a tak se obracela na ostatní lesní
zvířátka a hledala pro sebe pomoc,
hledala radu.

Sojka jí radila, aby hnízdo každý den
pěkně a teple vystlala a dala si záležet
na jeho vzhledu. Ryby v tůni jí radily, ať
přinese více vláhy do hnízda, že má
sovíček jistě jen žízeň. Ale nehledě na to,



jak moc máma sova uklízela, jak moc pěkné hnízdo bylo, a nebo jak moc
potravy dostal, sovíček neklidně pípal dál: „Píp, píp. Píp, píp. Píp, píp.“

Máma sova cítila, jak se jí svírá na hrudi a prudce jí buší srdce.
Zavřela oči. Potřebovala se zastavit a vydechnout. Pozorovala rytmus

svého srdce a najednou si všimla, že slyší ještě jeden zvuk – pravidelné:
„Buch, buch… Buch, buch… Buch, buch.“ Byl to rytmus srdce malého
sovíčka. Příjemná melodie, která jí pomáhala se na malého sovíčka naladit.
Máma sova vnímala, jak její vlastní srdeční rytmus se zvolnil a spojil se s tím
jeho. Otevřela oči. Zadívala se na malého sovíčka a vnímala jeho dech.
Pozorovala, jestli má očka otevřená nebo zavřená a jak mu tluče srdce.
Nadechla se. Cítila vůni svého malého sovíčka – vůni načechraného chmýří
a on cítil vůni své maminky.

Máma sova se usmála. Dívala se na ochmýřenou kuličku a cítila klid: „To
je moje miminko. To je můj sovíček.“

Všechny rady šly rázem do pozadí. Cítila, že už je vůbec nepotřebuje.
Uvědomila si, že bylo úplně jedno, jak hnízdo vypadá, když sama v sobě
našla jistotu. Cítila, že může věřit spojení, které nyní se svým chmýříčkem
vytvořila: „Vnímám tě. Jsme spolu.“ Kontakt, který vnímala, byl jako teplo,
jako vřelá náruč a láska. Dívala se synovi do očí a spatřovala v nich sama
sebe.

Máma sova už nebyla neklidná. Nepřemýšlela o tom, co si myslí, že by asi
mohl sovíček cítit nebo co ostatní zvířata říkají, že by chtěl. Zato ho citlivě
vnímala. „Věřím v naše spojení, jsem tu pro tebe.“

Vnímala, co sovíček skutečně potřebuje. Dívala se na jeho malý zobáček
a očka. Vpíjela se do těch jejích. Aniž by si to uvědomila, pohladila ho svým
velkým křídlem, dotýkala se ho velmi
jemně a hladila ho. Rozevřela svá velká
křídla a obejmula ho. Už se neklepal.
V jejím pohlazení a objetí bylo vše, co
potřeboval.

Vše šlo najednou tak hladce. Nebylo
potřeba nijak více zasahovat, nic radit,
nic upravovat. Stačilo, že syn věděl, že
tu máma je, a cítil její lásku. Klid se sově
rozléval po těle jako příjemné teplo,
které prohřívalo nejen ji, ale i jejího
sovíčka. Bylo to, jako kdyby to teplo
objímalo obě jejich srdce. Sovíček byl
spokojený a usmíval se. I máma sova
se usmívala. Bylo jim spolu moc dobře.
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Dej mi! Ve skalní puklině uprostřed lesa žije medvědí rodinka. Táta medvěd tráví
hodně času venku, kde sbírá dobroty, které nosí domů. Máma medvědice
tráví teď nejvíc času s malým Míšou, je to pěkný nezbeda. Jen co začal
běhat, dostane se opravdu všude a ještě neví, co by se mohlo stát. Zkouší
i nebezpečné věci. Zrovna včera ho máma zachránila před zmijí, která
se plazila kousek od jejich brlohu. Máma i táta musí mít oči všude.

Dneska jde táta domů a těší se, čím malého Míšu překvapí. Už zdálky slyší
ale křik a pláč. Máma medvědice ho vítá a ukazuje tátovi rozházené hračky.
Všude je nepořádek. Ale kde je Míša? Ani nepřišel tátu přivítat. Zalezl si úplně
dozadu a zachumlal se do všech větví a listí, aby ho nebylo vůbec vidět.
Občas se z hromádky ozve jen zavrčení a někdy vykoukne malá chlupatá
malá noha. Máma je z toho dnešního běhání a hlídání celá unavená.

Tatínek postavil na stůl velkou sklenici medu. „Maminko, když jsem šel
domů, potkal jsem tetu včelku a podívej, co dobrého mi dala.“ Míša vylezl
z hromady a kouká se směrem ke stolu. „Tatínku, to je dobrota, nachystám
misky,“ říká medvědice. Míša vyskočil a hrne se k nim: „Dej mi, dej mi!“ Přitom
bouchne do stolu, až med málem spadl na zem. Táta se na Míšu podívá a je
opravdu nazlobený a mračí se: „Tak to ne, dost. Vidím, že tady přišel nějaký
BRUČOUN, ale já jsem přinesl med pro našeho MÍŠU.“ Míša se polekal, že nic
nedostane a znovu křičí a ještě víc nahlas: „Dej mi – já chcu!“
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Táta pomalu postavil sklenici medu
zpátky na stůl a říká klidně medvědici:
„Mámo, prosím připrav tři misky.“ Pak
se otočí k Míšovi: „Míšo, až budeš chtít med,
nejprve spolu uklidíme hračky a pak si ho
spolu dáme.“ Za chvilku zase přiběhne
k tátovi, tahá ho za chlupy a říká: „Dej mi
med!“

„Jak se to říká?“ ptá se táta.
„Prosím.“
„Dobře, ale nejprve spolu uklidíme

hračky a máma nám ho mezitím nachystá.“
Míša radostně kýve hlavou a běží pro rozházené věci. S tátou to mají

rychle hotovo a na stole už stojí jeho barevná miska i s novou lžičkou. Než si
sedne na židličku, máma ho pohladí po chlupaté hlavě a táta se raduje.
„Míšo, jsi moc šikovný. Pěkně jsi to uklidil. A teď už si spolu dáme ten med.“
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Táta myšák Táta myšák pozoroval syna a uvažoval nad tím, že si syn hraje vždy jen
v doupěti. Chtěl by, aby syn začal více objevovat les a hrál si i venku. Ale
vždy, když ho pobídl, aby šel ven, tak se po chvíli vrátil s tím, že je to nuda.

I dnes měl táta pocit, že malý myšák chce už domů. Dlouze si lámal hlavu
tím, co by syna mohlo zaujmout, aby i on objevil lesní kouzlo a začal si v něm
chtít více hrát.

Stáli u studánky uprostřed lesa, bylo to krásné místo. Ale jak ho mám
ukázat synovi, aby se mu líbilo? „Myšáku, poslouchej – co slyšíš?“

V lese bylo plno tajemných zvuků. Malý myšák přestal očuchávat
spadané listí a zpozorněl. „Co to je?“

„Myslíš to ťukání? … To je datel.“ No jo, kdy já jsem vlastně naposledy slyšel
datla?

Táta myšák si překvapeně přidřepl vedle syna: „Poslouchej!“ Na chvíli oba
užasli tím, co les může za tajemné krásy nabízet. Zaposlouchali se do okolních
zvuků. Bylo jich tolik!

„A co je toto? Co to je?“ zajímal se malý myšák.
Tátu myšákovo nadšení potěšilo: „To veverky přepočítávají své oříšky.“
„A to bublání? Co je to?“
Dříve si táta šumění vody vůbec nevšiml. A nyní mu řeka připadala tak

blízko. Čím více se zaposlouchával do okolních zvuků, tím méně bylo vše
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ostatní důležité. Jakoby s proudem řeky odcházely
i starosti, myšlenky a pocity. Příjemné i nepříjemné, vše
odnášela řeka, která putovala svým vlastním správným
tempem. Mohl se tak zastavit a vnímat jen sám sebe
a okolní zvuky.

„A toto, co to je?“
Táta myšák zavřel oči a vnímal zvuky lesa. Nebylo

důležité komu patřily, jen je vnímal a užíval si příjemné
pocity, které v něm probouzely.

„A co je tohle?“ Malý myšák ukázal na fialovou
kuličku.

Táta myšák se usmál: „Prohlédni si ji. – Jakou má
barvu? – Čemu se podobá? – Co ti připomíná? – Vnímej
ji mezi prsty. – Jaký je to pocit? – Je hladká? – Je hrubá?
– Jaká je? – Zkus si k ní přivonět. – Připomíná ti ta vůně
něco? – Čemu se podobá? – Co ti ta vůně připomíná?
– Jaké to je? – A teď… Zkus ji opatrně vložit do úst. –
Můžeš si s ní chvíli pohrávat jazykem a prozkoumávat ji.
– A až budeš chtít, opatrně skousni mezi zuby
a ochutnej.“

„Mmm.“ Myšák právě objevil kouzlo borůvky.
Táta myšák také utrhl jednu borůvku a stejně jako

jeho syn se na moment zastavil a vychutnal si ten
výjimečný okamžik, jako kdyby ji viděl poprvé v životě.
Jako kdyby se jí poprvé v životě dotýkal. Jako kdyby ji
poprvé v životě ochutnal. Nic nebylo v tu chvíli
důležitější. A všechny pocity a myšlenky – příjemné
i nepříjemné se pro tu chvíli vytratily a myšák se
po dlouhé době cítil klidný a uvolněný.

Po všech těch zvucích a vůních v lese slyšeli ještě
něco. Bylo to tak tiché, že to skoro ani nešlo slyšet. A tak
pořádně nastražili svoje myší uši.

Až si uvědomili, že slyší svůj dech. Svůj i toho druhého.
Objali se a bylo jim spolu moc dobře. Byli spolu a vnímali
jeden druhého.

Začalo se stmívat a vraceli se domů. Táta myšák
se cítil příjemně uvolněný. „Na to budu rád vzpomínat.“
I syn působil klidněji než obvykle, usmíval se a spokojeně
se táty přidržoval.
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Vaše Zrzička

Táta si uvědomoval, že zážitek, který má, získal jen díky malému myšákovi,
díky tomu, že mu chtěl ukázat krásy lesa, a hledal hru, která by mohla
malého myšáka zaujmout. Díky tomu, že ho chtěl učit objevovat a poznávat
svět, se i sám dokázal zastavit, naučit se vnímat přítomný okamžik, relaxovat
a odpočinout si.

„To jsme si to spolu užili.“
„Jo. Užili jsme si to.“



„Jo. Já už vážně nevím.“
Najednou se starý dub nadechl a polohlasně pravil: „Moji zlatí, to máte

tak. Někdo je rychlý a někdo pomalý. Někdo zbrklý a jiný zase rozvážný. Vaše
dítě je takové, jaké je. Je své. Proč by mělo být jako ostatní, když je tak
jedinečné.“

Nastala chvíle ticha.
Oběma veverčím rodičům to došlo.

„Ano, máte pravdu, moudrý dube,“
uznale pokyvuje hlavou maminka. „Naši
Zrzičku bychom nevyměnili za nic
na světě,“ přitakává tatínek.

„To je prostě ona. To všechno k ní
patří. Ale právě vy máte a umíte něco,
co jiní možná neumí.“

Rodiče veverky Zrzičky se na sebe
mrkli a jedním dechem ze sebe vyhrkli:
„Vždyť my ji přece máme rádi. A říká se,
že láska je vynalézavá.“ V tu chvíli
souhlasně zašplouchala voda v tůňce.
Dub spokojeně zatleskal všemi listy.

Rodiče malé veverky Zrzičky byli přešťastní, že se jejich dítko má čile
k světu. Poskakovalo ze stromu na strom. Házelo dolů žaludy. Když se smálo,
slyšeli to až na druhé pasece. A když křičelo, jeleni tiše záviděli. Když ze zlosti
dupalo, ježek ani nedutal. „Ano, ano, my víme, naše Zrzička je prostě živá!“
odpovídali na výtky paní srnky. „Ano jistě, domluvíme jí, aby se k vám
chovala s úctou,“ slibovali uraženému jezevci.

Ale co naplat, Zrzička měla dvě ouška. Co uslyšela jedním, druhým jakoby
vypadlo. Byla všude a zároveň ji nebylo možné polapit. Byla slyšet, ale v tom
všem hluku nebylo možné postřehnout kloudného slova. A co teprve usínání!
Rozdováděná počítala hvězdičky. Tatínkovi už padala víčka, maminka už
zívala, ale Zrzička ne a ne usnout. Chvíli třepala pravou nožičkou a levým
ouškem. Pak kroutila ocáskem a pravým ouškem a mezitím ještě žadonila:
„Maminečko, už naposledy moji oblíbenou pohádku.“ A tak maminka
začala ten večer už potřetí číst pohádku.

Jen co Zrzička usnula, maminka se potichoučku zvedla. Seběhla po kmeni
a vyčerpaně se opřela o majestátný dub. Dívala se nahoru na hvězdné nebe
a dolů na zrcadlovou studánku a šeptala: „Studánko, jak tu naši Zrzičku
unavit? A Vy, moudrý dube, vždyť to vidíte!“ Veveřák zaslechl, jak jeho žena
rozmlouvá s jejich dobrými rádci. Vyklonil se z dutiny stromu a uviděl ji
nešťastnou. „Taky ti vrtá hlavou, jak té naší Zrzičce pomoct?“
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„Děkujeme, dube, za nápovědu. Nebudeme chtít Zrzičku jinou, ale
změníme to, jak s ní zacházet,“ s odhodláním v hlase slavnostně pronesl
tatínek. „Dube, studánko, lesní víly, skřítci, máte nějaké nápady?“ přivolala
lesní pomocníčky maminka.

A hned víla Jasmína v lehkém vánku poslala vzkaz: „Posílám vám toto
běloučké peříčko a jenom foukejte před sebe. Jsme vzduch, který je volný
a svobodný. Pomaloučku, polehoučku!“

Hned nato se ozval mech: „Když se na chvilku položíte ke mně na zem,
ucítíte, že zem je pevná a zároveň hebká. A já budu rád, když mě Zrzička
svou malou ručkou pohladí.“

Z nebe se zhoupnul měsíček a přidal také dobrou radu: „Já mám
na starosti miliony rozpustilých hvězdiček. Ty taky dovádí, a jak! Ale ví, že
blikat mohou jen u nás doma, v Mléčné dráze, za ohrádku už nesmí.“

Rodiče si vzali rady svých přátel k srdci. A hned ráno, když Zrzička otevřela
svá šibalská očka, jí maminka řekla: „Zrzičko, náš kamarád mech tě prosí,
jestli bys mu mohla pohladit svojí drobnou ručkou jeho pošlapaná záda.
Včera prý po něm skotačilo několik dětí a dnes je celý rozlámaný.“ A dobrák
Zrzička s radostí sklouzla k mechu a něžně ho hladila a se starostí v hlase
se ptala: „Pane Mechu, už vás to tolik nebolí?“

„Jééé, Zrzičko, to je úleva. Ty jsi první, kdo mě takto hladil. Děkuji ti!“

Vtom prolétla okolo veverky pěnkava a upustila peříčko. Zavolala
na veveričku Zrzičku: „Prosím, foukni mi zlehounka moje pírko zpátky,
potřebuji ho na vystlání hnízdečka.“ A Zrzička foukla, pěnkava chytila pírko
do zobáčku a s díky zamávala křidélky.

Vtom se ozval šneček: „Paní Veverko, mohla by vaše šikulka vyskočit
na ten dub? Tam někde nahoře jsem si zapomněl včerejší svačinku. A Zrzička
je mnohem rychlejší než já.“ A Zrzička nelenila a s radostí vyšplhala do koruny
starého dubu. Stejně rychle seběhla dolů a s hrdostí panu šnekovi podala
jeho svačinku. „To jsi mi, Zrzičko, moc pomohla.“

Maminka se Zrzičkou se společně posadily. Opřely o kmen dubu,
přimhouřily očka a zadívaly se do žlutého zářivého koláče sluníčka.
„Maminko, já jsem tak šťastná.“

„A co ti udělalo radost?“
„Dnes byli všichni rádi, že něco umím. A že jim to pomohlo. Maminečko,

já jsem tak štastná.“ Usmívala se Zrzička do sluníčka… A maminka s ní.
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Tajemství jezku „Ach jo, my ježci to máme těžké,“ vzdychla si maminka ježková, když jí
z lesní školy poslali vzkaz, že má přijít za paní sovou do ředitelny. Proč asi?

„Váš ježek je na spolužáky zlý,“ s přísným výrazem vysvětluje mamince
paní ředitelka sova. „Pořád je píchá a v tělocviku dupe a funí.“

„Hmm, tak já si s ním popovídám,“ řekla smutně maminka a odešla domů.
A když přišla domů, jejich ježčí kluk nikde. „Kde zase je!“ Celé odpoledne

se ježek doma neukázal a maminka si začala dělat starosti. Kde se jenom
toulá? Jakoby věděl, že si na něho ve škole stěžují! Skoro za tmy se ježek
přišoural domů.

„Kdes byl?!“ houkla naštvaně ježčí máma na syna. „Nikde,“ odsekl ježčí
kluk. „Jak nikde, když jsi nebyl doma, musel jsi snad někde být, ne?“

„No a co…“ Ježek bouchl dveřmi, až se starý dub otřásl a v tůňce
vyšplouchla voda. „Ach jo, co s ním mám dělat?! Nic na něho neplatí,“
zoufala si ježčí maminka.

Chviličku si sedla před jejich chaloupku schovanou v listí a mlčela. V očích
měla slzy. „Ach jo, kdybys tady byl, bylo by to jiné… ale teď jsem na něj sama
a mám pocit, že ho nezvládám! Jak je to jen dlouho, co už tu s námi není?“

Pfuu… šššššššššššš. Starý moudrý dub se jemně zachvěl a do heboučkého
mechu spadl jeden žalud, za chvilku druhý a pak ještě třetí.
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„Co to?“ Ježčí maminka si v tůni opláchla oči a rozlouskla první žalud.
„Jé, tady je nějaký vzkaz… Nééé, to snad nééé,“ vzpomněla si na chvíli, kdy
si se svým milovaným, když tu ještě byl, na tomto místě schovali svá milostná
psaníčka. Ukryli je do žaludů a poprosili veverku, ať je vynese do větví
do prázdného hnízda.

Co skrýval vzkaz v prvním žaludu? Jejich fotku, jak se objímají. Byla vidět
jenom ostnatá koule. A pod tím bylo napsáno: Tajemství ježků – z jedné strany
bodliny, z druhé strany měkkost. Maminka se pousmála. „To je přesné,“ vždyť
jejich kluka zná. Ví, že je citlivý a hodný. Ale hodně lidí vidí jenom ty jeho
bodliny. „Co se skrývá v druhém žaludu?“ Když ho otevřela, téměř ji to
zaskočilo: I ježek touží po objetí – objímej ho z jeho měkčí strany, ať neumře
nemilovaný. A hlavou jí proběhly poslední měsíce, kdy na jejich syna jenom
křičela, kdy ho nazlobeně za ty jeho bodliny vytahala a nechápala, proč
se vždycky schoulí do klubíčka a z bodlinek se stávají ostré oštěpy.

Třetí žalud se přikutálel až k jejím nohám. Kdo chce ježka skutečně poznat,
musí se k němu sklonit a podívat se do jeho očí. Maminka o tom chvíli
přemýšlela, chvíli s tím zůstala, a pak si uvědomila, co za poznání v sobě
poslední vzkaz ukrývá.

Podívala se do koruny starého dubu, políbila si tlapku a poslala svému
milovanému vzdušný polibek – ať je její milý kdekoli.

„Díky, díky… My jsme přece všichni ježci. Bodliny nás chrání před
zraněním… A já jsem na to zapomněla.“

Tiše přišla za synem, přilehla si k němu do postele a otočila si jeho tvář
k sobě. Dívala se mu do očí. Byly plné slz.

„Mami, proč tu táta není!? Strašně se mi po něm stýská.“
„Já vím, já vím…“ Hladila ho po bříšku… po jemných tvářích… A hebkou

tlapkou utírala jeho slzy.
„Víš, kdysi jsme si s tátou schovali do žaludů svá tajemství a zrovna dnes mi

je starý dub připomněl.“ Objala svého syna a zašeptala mu: „Víš, co ti
vzkazuje táta? Když se chceš s někým kamarádit, musíš jít k němu bříškem, ne
bodlinkami… Uvidíš, že pak bude všechno jinak.“
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Vlastní cestou Vážka neklidně létala kolem stromu. Byl už večer, ale ona usnout nemohla.
Bála se o dceru, aby se jí něco nestalo: „Kolikrát jsem jí říkala, ať si dá pozor
a nelétá k žabákům tak blízko? Mohli by jí ublížit! Je dospělá, takhle by
se přece chovat neměla. Měla bych letět za ní a ukázat jí, co má dělat, aby
se jí něco nestalo.“

Měla o ni strach, ale také se na ni zlobila. Už nějaký čas si totiž dcera od ní
nechtěla nechat poradit. Máma vážka měla pocit, že čím více se s dcerou
snaží promluvit, tím více se sobě navzájem vzdalují. Co dříve na dceru
fungovalo, teď úplně selhávalo. Pomyslela si: „Bylo by snazší, kdyby ještě
neměla křídla a dál žila v jezírku, kde jsme ji měli pod dohledem. Jako malá
nymfa byla tak roztomilá.“

„Ty se o ni nebojíš? Neměli bychom jí nějak pomoct?“ zeptala se svého
muže.

„Jsem na naši vážku hrdý, co všechno zvládá. Těší mě, jak se jí daří být
nezávislá. Nechme ji prostor, ať si objevuje svoji vlastní cestu, po které chce
jít. Věřím, že ji najde a že na ní bude spokojená,“ usmál se manžel.

Vážka ale nedokázala mít manželův klid. V očích se jí zaleskly slzy: „Co
mám ale teďka dělat, když už mě nepotřebuje?“ Cítila se zbytečná. Měla být
mámou. Byl to smysl jejího života. A nyní se jí vše, co tak dlouho budovala,
ztrácelo. Někdy kvůli své bolesti řekla mladé vážce i věci, které ji pak mrzely.
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Měla pocit, že se o ni musí neustále přetahovat s celým světem. Bylo to
vyčerpávající. Nikam to nevedlo.

„Dej jí čas. Zatím nemusí vědět, ve kterém rybníce se chce usadit, nebo
kde si chce létat. Ať si objevuje a poznává, co si v životě opravdu přeje.

Připravili jsme ji na cestu nejlíp, jak
jsme dokázali a je jen na ní, jak po ní
půjde. Naším úkolem už není za ni
rozhodovat, ale jen podpořit její
rozhodnutí. A když bude chtít
pomoci, ví, že tu jsme pro ni.“

„Ale… tak dlouho jsem se o ni
starala. Byla mámou… Já už ani
nevím, jestli umím být něčím jiným.“
Vážka byla smutná. Něco, co měla
ráda pro ni právě končilo. Pečovala
tak dlouho o druhé, že zapomněla,
jaké to je pečovat i sama o sebe.
Bála se, že už to ani neumí a neví,
jak na to.

„Neboj se, spolu to zvládneme. A ona to také zvládne. Věř jí. Tak jako ona
bude nyní objevovat, co jí život nabízí, tak i my se můžeme krok po kroku učit
poznávat naši cestu a těšit se ze zážitků, které nás ještě čekají. Můžeme naši
novou cestu začít třeba tím, že každý den pro sebe uděláme něco
pěkného.“

Vážka se usmála. Věděla, že mámou bude vždy. A že se vždy o dceru
bude trochu bát. Ale nyní byla opět hlavně partnerkou a především měla
zodpovědnost i sama za sebe a za to, jak jí je. Objala svého muže. „Máš
pravdu. Zasloužíme si pečovat i sami o sobe a začít být k sobě více laskaví.
Ona to zvládne.“
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„57“

34 35

Na louce vedle lesa seděl malý krtek a počítal: „1, 2, 3, 4, 5, 6 … 30 … 54,
55… 56? Ale kde je ta poslední? Ta padesátá sedmá?“ Malý krtek byl
nešťastný, počítal a počítal, ale nemohl se dopočítat: „Tak znovu. 1, 2, 3, 4 …
54, 55, 56! – 57. Chybí!“ Krtek začal přecházet sem a tam, dupal a křičel.
Dokonce nakopl kámen a pokusil se kousnout zajíce, který na něm seděl
a pozoroval krtka. Ostatní zvířátka se rychle odvracela a starý krtek chtěl
raději zalézt pod zem.

I přes to, že byl starý krtek už vyčerpaný ze stále se opakujících výstupů, šel
za svým synem a snažil se ho utěšit: „Proč křičíš? Co se děje?“

„Áááááá!“
Táta krtek ho chvíli konejšil a znovu se ho dotazoval. Ale malý krtek se stále

vztekal: „Má jich být 57! 57… Ale není!“
Táta krtek se rozhlédl po louce a prohlédl si 56 krásných krtinců. Byl na ně

hrdý. Dal si s nimi záležet. A opravdu, dříve jich bývalo 57, ale včera si
u jednoho všiml, že se začíná bortit, a protože byl 57. krtinec už zbytečný,
zahladil ho. Nebyl potřeba. Nechápal, proč syn kvůli jednomu kopečku hlíny
tolik vyvádí. Vždyť o nic nejde.

Celý den trvalo, než táta s mámou syna upokojili. Oba rodiče byli
vyčerpaní. Podobné záchvaty se u syna často opakovaly a oni už nevěděli,
co mají dělat.
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Starý krtek se vydal do lesa za mohutným dubem. „Takhle už dál
nemůžeme, co máme dělat?“

„Každému pomáhá trochu něco jiného a každého udělá šťastným něco
jiného. Jestliže tvůj syn potřebuje dodržovat určité rituály, nech mu je. Je
jedno, že je 57. krtinec zbytečný, pro něj je důležitý. Nech mu ho tam. Nevadí,
že může někomu připadat nesmyslné stavět nebo počítat 57 krtinců, záleží
hlavně na tom, jaký to má význam pro tvého syna. A možná, že mu s jeho
rituály můžeš i pomoci – pomoci mu, aby každý den mohl svých 57 krtinců
spočítat. Dostali jste se ženou vzácný dar. Syna, který má jiný pohled na svět,
než ostatní. Můžeme se od něj mnohému učit. Může nás díky své jedinečnosti
obohatit.“

Starý krtek se zamyšleně vracel z lesa domu, nezdálo se mu, že by jeden
kopeček hlíny měl nějaký vliv na to, jestli se syn bude vztekat, a nebo ne. Ale
i přes své pochyby, ještě než ulehl ke spánku, znovu postavil 57. kopeček hlíny.

Druhý den stál malý krtek opět na louce a počítal: „1, 2, 3, 4, 5… 30 … 31,
32, 54, 55, 56, 57.“ Dopočítal se. Vypadal spokojeně, měl svých 57 krtinců,
které může každý den přepočítávat. Třeba 57×.

Tak jako včera i dnes ho při jeho počítání pozoroval zajíc. A protože malý
krtek dnes vypadal v dobré náladě, dodal si zajíc odvahy a požádal ho

o pomoc: „Naučíš mě taky počítat? Chtěl bych vědět, kolik mám
schovaných mrkví. Ale nikdo mě dřív počítat nenaučil a tobě to tak jde.“

To bylo něco, čemu malý krtek rozuměl. Počty mu šly a mohl tak učit
ostatní zvířátka počítat do 57. Krtek sice nechápal, k čemu je dobré počítat
mrkve, ale věděl, že přesvědčit zajíce k počítání krtinců by se mu stejně
nepovedlo.

Táta krtek konečně mohl zhluboka vydechnout. Už se necítil bezradný
a nestyděl se za syna. Byl nyní rád, že porozuměl jeho pohledu na svět
a tomu, jak mu můžou pomáhat. Dokonce také porozuměl tomu, jak může
syn obohatit ostatní zvířata. Možná, že ne každý umí rozumět odlišnosti. Tomu,
že každý jsme něčím jiný a že být odlišný znamená být. Ale hřálo ho u srdce,
že vždy se najde někdo, kdo synově odlišnosti zkusí porozumět a kdo bude
chtít vidět synovu odlišnost jako příležitost k vnitřnímu obohacení, jako dar. Už
se nestyděl ani se o něj nebál. Věděl, že ať se stane cokoli, jsou na světě ti,
kteří chápou, že být odlišný je normální.
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Prázdné hnízdo

38 39

Orel pozoroval třpyt bílého pírka, které zdobilo jeho partnerku. Vyvedli
spolu již mnoho mláďat. Rádi spolu sedávali v hnízdě a pozorovali, jak jejich
potomci zakládají své vlastní rodiny a jak učí své mladé létat. Teď měli čas
na sebe. Jen tak se proletět, kroužit po obloze, vidět stará místa. Místa, kde
se seznámili a kde jim bylo dobře. Objevovali také nová místa, kde si užívali
toho, jak je jim teď.

Přestože orli měli své hnízdo vysoko a byli obrazem síly lesa, stávalo se, že
při svém letu museli dělat více a více přestávek. Neměli už tolik sil jako kdysi.
Zastavovali se u malých káňat a poznávali své sousedy. Vyprávěli jim své
zážitky a vzpomínali na časy, kdy byli králi lesa. Tyto okamžiky sdílení jim
pomáhaly smířit se se svou minulostí, odpouštět a zvyknout si na svůj nový
úkol v lese. Přijmout hranice svých současných možností. Vyrovnat
se s během času.

I dnes, když kroužili po obloze, svítilo ostré slunce a vítr se opíral do jejich
křídel. Bylo to krásné, tohle měl každý orel rád: „Je tady moc pěkně. Ach,
udělejme si chvilku pauzu.“

Orlice se vlídně podívala na svého orla a pozorovala jeho ztěžklá křídla,
která se čím dál obtížněji pohybovala ve větru. I ona už začínala cítit slabost:
„Máš pravdu, zasloužíme si chvíli oddechu.“
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Tiše seděli a pozorovali život u kořenů stromů. Měli nyní více času si všímat
života kolem sebe. Všímali si sounáležitosti každého tvora v lese. Každý má
své správné místo, od nejmenšího mravence, který sbírá v mechu jehličí, až
po jejich mladé orly, kteří
se odvažují poznávat svět vysoko
nad stromy a krouží po nekonečné
obloze.

Věří, že v lese je harmonický
soulad. Každá jeho část – spadaná
kůra stromů, malá tůňka i každý
tvor žijící v lese je důležitý. Jedno
na druhé navazuje a jedno bez
druhého nefunguje.

Byli spolu. Společně objevovali
a prožívali svou životní cestu
a hledali odpověď na otázku, jaký
smysl ještě chtějí dát svému životu.

Ale učili se být i sami za sebe.
Učili se přijmout, že mohou jeden
druhého ztratit. Orel se nerad loučil

s tím, čeho si vážil a co mu přinášelo radost. Bolelo ho vědomí, že už nemá
tolik sil, takovou moc v lese, a že ani jeho hnízdo už není nejkrásnější. Bylo pro
něj těžké si zvyknout na představu, že už toho nezvládá tolik co dřív. Někdy

byl smutný a jindy se vztekal. Chtěl
toho přece ještě tolik stihnout. Chtěl
vidět vyrůstat mladé orly, a pak
ještě jejich potomky a vlastně
všechnu ostatní lesní drobotinu.

Někdy se vydával na večerní
toulky a užíval si chvil, kdy mohl být
sám se sebou v tichu. Rozvíjel svou
vnitřní vyrovnanost, trpělivost,
pokoru, vnitřní svobodu a vděčnost.
Některé večery trávil s mladými orly
a předával jim své zkušenosti a svou
moudrost. Dokonce jim nabízel, že
jim bude pomáhat při jejich prvních
lovech. Věřil, že každá zkušenost,
kterou jim může předat, jim může
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O Strakapoudovi
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být ku prospěchu. Dělalo mu dobře, když cítil, že ho druzí uznávají a potvrzují
tím jeho důstojnost.

Neměl už velké plány, soustřeďoval se především na blízkou budoucnost.
Dělalo mu velkou radost, když se mu podařilo přestavět hnízdo nebo být
k užitku mladým orlům. Cítil se přijímaný a hodnotný. Byl součástí lesa.
Pokračování koloběhu života v lese, učení mladých orlů létat a lovit, to pro
něj bylo nekonečnou nadějí. Jeho život pokračuje v nich.



Znáte ten nádherný ptačí zpěv o jarních ránech? Často ani nejde
rozeznat, jací různí ptáci se na takovém koncertu podílejí. Jeden by ho mohl
poslouchat pořád. A přes celý den je pak někdy slyšet: „Tddd … tddd.“ To
zrovna Strakapoud hledá ve stromech brouky – při jednom si dává svačinku
a zároveň je tak léčí. To je ale věc! Viďte! Kde to ale začalo?

Když jsou ptáci dospělí, hledají si práci. A tak i náš hledal, co by ho
naplňovalo.

Straka si ráda hrála na schovávanou, něco někomu schovala a ten to pak
nemohl najít. Schovávala a schovávala, až to nemohla najít ani ona sama.
A to jí ten smích hned přešel. To by Strakapouda ale mrzelo, kdyby se něco
ztratilo kvůli němu, nezdálo se mu to moc zábavné.

Sova hlídala les celou noc, oka nezamhouřila… Ale to on se bál, raději
spal ve své dutině a poslouchal to příjemné a uklidňující.

Orel rád krouží nad krajinou a pak ostatním vypráví, co viděl. Ale nač
se tahat tak daleko. To on nejraději hledá broučky, mňam. Jsou takoví
křupaví. A jakou radost pak mají stromy, kterým pomáhá se broučků zbavit!

A tak se rozhodl že se bude živit jako lékař stromů – práce a mňam křupání
bude – obojí v jednom. MUDr. et Mgr. pan Strakapoud.

Jenže někdy byl z práce moc unavený. Jen si to představte, celou šichtu
tlouct hlavou do stromu! To se pak šel osvěžit k potůčku a viděl v odrazu vody,
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jak moc má červenou hlavičku. Úplně zapálenou. V jednom ohni, to je
přece jasné, takhle celá prací rozpálená do ruda.

Najednou pocítil větřík, který ochlazoval jeho pírka, jeho čepičku
na rozpálené hlavě. Pochopil, že si musí odpočinout. Kdyby se přepálil, už by
žádnému stromu nepomohl. A tak se pak vždy rád proletěl nad lesem, jen
tak, pro radost. Nebo hopskal a šplhal ze stromu na strom, jako to umí jenom
on. Cítil tu svobodu a volnost, jen se třepotal nebo klouzal ve větru. No
a někdy zůstal celý den ve své dutině a spal nebo se spokojeně koukal na les
a všechny jeho krásy nechal plynout kolem sebe. Lidé tomu říkají wellness,
nebo tak nějak, no pro něj to byl Well – les.

Viděl, kolik stromů by ještě potřebovalo jeho pomoc, ale červená je
červená. Jako na semaforu. Prostě se musí zastavit. Tak je to v pořádku. Vždyť
není jediný datel v celém lese!

Vítr z něj sňal všechnu námahu a starosti, kterých měl vskutku mnoho.
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