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HUSOPASK A
Chtěla bych vám, milé děti, vyprávět příběh, který se sice stal 
už dávno, ale má nám co říci i dnes. Máte rádi knížky s pěknými 
obrázky? Já ano. A nejen to, měla jsem vždycky ráda knížky, kde 
bylo u obrázků i něco moudrého napsáno. No a knížky mám ráda 
dodnes, přestože je doba počítačů. V počítači najdete spoustu 
informací, ale co naplat, nevoní tak krásně jako nová knížka. Na ni 
si můžete kdykoli sáhnout a nikdy se vám nezaviruje ani omylem 
nevymaže. Ale to je zas jiná kapitola.

Já vám chci povídat o tom, jak jsem si jako malá holčička pro-
hlížela pěknou knížku s obrázky a říkankami. Na jednom tom 
obrázku jsem uviděla krásné děvčátko – husopasku. Holčička, 
moje dětská hrdinka, držela v ruce vrbový proutek a na konci 
toho proutku bylo nakresleno pár lístečků. Určitě by se vám 
takový obrázek také líbil. Hlavní věcí na obrázku však bylo pro mě 
hejno hus, které šlo před husopaskou. Obrázek byl jako živý a já 
chtěla najednou to samé. Chtěla jsem být velitelkou husího hejna 
a odvést je na louku, aby mohly spásat čerstvou trávu.

Podívala jsem se na dvorek, kde měl můj dědeček pět hus. 
Ještě jsem vám neprozradila, že to bylo v létě a já byla u dědečka 
na prázdninách. Jako by to někdo naplánoval. Na dvorku je 
několik hus a já chci být husopaskou. Paráda! Najednou jsem si 
mohla splnit mou touhu být také tak skvělá, statečná a alespoň 
trošku napodobit svůj vzor, svoji husopasku. Ještě jednou jsem se 
podívala na obrázek. Bylo jasné, že chybí jen vrbový proutek. To se 
mi zdálo být velice důležité. Ona ho přece měla, tak musím i já.

Víte, že se vrbové proutky těžko shánějí? Když jste malí, 
nemáte ještě tolik síly a vrby rostou daleko, je to problém. Nevím 
už jak a kde, ale přece se mi podařilo sehnat podobný prut. Byl 



sice menší, ušmudlanější a takový povadlejší, ale na jeho konci 
plandalo několik zvadlých lístků a to pro mě bylo nejdůležitější. 
„To je ono!“ pochválila jsem si svůj úspěch. Teď už jen jít za těmi 
husami. Říkala jsem si, že to jsou chudinky a že teď už nebudou 
muset být jen na dvorku a gágat. Začala jsem si o sobě čím dál víc 
myslet. Přece díky mně, statečné husopasce, budou moct jít husy 
ven ze dvorku na procházku a já je zavedu někam na vysokou 
trávu, aby se napásly.

Otevřela jsem branku a zamířila jsem si to na dvorek, přímo 
k husám. Husy si mě ale nejprve vůbec nevšímaly. Šla jsem blíž. 
Á! Už začaly své ga, ga, ga a já si myslela, že říkají husí řečí: „Tak 



tě vítáme, kam s námi půjdeš?“ Ale to jsem si myslela jen chvilku. 
Z prostředka hejna náhle vyběhla jedna husa, rozepjala křídla 
a s pootevřeným zobákem a se syčivým, hrozným zvukem mířila 
přímo na mě. A běžela hodně rychle! Nechápala jsem vůbec, co se 
děje, a protože jsem od malička strašpytel, bleskově jsem doběhla 
zpět k brance a prudce ji za sebou zabouchla.

„Uf!“ oddechla jsem si. Husa zpomalila, svěsila křídla, otočila 
se ke mně zády a přestala vydávat ten syčivý zvuk. Přidala se 
k ostatním. Ty ji obstoupily a jakoby ji chválily svým „ga, ga, ga.“ 
Asi říkaly: „Pašák. To bylo něco!“ Udýchaná jsem se dala na ústup. 
Už jsem si netroufla opakovat návštěvu dvorku, chování té husy 
bylo přece jen divné. Jen jsem nechápala, proč ty husy jsou tak 
hloupé a nechtějí se nechat pást. Nebo že by se jim nelíbil ten 
proutek?

Dnes už dávno vím, že to bylo trochu jinak. Syčící husa, 
to byl naštvaný houser, který chránil své husy. Na dvorku jim 
bylo dobře a pást se chodily i beze mě. Kdybych se na to nejprve 
zeptala dědečka, tak bych to věděla. Dnes už to vím. Během života 
jsem si na tento úsměvný příběh mnohokrát vzpomněla. Nevím, 
stává se vám to také? Něco si někde přečteme nebo někde něco 
vidíme, a chceme to také. Ale spousta zdánlivě dobrých věcí nám 
může ublížit. Je potřeba se nejprve zeptat, poradit. Ale to vy 
určitě víte, že?



VÍTE, ŽE VRBA…
Když řeknete jen vrba, není jasné, co vlastně myslíte. Je několik 
druhů vrb a každá z nich vypadá jinak. Když se řekne vrba jíva, 
každý si vzpomene na jarní „kočičky“ a hned víme, že je to první 
potrava pro včelky. Když ale někdo řekne vrba košíkářská, tak je 
úplně jasné, že bude trochu jiná. Tato vrba roste v pobřežních křo-
vinách podél řek a potoků, na březích rybníků a ve vodních příko-
pech, na minerálně bohatších a hlubších půdách. To znamená tam, 
kde je mokro. Snáší dobře i záplavy. Dožívá se průměrně 40 let. 
Kvete v dubnu a květnu.

Keř je vysoký nejčastěji do 6 metrů, s rovnými, 
vzpřímenými, silnými větvemi. Kůra vrby 
košíkářské je hladká, šedozelená, na starých 

kmenech podélně rozpukaná. Květům 
říkáme jehnědy, ale to jsou znalosti spíš 
pro školáky. Nás zajímá, proč má tato vrba 

takový název. Zkrátka, proč se tak jmenuje. 
Vrba košíkářská je jeden z nejznáměj-
ších druhů vrb pěstovaných pro proutí. 
Oproti dalším druhům vrb s úzkými listy, 
jako jsou vrba nachová, vrba bílá, vrba 

křehká, se liší svými listy, podobné má jen vrba šedá. Je 
moc užitečná, protože je často vysazována pro zpevnění 

břehů rybníků a potoků. Je užitečná ještě 
pro jednu věc. Můžete z jejích 

větviček, proutků, když se 
to naučíte, vyrobit košík. 
Právě k tomu se používala 

dříve a používá se i dnes.



POZOR, ZVÍŘÁTK A!
U některých silnic, zvláště u těch, které jsou blízko lesa, stojí 
zvláštní značky. Všimli jste si jich? Je na nich nakreslený třeba 
jelen. Až pojedete s maminkou nebo tatínkem autem po nějaké 
takové cestě, všimněte si jich. Ty značky nás upozorňují, že 
nablízku jsou zvířátka a mohou vběhnout i na silnici a tím se může 
stát nějaké neštěstí. Víte, zvířátka neumějí číst a nepochopila by, 
kdybychom jim dali k jejich cestě značku, která by znamenala: 
Pozor, tady jezdí lidé s auty!

I my jsme jednou jeli po takové silnici, kde byla značka upo-
zorňující: Pozor, zvířátka! Raději jsme zpomalili. To se má, aby 
se popřípadě dalo rychle zastavit. A my jsme zabrzdit opravdu 
museli. „Skříp.“ „Uf.“ Zvládli jsme to jen tak tak. Co se stalo? Z jedné 
strany na druhou si to přes cestu štrádovala maminka bachyně 
a pěkně funěla. „Chro, chro.“ A nebyla sama! Za ní se z houští 
vyhrnulo malé divoké prasátko. Už to nebylo úplné prasečí 
miminko, spíš takové prasátko „předškolák“. „Chro, chro, chro.“ 
Zkoušelo napodobit maminku a šlo mu to velice dobře. Seděla jsem 
na sedadle s pusou dokořán. Za tímhle selátkem šla ještě další tři. 
No, nádhera! To jen tak neuvidíte. To poslední mělo na rypáčku 
ještě pár kořínků, nejspíš od toho, jak prorývalo zem. To totiž 
prasátka dělají, ryjí v zemi a hledají tam potravu.

Maminky prasátek jsou k lidem někdy hodně nepřátelské, 
protože se bojí, že by jejich selátkům mohl někdo ublížit. My jsme 
byli velice opatrní. Seděli jsme tiše v autě a nechali je v klidu přejít 
na druhou stranu, proto se na nás maminka bachyně ani trošku 
nezlobila. Víte, že když budete dodržovat značky a budete se třeba 
v lese způsobně chovat, bude pro vás velkou odměnou, že se vás 
zvířátka nebudou bát? Budete je moci pozorovat a něco se o nich 
i dozvíte.



VÍTE, ŽE PRASE DIVOKÉ…
Prasata divoká žijí vlastně skoro všude, ale málokdo je viděl 
na vlastní oči. Je to tím, že i tak velké zvíře jako prase divoké 
dokáže žít velice skrytým způsobem života. Přes den se schovává 
v hustých křovinách, velice často třeba v rákosí rybníků. Aktivní je 
teprve v noci, kdy je většina lidí doma, takže se s ním ani nemohou 
setkat. Prase je velmi učenlivé, skoro tak jako pes. Četla jsem 
příběh, kdy jeden hajný dostal darem malinké prasátko, které se 
vešlo do krabice od bot. Když vyrostlo, doprovázelo jej i na nákupy 
a všude jej sledovalo. Bylo trochu nepříjemné třeba tím, že si zkra-
covalo cestu, jak ho to zrovna napadlo – nadzdvihlo plot a klidně 



ohnulo sloupek. Obtěžovalo také lidi stojící ve frontě u obchodu, 
protože jim kontrolovalo jejich tašky. Nakonec to skončilo tak, že 
milý hajný musel toto původně divoké prase darovat zoologické 
zahradě.

Myslivci praseti divokému říkají „černá zvěř“. Délku těla má 
i více než 150 cm, výšku do 100 cm a váží i více než 200 kg. Samička 
se jmenuje bachyně a sameček je kňour. V létě má šedé nebo nare-
zavělé zbarvení, v zimě stříbřitě šedé až černé, mláďata selata jsou 
podélně světle páskovaná. Původně prase divoké obývalo jen větší 
lesní oblasti, přizpůsobilo se však i zemědělské krajině s minimem 
lesů. Žije v tlupách, pouze staří kňouři jsou samotáři. Bachyně, 
obvykle v březnu, má dvě až osm, někdy i více selat.

Prase divoké je všežravec, živí se kořínky, semeny, plody 
a hlízami, stejně jako zemědělskými plodinami nebo drobnými 
živočichy a mršinami. Prase divoké má nápadně velkou hlavu 
a proti tomu krátké končetiny. Jeho srst se skládá z hustých 
štětinek, které ho chrání před nepříznivými vlivy. Mezi další 
nápadné znaky prasete divokého patří jeho čtyři výrazné troj-
hranné špičáky, které při dorůstání zahýbají vzhůru. Slouží 
hlavně jako účinná zbraň při soubojích. Prase divoké má skvěle 
vyvinutý čich a sluch, jeho nejhůře vyvinutým smyslem je zrak. 
Je velmi ostražité. Dokáže se překvapivě rychle pohybovat a je 
schopné vytrvale a dlouho běžet. Dobře také plave, dokonce i na 
delší vzdálenosti. Kňour chrochtá, když sbírá krmivo, tak mlaská, 
v nebezpečí „klektá“ zuby. Bachyně má podobné projevy, když cítí 
ohrožení. Selata kvičí. Bachyně, které mají selata, bývají hodně 
nebezpečné, protože mláďata ostražitě chrání.



BUDÍČEK
„Jsem unavená a ráno bude důležité a náročné. Už teď vím, že mě 
zítra čeká hodně a hodně práce. Proto musím ještě dnes stihnout, 
co se dá,“ říkala jsem si jednou večer. Bylo už dost hodin a malé 
děti už dávno spaly v postýlkách. Já jsem se přece jen ještě dala do 
úklidu a žehlení. Zívala jsem přitom už tak moc, že mi pusa málem 
zůstala otevřená napořád. U modlitby jsem už skoro usínala. Ještě 
jsem pootevřela okno do vlahé letní noci a potom už nic.

Máte také rádi otevřené okno, když je venku léto? To se pěkně 
spinká, že? Voňavý vzdoušek vám přifoukne pěkné sny a vám se 
potom zdá třeba o tom, jak jdete po voňavé louce na procházku. 
Mně se tu noc nic nezdálo. Byla jsem až moc unavená. Nejspíš 
jsem usnula hned, jak se moje hlava dotkla polštáře. Probrala jsem 
se, když u pootevřeného okna stál nějaký ptáček a pěkně nahlas 
zpíval. Teď říkám pěkně, ale v té chvíli jsem spíš hledala bačkoru, 
kterou bych po něm hodila, tak moc jsem na něj byla naštvaná.

„Leť pryč!“ zavrčela jsem a otočila jsem se na druhou stranu. 
„No to snad není možné!“ zlobila jsem se, když jakoby 
přidal na hlasitosti. Opravdu nerada jsem vstala 
a chtěla jsem toho špačka umlčet vyhro-
žováním a zavřením okna. A jak jsem 
se tak šourala k oknu a mračila 
se, podívala jsem se na 
hodiny… 



„Óh!“ zvolala jsem nahlas. Teď bych vám přála tam být! Viděli 
byste, jak se rychlostí blesku dokážu obléknout a šup, šup – utíkat 
do práce.

Malý, zpívající ptačí budíček odletěl. Asi se jen potřeboval 
ujistit, že opravdu vstávám. A já? Ani jsem mu nepoděkovala. 
Nejraději bych se mu v tu chvíli ptačí řečí omluvila, že jsem na 
něj tak bručela. Vždyť právě díky němu jsem nepřišla 
pozdě. Byl to tenkrát pro mě takový zázračný příběh. 
Kolikrát se nám totiž nelíbí pomyslný „zpěv ptáčka“, 
třeba když nám někdo říká nějaké důležité 
poučení. Ale nakonec, a někdy až po 
delším čase, zjistíme, jak to bylo moc, moc 
důležité. Není načase poděkovat?


