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Ahoj kamarádi, 

máte rádi bludiště a labyrinty? Mohli jste se s nimi setkat ve 

škole, v zájmovém kroužku nebo třeba na letošním 

prázdninovém táboře. Víte, co je pro ně typické? Liší se od 

sebe nějak? Já Vám napovím. Různé kličky, odbočky, zatáčky 

a taky řada slepých cest je typická pro bludiště. Naopak 

v labyrintu je cesta do středu pouze jedna. I ta ale může být 

pěkně klikatá. A proč to všechno vlastně říkám. 

Rád se stanu Vaším průvodcem po cestě podzimním 

pohádkovým labyrintem, kterému je věnováno toto celé nové 

číslo časopisu. Rovnou přímou trasu ale nečekejte. Místo 

kliček tu budou příběhy, úkoly a malování. Než se tedy 

dostaneme od babího léta k prvním vločkám, bude to chvíli 

trvat. Na každé stránce v rohu najdete kousek skládačky. 

Tu vystřihněte, poskládejte a nalepte na prázdný papír 

v časopise. Pokud bude všechno v pořádku, objeví se ............ . 

Časopis najdete na pultech oddělení pro děti a mládež, 

dětském oddělení poboček Kateřinky, Kylešovice 

a Olomoucká. Na koho tištěné číslo nezbude, může si ho 

stáhnout na stránkách naší knihovny www.kpbo.cz.   

https://www.kpbo.cz/
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Na cestičce leželo semínko dýně. Asi někomu vypadlo z kapsy. 

Našel ho myšák Ferda a chtěl ho sníst. Semínko ale začalo 

mluvit a myšáka přesvědčilo, aby to nedělal. Pokud se o něj 

dobře postará, až vyroste, bohatě se mu odmění. 

A tak se z Ferdy stal malý zahradník. Semínko zasadil na své 

políčko a každý den se o něj poctivě staral. Rostlinka začala 

postupně klíčit a růst. Dařilo se jí dobře. Myšáka starost 

o dýni tak pohltila, že odmítal veškeré radovánky s přáteli. 

Marně se ho snažili přesvědčit, aby šel s nimi do kina, 

na procházku, na výlet, plavat do rybníka atd. Když všechno 

stále odmítal, přestali už za ním chodit. 

Mezitím rostlinka sílila. Ferda byl na zahrádce od rána do 

večera. Opravdu poctivě ji okopával, zaléval, také okolo ní 

všechno vyplel. Dýni se tak lépe dýchalo a rychle se rozrostla. 

Jednoho dne se myšák kouká a počítá. Z jednoho semínka, se 

mu na zahrádce urodilo sedm dýní. S takovou úrodou opravdu 

nepočítal. Když přišel ten správný čas, poděkoval semínku. 

Pak už nelenil a pozval své přátele na hostinu. Uvařil dýňovou 

polívku, placky, upekl buchtu a všem moc chutnalo.  

Ze zbylých dýní si udělal zásobu na zimu a pak tu poslední, 

největší, vydlabal a nazdobil. Položil ji opatrně před dveře 

svého domečku a měl tak krásnou podzimní výzdobu, kterou 

mu ostatní zvířátka jen tiše záviděla.  
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Nedávno se mi stala opravdu zvláštní věc. Rozhodl jsem se, že 

si trošku vyzdobím podzimně chaloupku a nasbírám si šípky na 

horší zimní časy. Vzal jsem do ruky košík, teple se oblékl 

a vydal na cestu.  

Nejprve jsem se podíval do mechu. Zda někde nenajdu krásný 

hříbek na polívku. Našel jsem i šípky a natrhal si pěkně do 

zásoby. Posbíral jsem bukvice, žaludy, zbarvené listy 

a najednou slyším tenký hlásek.  

„Haló, pomoc. Slyší mě někdo?“ 

 Rozhlížím se sem a tam a nic nevidím. Asi se mi něco zdálo. 

Chtěl jsem pokračovat v chůzi a znovu se ozvalo. 

„Haló, tak je tady někdo. Jsem zapadlý v pařezu u cesty. Haló, 

pomozte mi prosím.“ 

 Znovu jsem se zastavil a začal prohledávat pařezy. První nic, 

druhý jakbysmet a v tom třetím jsem našel malinký kaštan. 

Dlouho jsem na něj koukal. Nebyl vůbec obyčejný. Na hlavě 

měl vlásky, oči, nos, pusu i malé ruce a nožky. 

„To ty jsi volal?“ zeptal jsem se.  

„Ano, já. Spadl jsem z Kaštanu a zakutálel jsem se až sem. 

Děkuji“ řekl. Než jsem stačil odpovědět, byl pryč. Utíkal najít 

další kamarády. 
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Nejen děti, ale i skřítci a víly chodí do školy. Nevěříte? Byl 

jsem se podívat, jak v měsíci říjnu skládají důležité zkoušky 

moji kamarádi z šípkového keře. 

Když paní učitelka vešla do třídy, všichni byli jako myšky, 

čekali, koho si na přezkoušení vybere. První na řadě byla malá 

víla Janinka. Jak probudit šípkový keř po dlouhém zimním 

spánku? Víla se zamyslela a prozradila, že nejprve pohladí 

lehounce všechny pupeny, až z nich vyraší drobounké lístky 

a pak se objeví také malé růžové nebo bílé květy. 

Dalším byl skřítek Kvítek. Podle něj se musí v létě dávat pozor 

na sluníčko a dostatek vláhy, květy mají omamnou vůni, když 

je jim horko. Proto skřítci šípkové keře kouzlem chrání. 

Na závěr víla Rozinka ukázala, jak teď na podzim promění 

čarovnou hůlkou každý květ v malou lesklou červenou bobulku. 

Plod, správně se jmenuje šípek, je moc užitečný. Má v sobě 

totiž hodně vitamínu C. V zimě šípkový keř odpočívá. Všichni 

žáci znali správné odpovědi na otázky, paní učitelka byla 

spokojená.  

Já jsem nelenil, nasadil si rukavice, abych se nepopíchal o trny 

a vypravil jsem se nějaké šípky natrhat. Doma jsem je usušil 

a schoval do uzavřené sklínky, aby nenavlhly nebo 

nezplesnivěly. Až přijdou první chladné dny, uvařím si z nich 

šípkový čaj s medem. 
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Ráno, když jsem se probudil, vypadalo to na úplně obyčejný 

den. Zažil jsem však úžasné dobrodružství. Vůbec by mě 

nenapadlo, že potkám nového kamaráda. Nebyl jenom tak 

ledajaký. Celý z papíru, podepřený špejličkami, dlouhý ocas 

plný různobarevných mašlí a na hlavě vlasy z barevných papírů.  

Létal kolem mého komína. Představil se. 

„Jsem Hugo. Kdo jsi Ty?“ 

„Jmenuji se Knihomílek. Jsem knihovnický skřítek a pomáhám 

paním knihovnicím v opavské knihovně. Co Ty tady u mého 

domečku? 

„Zatoulal jsem se a ještě se mi nechce domů. Vyrobili mě 

Anička s Pepíkem. Jsou dneska ve škole. Když jsem se nudil, 

vykoukl jsem z okna a vítr mě odnesl až sem k Tobě. Nechceš 

se mnou na malý výlet?“ 

Jasně, že jsem chtěl. Chytil jsem se provázku a Hugo vyletěl 

vzhůru. To byla nádhera. Chaloupka byla najednou úplně 

malinká, les jsem viděl z dáli a pode mnou cizí místa. Modré 

řeky, sklizené pole, posekané louky, třpytící hladiny rybníků, 

malé vesničky i velká města. Lidi i zvířata velikosti špendlíků. 

Jednou vysoko, podruhé nízko. Se zapadajícím sluníčkem jsme 

se museli vrátit.  Rozloučili jsme se a Hugo slíbil, že se brzo 

zase vrátí.  
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Jednou mi má babička vyprávěla před spaním krásný příběh 

o tom, jak se brambory, které všichni známe a máme rádi, 

dostaly poprvé na náš stůl. Prý tu nerostly odjakživa, ale byly 

přivezeny s dalšími cizími rostlinami až z daleké Ameriky v 16. 

století. Španělští mořeplavci je objevili při dobývání území, 

které patřilo Inkům.  

Když babička skončila své povídání, popřáli jsme si dobrou noc 

a já šel spát. Zdál se mi krásný, i když dost popletený sen. 

Poslouchejte. 

Potkal jsem v něm mluvící bramboru, která žila u indiánů 

v Americe. Byla dokonce jejich náčelníkem. Všichni ji tam měli 

ve veliké úctě, protože uměla vždycky dobře poradit. 

Nepotřebovali ani žádného doktora. Pokud třeba někoho 

bolela hlava, břicho nebo měl teplotu a kašel, brambora 

naordinovala klid na lůžku a jako léky podávala třeba 

bramborovou kaši, bramborové placky, brambory na loupačku 

nebo bramborové lupínky. Díky těmto dobrotám, byli všichni 

nemocní brzy zase jako rybička.  

Já jsem ji v tom snu také požádal o pomoc, protože moje 

babička měla zlomenou nohu a nemohla s ní vůbec hýbat, navíc 

bydlela v Evropě. Brambora byla ale tak laskavá, že se mnou 

přeplula na lodi oceán a přišla k nám domů. A víte, co babičce 

pomohlo? Bramborové knedlíky.  

Místo toho, aby se pak brambora vrátila k indiánům, zůstala 

u nás. Tak se jí tu líbilo.  
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Sedím před svým domečkem a rozhlížím se podzimní krajinou. 

Všude dozrává ovoce. Vidím červená jablíčka, žluté hrušky 

nebo fialové švestky.  Náhle kolem mě proběhnou dvě myšky. 

Kluk Honza a holčička Julinka. Jsme kamarády už dlouho. 

Zavolal jsem na ně, abych se zeptal, jak se mají a oni se vedle 

mě posadili a vyprávěli příběh, který se jim stal předešlý den. 

Jakoby věděli, nač jsem zrovna koukal. 

Honzík chodí každé ráno kontrolovat padající jablíčka 

z jabloňového sadu blízko jejich domečku. Včera ráno měl 

štěstí a našel jedno nádherně červené. Není ale lakomý, 

a proto hned běžel pro kamarádku Julinku, aby se rozdělil. 

Než však dorazili zpět, bylo jablíčko pryč. Oba byli smutní 

a bylo jim do pláče. Tak moc se na jablíčko těšili. Dali se na 

cestu domů. 

Uplakaní a špinaví šli k Honzíkovi. Tam je čekalo velké 

překvapení. Protože, když si umyli tlapky, zamířili si to přímo 

do kuchyně, aby to všechno řekli Honzíkově mamince. Ta si 

všechno vyslechla, usmála se na ně a ukázala na stůl. Zmizelé 

ranní červené jablíčko bylo rozkrojené a čekalo na naše myšky 

ke svačině. 

Byl jsem rád, že všechno dobře dopadlo. Rozloučili jsme se 

se slibem, že mi příště taky jedno donesou.  
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Mám rád všechna čtyři roční období. V každém se příroda 

úplně mění. Na podzimu jsou nádherné ty zbarvené listy na 

stromech a kapičky ranní rosy v trávě, které se lesknou proti 

rannímu sluníčku. Páni, to je pohled. O tohle se u nás starají 

lesní skřítci a víly. 

Minulý rok se ale málem všechny stromy nezbarvily. Vyvolalo 

to velkou paniku a všichni jsme byli překvapeni.  Asi se ptáte, 

cože se stalo. Ono to bylo tak. 

Lesní víla Barunka má tohle na starost. Každé září si vezme 

šaty s velkými kapsami a tam naskládá barvičky a štětce. 

Chodí od stromu ke stromu a s velkým odhodláním maluje 

lístek za lístkem. Jednoho večera, když už sluníčko pomalu 

zapadalo, se chystala do své chaloupky. Byla tak unavená, že 

si vůbec nevšimla, jak jí z kapsy vypadávají na zem postupně 

barvy. Druhého dne ráno tu špatnou zprávu zjistila. Honem se 

rozběhla po cestách, kudy chodila včera, ale nic nenašla. 

Zkusila to znovu a znovu. Potkala špačka, zajíčka, veverku, 

ježka, ale nikdo nic nevěděl. Najednou spatřila vránu. Místo 

obvyklé černé barvy byla celá žlutá, hlavu měla červenou 

a ocas zelený. Barunka hned poznala, kdo její barvičky má. 

Utíkala za vránou. Ta se trošku styděla, ale přiznala, že paletu 

našla, a vrátila ji naší lesní víle.   
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Na kraji lesa blízko vesničky Dubánky žil ježeček Toník. 

Narodil se až na konci léta, a byl tak hodně maličký. Ještě 

nikdy proto neviděl, jak se příroda a ostatní zvířátka 

připravují na zimu. 

Veverka Bětka mu poradila, že si musí hlavně najít nebo udělat 

nějaký bezpečný úkryt, aby ho ochránil před studeným 

počasím. Toník se tak začal pořádně dívat, jak to mají 

zařízené ostatní zvířátka. 

V lese, vysoko v dutinách stromů se veverkám daří dobře. Ale 

pro ježka takové bydlení není. Neumí lézt po kmeni, tak jako 

Bětka. 

Toník zahlédl vlaštovku Klárku. Když mu ale řekla, že 

s ostatními kamarády a rodinou na zimu odlétá do teplých 

krajin, ježek posmutněl. Létání, to už vůbec nezvládá. 

Jak tak přemýšlel a dumal, dostal se až k rybníku. Tam uviděl 

kapra Karlíka, jak se prohání ve vodě. Po chvíli kapřík doplaval 

až ke břehu a Toníkovi prozradil, že chladné dny přečká na 

dně rybníka, kde je v bahně teploučko. Vodní úkryt také není 

nic pro ježka, i když plavat umí. 

Nejlepší místečko by bylo na pevné zemi. A tak Toník hledal 

a hledal, až našel přesně takové houští, jaké si přál. Dokonce 

bylo z jedné strany chráněno kameny a hromadou spadaného 

listí. Teď se ještě pořádně najíst, udělat 

si nějaké tukové zásoby a zima klidně 

může přijít, zaradoval se ježeček a hned 

měl lepší náladu. 
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Konečně začíná ta pravá houbařská sezóna. Už se těším, až 

najdu v lese nějaké hříbky a doma si uvařím bramboračku. 

To bude dobrota. Musím si ale dávat pozor, protože ne 

všechny houby jsou jedlé. 

Naštěstí mě můj dědeček naučil při společných procházkách 

poznávat jednotlivé druhy hub a já si teď při pohledu na ně 

vždycky vzpomenu i na krásné příběhy, které mi k nim 

vyprávěl. 

Třeba tu o kozácích. 

To se jednou veverčí maminka marně snažila vzbudit svého 

synka Zrzounka. Přitom ostatní bráškové už byli dávno vzhůru. 

Jemu se prostě vůbec nechtělo z postele ven. Ani lechtivé 

paprsky sluníčka nepomohly. Až když mu maminka řekla o nově 

vyrostlých kozácích, už byl na nohou. Takovou lahůdku si 

nemůže nechat ujít. Rychle se umyl a pak hurá na snídani. 

Zrzounek našel pod břízkami hodně hříbků, malé i velké. Ten 

největší kozák měl ale klobouk okousaný ze všech stran. 

Veverčák se divil, kdo to mohl udělat. Pod tyto břízky chodí 

na hříbky jen on s brášky a maminkou. Najednou se z větve 

nad ním ozvalo, že to byl houbový skřítek. A pozor! Ten, když 

má hlad, sní všechny kozáky v okolí. V tu chvíli se Zrzounek 

pustil ještě s větší chutí do kloboučku hříbku. Když měl bříško 

plné, spokojeně si lehl do trávy a za chvíli už zase spal. 
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Včera, když jsme letěli spolu s Hugem, potkali jsme ve 

vzduchu hejno vlaštovek nebo špačků. Celý dnešní den mi to 

vrtalo hlavou. Kam to všichni letí a proč? Rozhodl jsem se 

tomu přijít na kloub. Vytáhl jsem doma všechny encyklopedie 

a hledal a hledal.  

Když jsem našel, co jsem potřeboval, zašel jsem i mezi své 

kamarády ptáčky. Zeptám se přímo, zda opravdu odlétají na 

jih. Měl jsem štěstí. Zrovna tam byly vlaštovky. Seděly na 

střeše a o něčem hodně diskutovaly. Koukaly při tom dolů, kde 

na zemi byla vlaštovka Karolínka. Koukala smutně. Copak se 

stalo? A proč není nahoře spolu s ostatními? Honem jsem 

běžel za ní. 

„Copak se stalo?“ zeptal jsem se. 

Karolínka se na mě podívala a řekla mi, že má strach. Její celá 

rodina, tety, strýcové i kamarádi se chystají do teplých 

krajin, ale ona se bojí létat. A tak tu teď zůstane. Co si tu 

sama počne? Tak to ne. Přemlouval jsem ji dlouho, ale nakonec 

jsme to zkusili spolu. Nejprve jsme skákali. Já přidal ruce. 

Karolínka křídla. Výš, výš a výš. Hurá, letí. Šťastnou cestu. 

Na jaře se uvidíme. 
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O mravencích se říká, že jsou velmi pracovití. Když jsem v lese 

viděl z blízka pod stromy velké mraveniště, myslel jsem si, že 

se hýbe. Ale ne. To mravenci jsou v neustálém pohybu. Shánění 

potravy na blížící se zimu je pro ně veliký úkol. Už v létě si 

začínají dělat zásoby a nedopřejí si ani chvíli oddychu, stále 

pospíchají. 

Zahlédl jsem zdravotní hlídku, která ošetřila ty z nich, kteří 

už byli na pokraji svých sil. Jiní mravenci (sběrači) je hned 

nahradili, aby potravy ve spižírně bylo co nejvíce. Kdyby 

mravenci sportovali, byli by z nich úspěšní vzpěrači. Mají 

velikou sílu. Housenky, mšice nebo některé lesní plody, které 

odnášejí, jsou daleko větší a těžší než sami mravenci.  

I cvrček se divil, jací to jsou siláci. Nejprve jsem tedy slyšel 

jen jeho housle, ale pak se mi ukázal. Mravencům se podivoval, 

a sám se k práci moc neměl. Místo aby si také začal dělat 

zásoby na zimu, spal, procházel se nebo hrál na své housličky 

od rána do večera.  

Čas rychle utíká. Teplé prázdninové dny přešly a byl tu podzim. 

V listopadu, kdy fouká, prší a je chladno, byl cvrček venku 

úplně sám. Mravenci se dávno schovali do mraveniště. 

Promrzlý cvrček upadl, a když otevřel oči, nestačil se divit. 

Byl v teple, stoly se prohýbaly pod jídlem a mravenci ho stále 

pobízeli, aby jedl. Cvrček se zastyděl. Ó jaký byl hlupák. 

Na oplátku mravencům za jejich 

laskavost zahrál na housličky, jako by 

bylo zase léto.  
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Podzimní dny se pomalu zkracují a brzy zapadá sluníčko. Venku 

fouká vítr a teplota pomalu klesá dolů. Čas na dobrou knížku. 

Uvařím si čaj, schovám se pod deku a čtu. Několik z Vás to 

určitě napadlo. Knihomílek umí číst? Jasně, že umím. Co by to 

bylo za knihovnického skřítka, který by neznal abecedu. Já 

chodil taky do školy a rád na ni vzpomínám. 

Je tady září a i vy děti jste znovu nastoupily do Vašich škol. 

Někdo úplně poprvé, někdo už bude vycházet. Těšily jste se? 

Bály jste se? Já tak napůl. Noví spolužáci, nová paní učitelka 

a spousta nových situací. Už jsem si nemohl hrát celý den, ale 

sedět v lavici a pozorně poslouchat nebo psát či kreslit.  Musel 

jsem si koupit aktovku (batoh), tužky, pero, gumu, sešity, 

papuče, cvičební úbor, pouzdro, pytlík na přezuvky, box na 

svačinku, malé pití a dostal jsem učebnice.  

A víte, že na nižším stupni jsou stejně jako v knihovně skřítci, 

kteří Vám pomáhají? Nevěříte? Moc se na Vás po prázdninách 

těší Tužkonožka, Kaňka, Krasomílek, Všudybylek a další. 

Pomůžou Vám najít ztracené tužky, namalovat krásný obrázek 

nebo si vzpomenout na správnou odpověď ve chvíli, kdy jste 

vyvolaní. Jsou i v pohádkových příbězích, které najdete ve 

svých knihovnách. 
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Podzim nám připraví i mnoho dobrot na talíř. Třeba z takových 

jablíček. Buchty, mošty, samotné jablíčko, a pro Vás mám 

recept na výborné smoothie. 

Budete potřebovat: 

- 1 polévkovou lžíci chia semínek 

- 50 ml vody 

- 1 zelené jablíčko 

- 1 broskev 

- hrst malin 

- mixér 

- malou uzavíratelnou zavařovací sklenici 

Jdeme na to: 

1. Chia semínka namočíte na půl hodiny do 50 ml vody, 

kterou už jste si připravili. 

2. Zelené jablíčko nakrájíte na měsíčky a vložíte 

do mixéru. 

3. Přidáte 1 broskev a mixujete. 

4. Později také nabobtnalé chia semínka i s vodou. 

5. Vše znovu rozmixujete a přelijete do zavařovacích 

skleniček. 

6. Nahoru přidáte maliny, uzavřete a máte výbornou 

svačinku do školy nebo na volné odpoledne. 

 

Setkáme se znovu za tři měsíce. To už bude zima, ale 

nevadí. Místo kola vytáhneme brusle.  
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