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Ahoj kluci a holky, 

některým z Vás teď příroda udělá velikou radost. Místo aby 

byly paprsky sluníčka hřejivé, budou pěkně kostrbaté. Začne 

sněžit a mrznout, místy i klouzat. Barevný podzim předá 

štafetu paní zimě. Tak pozor, abyste se v našem pohádkovém 

labyrintu nenachladili či nezabloudili a našli z něj cestu ven. 

Pohádky vždycky, navíc v zimě, zahřejí na duši a tak věřím, že 

se Vám příběhy s mými kamarády budou líbit. Kdo během 

celého roku trávil svůj volný čas hlavně venku v přírodě, asi až 

teď najde chvíli si spočinout, i když zimní radovánky jsou taky 

fajn. Odpočívat se ovšem musí, takže odložit bundy, čepice 

a mobily, nalistovat první stránku časopisu a na shledanou na 

jaře. 

Nové zimní číslo časopisu už na Vás čeká 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.  

http://www.kpbo.cz/
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Brr. To je zima. Venku se pěkně ochladilo. Dneska se mi vůbec 

nikam nechce. Co budu dělat? Už to mám! Honem zvedám 

sluchátko a volám kamarádům. Zvu je k sobě do domečku. Mám 

tady teplo, uvařím čaj a připravím něco dobrého na zub. 

Nachystám knížky, deskové hry a karty.  

Honzík, Verunka, Anežka i Pepík bydlí kousek ode mě. Dlouho 

jsem nečekal a už jsou tady. Pěkně se usadíme kolem stolu 

plného her. Přemýšlíme, čím začneme. Rozhodli jsme se pro 

Černého Petra, následovala Dáma, Člověče, nezlob se, Domino, 

Prší. 

„Jejda mi kručí v bříšku. Nedáme si něco…“ než to stačím 

dopovědět, Honzík drží v ruce polštář. Hází ho po Verunce. 

Verunka mi, já Pepíkovi, ten Anežce. Najednou rup. Všude 

kolem nás je spousta peříček.  

„Sněží, sněží“ voláme.  

„Škoda, že jen tady v chaloupce“ povzdechneme si smutně 

najednou. 

„Koukejte“ volá Anežka.  

Za oknem padá z mráčku jedna vločka za druhou. Zima nezima 

utíkáme ven. Na zem, stromy i naše oblečení padají nádherné 

bílé krystalky.  Jedna pomalinku, druhá rychlým spádem. 

Každá je úplně jiná. Některá má krajkovou sukýnku, jiná šaty. 

Všechny se snášejí z nebe nám pro radost. 
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Paní učitelku Krupičkovou měli rádi kluci i holky. Na její hodiny 

se vždycky všichni moc těšili. Nikoho ani nenapadlo vykřikovat, 

bavit se nebo se moc vrtět na židli. Že je to zhola nemožné? 

Ale ne, není.  

Na děti čekalo každý měsíc nějaké překvapení v podobě 

veselých křížovek, kvizů a hledání či pátrání po různých 

zajímavostech. Například na začátku prosince si všechny děti 

z klobouku vytáhly jeden lísteček, na kterém bylo napsáno 

jméno. Připravily si k němu krátké povídání a potom si každý 

den až do Vánoc před první hodinou o tom jméně společně 

povídali.  

Třeba Toník si vytáhl Barborku. Prozradil dětem, že svátek 

bude slavit už 4. prosince. Bylo to jméno oblíbené v minulosti 

a zůstalo až do dneška. Váže se k němu takový zvyk. V tento 

den na sv. Barboru se nařežou větvičky třešní a dají se doma 

do vázy. Pokud na Štědrý den rozkvetou, tak se dívka, co je 

natrhala, do roka vdá. Svatá Barbora dokonce dětem kdysi 

nadělovala i sladkosti. Je to patronka všech horníků, kovářů, 

kuchařů a dalších profesí. 

Dětem se jeho vyprávění moc líbilo. Úplně tak zapomněly, jak 

na sebe někdy škaredě o přestávkách pokřikujou. 

Alespoň na chvíli tak zmizel vepřík Petřík, Barbora brambora 

nebo Janička velká kulička. 

Paní učitelka prostě chtěla dětem ukázat, že jména mají různý 

původ, historii a všechna jsou krásná a zajímavá. A to se jí 

povedlo. 

  



6 

Zima ukázala svou pravou tvář. Velmi nízké teploty způsobily, 

že si Amálka nemohla venku hrát. Takový vlezlý, silný mráz 

nečekala. Co teď bude dělat? Jako první ji napadlo „Člověče 

nezlob se“. U toho ale s bráškou vydržela jen malou chvíli. Pak 

se rozhodla postavit si z lega zámek pro princeznu. Protože se 

jí ovšem zatoulaly nějaké kostičky lega, kdo ví kam, přestalo 

ji to za chvíli bavit.  

A pak si vzpomněla na tu krásnou novou knížku, co dostala 

o letošních Vánocích. Hned měla jasno. Lehla si pěkně na 

postel a začala číst.  

Uběhla hodina, pak i druhá a třetí a Amálka stále četla. Marně 

ji tatínek s maminkou a malým Tomáškem lákali na výborný 

švestkový koláč. Ani to s ní nehlo. 

Příběh se jí tak líbil, že prostě přestala vnímat čas. Nemohla 

se od něj vůbec odtrhnout. Úplně nejlepší ovšem bylo to, že 

se díky hrdinům z knížky dostala na kouzelný ostrov, kde bylo 

teplo. Ve své fantazii si představila ty teploučké sluneční 

paprsky, šplouchání vody a lehký vánek. A na zimu, která řádila 

v opravdovém světě, zapomněla.  

Teď už jí studené počasí nevadilo. Četla opravdu pořád a tak 

si za krátko vzala z knihovničky další zajímavou knihu. Ono to 

nevlídné počasí občas není na škodu.  
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Listopad pomalu střídá prosinec. Začíná první zimní měsíc ze 

tří, které nás v tomto ročním období čekají. Znáte je? Zkuste 

je vyjmenovat. Podařilo se? 

Přichází doba adventní, která trvá čtyři neděle. Spolu čekáme 

na příchod Vánoc a Ježíška. Čas plný radosti, různých tradic, 

rodinných setkání. Vzpomeneš si alespoň na jednu?  

Dneska mě v knihovně ráno překvapily děti. Měly černě 

pomalované obličeje. „Copak oni se do školy nemyjí?“ napadlo 

mě. „Maminka je takhle pustí?“ Když se vracím domů, 

potkávám další a další. Kroutím hlavou. V tu chvíli se pořádně 

zadívám. V dálce jdou tři zvláštní postavy. Jedna celá černá 

s dlouhým ocasem a rohy na hlavě. Druhá v bílých šatech 

se žlutými vlasy a hvězdičkou na čele. Třetí v červeném 

plášti, dlouhými vousy a  velkou berlí. Už je mi to jasné. 

Dneska přišli mezi děti rozvážný Mikuláš se svou knihou 

zlobení, hodný anděl s košíkem dobrot a rozpustilý čert 

s pytlem na nepořádníky. 

On sám je pěkný zlobivec. Minulý rok schoval Mikuláši knihu 

hříšníků. Malí i velcí čekali za okny a nikdo nepřicházel. 

Naštěstí vše zachránila malá Andělka, která počínání čerta 

zahlédla. Prozradila tajnou skrýš a všechny děti i zvířátka se 

mohly těšit na zaslouženou sladkou i zdravou nadílku. 
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Sníh se sypal z nebe, jakoby se roztrhla obrovská peřina. Do 

rána ho napadlo tolik, že se nedalo projít ani jednou cestou 

v lese, a to si pán lišák dával v zimě vždycky tak záležet, aby 

si nikdo ze zvířecích sousedů nemohl stěžovat na jeho práci.  

Přemýšlel, co bude dělat a za chvíli už věděl. Zaběhl za svými 

kamarády vlkem a jezevcem a pověděl jim o svém plánu. Oba 

souhlasili a rychle se všichni tři pustili do díla. Nejprve umetli 

sníh ze všech cest i cestiček a potom začali ze sněhu vytvářet 

obrovské koule. Pěkně se zapotili, než se z nich vyklubal 

obrovský sněhulák. Velká bílá příšera teď ale spíš naháněla 

hrůzu. No co, hlavně, že zmizelo velké množství sněhu, 

pomyslel si vlk. Po takové dřině je nutný odpočinek. Proto se 

přátelé rozloučili a každý z nich pěkně uháněl domů do peřin.  

Když se pak odpoledne znovu setkali venku, něco se změnilo. 

Obrovská hmota, která měla být sněhulákem, teď sněhulákem 

opravdu byla.  Konečně měla oči z šišek od veverky, nos 

z mrkve od zajíce i pusu a taky knoflíky ze žaludů od prasátka. 

Šál kolem krku a dokonce klobouk na hlavu dodal medvěd. Lesní 

zvířátka tak chtěla poděkovat vlkovi, lišákovi a jezevci za 

práci, kterou si s odklízením sněhu dali.  

Protože byl sněhulák opravdu veliký, vydržel v lese dělat 

parádu celou zimu.  
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Štědrý den je úplně jiný než ty ostatní. Každý se na něj moc 

těší a všichni si ho chtějí pořádně užít, hlavně ti nejmladší. 

Pokud to jde, je tak alespoň na chvíli celá rodina pohromadě. 

Někdy se příbuzní nevidí i delší dobu, a tak je shledání o to 

radostnější. A tak to bylo i u rodiny medvědů, kteří měli své 

blízké až v daleké Austrálii. Je vám tak jasné, že v tom 

případě je o zábavu postaráno.  

Koaly medvídkovité dorazily na svátky do Hlubokého lesa 

s obrovským zpožděním. Na vině nebyly letadla ani autobusy, 

ale hlavně to, že jsou hrozně líné, pomalé a stále ospalé. Navíc 

mají na všechno čas. A na jídlo či malou svačinku si ho udělají 

vždycky. Takže místo dopolední procházky lesem, lehkého 

oběda a strojení stromečku přišly přesně až k slavnostní 

štědrovečerní večeři s první hvězdou na nebi.  

Alespoň, že si s našimi medvědy zazpívaly koledy a po vodě 

v neckách si pustily lodičky z oříšků. Házet botou nemusely. 

Pod rozsvíceným stromečkem si pak v klidu všichni rozbalili 

dárky. Aby odčinily svůj pozdní příchod, povyprávěly 

medvědům i ostatním zvířátkům z lesa, jak Vánoce probíhají u 

nich doma v Austrálii.  

Už to, že tam není sníh, ale panuje horko jako v létě, bylo pro 

lesní zvířátka nepředstavitelné. Místo slavnostní večeře 

pěkně v klidu domova to jsou u protinožců hlavně pikniky na 

pláži mezi ostatními. A než dorazí Ježíšek? Žádné radovánky 

venku ve sněhu, ale plavání v moři. Cukroví? Ne. Vychlazený 

meloun. Jak byli všichni posluchači rádi za Vánoce u nás. A jak 

jste na tom vy?  
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Všude kolem leží sněhová peřina. Mráz nakreslil různé obrázky 

do oken. Tu vidím sněhuláka, tady zase dinosaura anebo 

velikého draka. Ze střechy mi visí velké rampouchy. Venku 

svítí sluníčko. Jeho paprsky nehřejí jako v létě, ale i tak volají: 

„Neseď doma za pecí a šup ven“.  

Na nic nečekám a rychle obléknu tričko, svetr, punčochy, 

oteplovací gatě, bundu, šálu, sáňky a utíkám ven za svými 

kamarády skřítky.  

„Ahoj kluci. Už jsem tady.“ Mávám z dálky. Pěkně dělám 

kuličku ze sněhu. Ale co to? Najednou mě strašně zebou ruce. 

Víte děti proč? No jasně. Já na něco zapomněl. Vždyť nemám 

rukavice. Naštěstí má Stínomílek v kapse ještě jedny.  

Hurá. Honem se sáňkami na kopec. To je rychlost, toto jede. 

Poprvé, podesáté, popatnácté. Uf. Chvilku odpočívám. 

Přemýšlím, že bych si půjčil lyže. Nazuji jednu botu a lyži, 

druhou botu a lyži. Co to? Kam to jedu? Nohy se mi zkřížily. 

Bum. Ležím na zemi. Zkouším znovu a znovu, ale nejde mi to. 

Raději je dám dolů. Nechci si zlomit ruce, nohy ani lyže. 

„Kluci, nepostavíme iglú?“ volám celý od sněhu. Sundají lyže, 

položí boby i sáně. Přidají se. Jde nám to pěkně od ruky. Za 

chvíli se radujeme ze svého díla. Pomalinku se blíží tma. 

Musíme se rozloučit. Zítra se uvidíme znova. Jdeme přece 

bruslit na náš zamrzlý rybník za lesem. 
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Pomalinku otvírám jedno oko, druhé, protáhnu se a podívám se 

ven. Máme tady ráno. Můžete si říct, že je jako každé jiné, ale 

není tomu tak. Včera jsme se za záře ohňostroje rozloučili se 

starým rokem a dnes s datem 1. ledna začíná nový. Pro 

každého z nás plný očekávání, nadějí, překvapení, rozhodnutí 

a možná i změn.  

Venku bude stále mráz, sníh, ledovice a rampouchy, ale už teď 

se pomalu krátí noc a natahuje den. Na to se já i moji kamarádi 

v lese moc těšíme. 

Možná víte, že s lednem je spojeno ještě jedno významné 

datum, a to 6. leden. V tento den se přišli poklonit do Betléma 

tři mudrcové (Kašpar, Melichar, Baltazar) právě narozenému 

Ježíškovi. K miminku nepřišli s prázdnou. Přinesli do kolébky 

dary. Kadidlo, zlato a myrhu.  

Na upomínku těchto tří králů v tento den potkáme 

v kostýmech převlečené koledníky. Se svým košíčkem chodí 

městem dům od domu a klepou na dveře, kde dospělým i dětem 

zazpívají koledy. Křídou na obrubeň napíši nápis K+M+B 

a k tomu aktuální rok. Tentokrát to budou číslice 2020. 

Znamení Vám po celý rok přinese štěstí a zdraví. 

I já na ně budu netrpělivě čekat. Vždy si najdou cestu k mojí 

chaloupce. Už mám připravenou koledu a sladké dobroty do 

košíku. 
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Jednoho dne, kdy venku pěkně mrzlo a dost to tam klouzalo, 

přiletěl čertík Bertík domů do pekla ze světa lidí ještě 

rychleji než obvykle. Sám Lucifer, jeho tatínek, se tomu 

podivoval. Ani z něj nemusel páčit, co se stalo, protože Bertík 

hned začal mluvit. Ze začátku mu nebylo vůbec rozumět. Až 

když se trochu zklidnil, pochopili všichni, co jim chtěl vlastně 

čertík říct. Po celé zemi se totiž právě konaly masopustní 

veselice, bály a plesy, po vesnicích chodily průvody masek nebo 

se chystaly dětské karnevaly.    

Bertík nikdy nic takového neviděl, ještě nebyl na světě moc 

dlouho. A navíc, představte si, on čert a polekal se vodníka. Ta 

maska byla tak opravdová, že hrůzou na chvíli úplně oněměl. 

Zelená příšera s barevnými pentličkami ho pokropila trochou 

vody a odkráčela pryč. Jak všichni dobře víte, čerti milují 

teplo a sucho, na pořádek je moc neužije. S vodníky moc 

nekamarádí, vodu, navíc studenou, prostě nemají rádi. 

Za chvíli se ale projevila jeho přirozená zvědavost, která byla 

silnější než strach a čertík se už vůbec ničeho nebál. 

Procházel se po návsích, po ulicích měst i městeček mezi všemi 

těmi lidmi v maskách. Taky hodně nakukoval do oken, díval se, 

jak se děti chystají na svůj ples. Tolik různých převleků. Těch 

medvědů, hudebníků, princezen, pirátů a víl! Ohromeně koukal 

kolem sebe.  

V pekle mu pak maminka čertice vysvětlila, že tento 

masopustní čas je pro lidi vlastně takovým obdobím mezi 

zimním časem a příchodem jara. Až zase příští rok přiletí 

Bertík o tomto čase na zem mezi lidi, už nebude tak 

překvapený.  



19 
  



20 
 



21 

Paní zima se usmála. Zatím se jí opravdu dařilo. Už prosinec se 

mohl pochlubit tenkou bílou vrstvičkou, která ležela všude 

kolem. Byly dny, kdy skoro celá přikrývka zmizela, ale jenom 

na chvíli. Také děti už si stačily z té trošky sněhu postavit 

malého sněhuláka.  

O Vánocích dorazil netrpělivě očekávaný Ježíšek a s ním 

pořádný mráz. Tenhle malíř dokáže namalovat nádherné 

obrázky a nepotřebuje k tomu žádné pastelky ani papír. Zimní 

radovánky si tak mohli užít všichni. Rybníky s hladkou lesklou 

plochou lákaly všechny bruslaře, kopce zasypané sněhem zase 

milovníky lyžování a sáňkování. Příroda mezitím odpočívala 

a nabírala nové síly.  

Lednové chumelenice zase přály klukovským koulovačkám. 

Mokré rukavice a čepice se sušily snad neustále v každé 

domácnosti.  I děvčatům šibalsky jiskřilo v očích, venkovní 

hrátky ve sněhu se líbily i jim. Na konci měsíce 31. 1. dostaly 

vysvědčení ve škole všechny děti. Paní zima od matky přírody 

až o měsíc později.  

Protože se zima venku procházela celkem dlouho, je jasné, že 

na konci února už byla unavená a i ona uznala, že toho chladu 

bylo dost. Je pravda, že tuhý mráz spálí všechny bacily, ale 

lidem už se začalo stýskat po teplých jarních slunečních 

paprscích. Zvířátka se probouzela a některým už pomalu 

docházely zásoby jídla. A tak se zima rozloučila a předala svou 

vládu jarním měsícům. S vysvědčením, na kterém byly samé 

jedničky, mohla být spokojená. 
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Otáčím listem v kalendáři. Přichází únor. Nejkratší měsíc 

v roce. Má pouhých 28 dní. Ale co to? Asi chyba? Je tady den 

navíc? Není jich 28, ale 29! Opravdu zvláštní.  Rozhodnuto. 

Půjdu se poradit se školními skřítky.  

„Pojď dál Knihomílku“ vítá mě usměvavý Zmizík. „S čím Ti 

můžeme pomoci?“ 

„Rád bych zjistil, proč má tento měsíc 29 dní“ odpověděl jsem.  

„To je přece jasné. Máme přestupný rok!“ pohotově vykřikl 

Tužkomílek a pokračoval: „Určitě víš, že naše planeta Země 

obíhá kolem Slunce. Trvá jí to celých 365 dní a necelých 

6 hodin. Každé čtyři roky to dělá jeden celý den navíc. To je 

důvod, proč je letos v kalendáři 29. února“. 

„Páni! To znamená, že každý rok, kdy jeho poslední dvě čísla 

jsou dělitelné beze zbytku čtyřmi, je přestupný. Když tak 

přemýšlím, mám ještě jednu otázku. Proč je vlastně únor 

nejkratší?“ 

„Já, já, já“ volá Barvička: „Představte si, že jsme ve 

starověkém Římě. Máme Juliánský kalendář. Měsícem 

Březnem začíná Nový rok. Únor je tedy posledním v roce. 

Zbylo pro něho jen daných 28 dní“ dopověděl pyšně. 

To bylo tak poučné a zajímavé. Vše bylo zodpovězeno. Už 

nemám další otázky. Pomalinku jsem dopil výborné teplé kakao. 

Poděkoval. Rozloučil se se všemi a vydal se na cestu domů.  
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Jaro klepe na dveře. Ještě dva týdny a bude tady. Pomalu se 

začnou budit moji kamarádi zvířátka, která se schovala do 

svého pelíšku. Těším se na ně. Vždyť jsem je tři měsíce 

neviděl.  

Naproti tomu koloušek Matěj nebo divoké selátko Kája si se 

mnou hráli venku po celou zimu. Nevadil jim sníh ani mráz. 

Zažili jsme spolu spoustu zimních dobrodružství. Vzpomínám, 

když jsme se s Kájou učili bruslit na našem zamrzlém rybníku. 

To bylo ze začátků pádů, bolavých rukou a modřin. My to však 

zvládli na výbornou. Nakonec jsme se probojovali až do 

zvířátkového hokejového týmu. Já jsem útočník a Kája 

znamenitý brankář. 

S Matějem jsme zase vyhráli v soutěži o největšího 

sněhuláka. Ze začátku to vypadalo na velkou pohromu. Matěj 

nemá ruce, takže uválet tři velké koule nebylo jen tak. Jako 

sněhuláci jsme vypadali spíše my dva. Tolik jsme se nasmáli. 

Vše se ale podařilo. Náš Filip, tak se náš sněžný výtvor 

jmenoval, se porotě líbil nakonec nejvíce. 

Jen čím se blížil konec zimy, tím více měli moji kamarádi 

problém najít potravu. Byl jsem moc rád za našeho myslivce, 

který do krmítek den co den přivážel seno nasušené na 

podzim, bukvice, žaludy i sůl. Dokonce jsem viděl tolik hodných 

lidí, kteří přinesli něco dobrého na zub. Ani já jsem na podzim 

nelenil a sbíral jeden kaštan za druhým, abych jimi v zimním 

období podělil zvířátka v našem lese. 
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Než se úplně rozloučíme, mám tady pro Vás tentokrát návod 

na vyrobení postaviček z malých či velkých keramických 

květináčů. Spolu vyrobíme sněhuláka, ale fantazii se meze 

nekladou. 

Potřebujete: 

- Vámi zvolený počet květináčů různé velikosti 

- akrylové barvy 

- lepidlo 

- ozdobný balicí papír 

- nalepovací oči  

- fixy 

- plstěné bambule 

Jak na to? 

1. Vezměte barvy a květináč nabarvěte na bílo 

2. Nechejte uschnout 

3. Teď přijdou na řadu oči, nakreslete nos a knoflíky 

4. Ustřihněte proužek ozdobného balicího papíru  

a přilepte na spodní okraj květináče 

5. Nalepte bambule a sněhulák je na světě 

Věřím, že se povedl a nebude jenom jeden...)) 
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