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Ahoj děti, 

 

víte, co mám na jaru nejraději? To ranní štěbetání, pískání 

nebo cvrlikání, které se ozývá z větví na stromech. No prostě 

ptačí zpěv. Nemusím si ani nastavovat budík, protože mě ptáci 

z postele zaručeně vytáhnou místo něj. 

Někteří z vás se třeba zeptají, proč jsou vlastně ptáci vzhůru 

ještě za tmy, i když by mohli klidně spát? Taky jsem to 

nevěděl a tak jsem se zeptal odborníků. Podle nich většina 

ptáků vstává brzy kvůli potravě. Protože je ale ještě špatně 

vidět, nemohou lovit hmyz, ten je schovaný, a proto ten čas 

využívají ke zpěvu. 

Každý druh se ovšem probouzí, a tím pádem zpívá, v jinou 

dobu. Někdo ještě za tmy, jiný až s prvními paprsky slunce. 

Úplně nejdůležitější je pro ptáčky množství světla při 

rozednívání. Dokonce ani nepotřebujete hodinky, jak má ptačí 

zpěv svůj řád pevně daný. 

Až vás také probudí ptačí švitoření, 

vzpomeňte si na mě. K získání té pravé 

jarní nálady určitě přispěje i moje zbrusu 

nové číslo časopisu, které 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 

  

www.kpbo.cz
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Sedím na terase před svým domečkem. Už zase pomalu můžu. 

Mráz již nepíše na okna obrázky. Nemrazí obličeje ani ruce. 

Nemusím se tolik schovávat v teple doma. Přišly veliké změny. 

Zima pomaličku odchází. Sněhuláci na nás mávají svými 

košťaty na rozloučenou. Iglú na zahrádce taje. Sníh v lese se 

pomalu rozpouští a sluníčko vykukuje zpoza mráčků čím dál 

více. Jeho paprsky jsou stále teplejší a hřejí. 

I za chaloupkou na louce se dějí velké změny! Tráva se 

pomaličku budí po zimě. Krásně zelená není, ale po sněhu už 

ani památky. Zůstaly sem tam jen malé kaluže vody. Sluníčko 

šimrá svými paprsky vše okolo.  

„Knihomílku, koukej,“ ozve se mi najednou za zády. 

Otočím se. Musím se podívat, kdo to sedí za mnou na parapetu 

okna. Jaké překvapení! Veverka Adélka, která se probudila po 

zimním spánku. 

„Adélko, tak rád Tě zase vidím. Copak se děje? Co tam vidíš?“ 

zeptám se. 

„Vzadu na zahrádce se něco klube. Pojď se podívat.“ 

Vydáváme se tam. Přece je brzo na první zeleninu. Že by se 

probudil i krtek Josef? Nic takového. Ze země rozpačitě 

kouká malá bílá hlavička zvonečku. Postupně se klube i jeden 

zelený lístek za druhým. 

„Adélko, koukej. To je přece sněženka.“ ukazuji veverce. 

 První kytička jara. Je krásná. Vítej tady. Přinášíš nám jaro. 
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Čas oběda se rychle blížil. Liščí maminka dnes uvařila svou 

specialitu, tvarohové knedlíky plněné švestkami a borůvkami. 

Tatínek i děti, Zita s Tomíkem, si na nich vždycky rádi 

pochutnali.  

Tomík jako první ucítil tu sladkou vůni a už se olizoval. Jako 

správný kluk a rošťák ho hned napadlo, jak by si mohl ze své 

liščí sestřičky zrovna dneska, 1. dubna, vystřelit. Vyběhl 

z liščí nory ven a začal Zitu hledat. Našel ji na louce s myškou 

Vendou a vlkem Martinem. Tvářil se schválně naštvaně 

a znechuceně, až se lištička zeptala, co se děje. A tak jí řekl, 

že maminka dnes k obědu uvařila špenátové nudle a on vlastně 

přišel pro ni, protože už je oběd hotový. Lištička se zašklebila, 

špenát úplně nesnášela, a odpověděla mu, že hned přijde. 

Tomík věděl, že jí to schválně bude trvat dlouho a on mezitím 

může spořádat celou hromadu knedlíků. 

A opravdu. Když Zita konečně přišla domů, už byly v hrnci jen 

poslední dva. Tomík se smál, až se za břicho popadal, jak 

lištičku napálil. Apríl, zvolal. Zita dělala jakoby nic, ale sama 

přemýšlela, jak by mu tu lumpárnu oplatila. Stačilo se jen 

podívat z okna.  

Tomík si velmi zakládal na své krásné nové koloběžce. Jakmile 

ji liška viděla opřenou před norou o strom, dostala nápad. 

Utíkala do pokoje, kde si Tomík spokojeně hověl na posteli 

a vyděšeným hlasem mu řekla, že tu jeho koloběžku medvědí 

kluci zrovna natřeli na červeno. Lišák vyskočil, jakoby ho něco 

štíplo a pelášil ven. Tam našel koloběžku úplně v pořádku, jen 

ve dveřích uviděl smějící se sestřičku. Apríl, tentokrát zvolala 

Zita.   
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Mám před sebou víkend. Musím brzo spát, protože zítra jedu 

na celodenní výlet. Domluvil jsem se se skřítky školníčky. 

Pojedeme se podívat vlakem, zda už přiletěl náš kamarád čáp 

Hubert. Tak dlouho jsme ho neviděli a rádi bychom ho přivítali 

mezi těmi prvními. Před zimou stejně jako vlaštovky, špačci 

nebo skřivani odletěl s celou svojí rodinou do teplých krajin. 

Teď, když přijde teplé počasí k nám, vrací se všichni zpět, 

abychom se zase půl roku mohli těšit z jejich společnosti. 

Nemůžu se dočkat rána. Na nádraží stojím s lístky první.  

„Kluci honem, ať nezmeškáme vlak“ volám na kamarády. 

„Už mám pro všechny lístky“. 

Za okny vidíme krásné obrázky. Les střídá šedé pole, na to se 

ukáže modrá hladina rybníka a vzápětí hory.  

„Koukejte, tam jsou srnky s mláďátky“ hlásí Perovníček. 

Jsme na místě. Vystupujeme. Nasadíme batohy a vydáme se 

za svým cílem. Už z nádraží vidíme veliký komín, který trčí 

nad městem. Rychle a netrpělivě kráčíme za Hubertem. 

„Huberte, Huberte, tak už jsi přiletěl?“ „Jaká byla cesta?“ Co 

Afrika?“ ptáme se jeden přes druhého. Máme tolik otázek. 

S radostí sletí dolů k nám. Usedneme a posloucháme překrásné 

dlouhé vyprávění z náročné, ale dobrodružné cesty do Afriky 

a zpět. 
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Poklad by chtěl najít každý z nás. Ovšem nejlepší doba, kdy se 

má jít hledat, je už od pradávna na Velký pátek. To věděli také 

bratranci Honzík s Ondrou. Oba už chodili do první třídy 

a příběhy o pokladech, které jim babička často vyprávěla, měli 

úplně nejraději.  

Ráno, v ten magický pátek, si na záda nasadili batůžky a tajně 

se vypravili do blízkého lesa. Chvíli šli po pěšince rovně, pak 

strmě do kopce a brzy už zahlédli mezi stromy mohutná 

skaliska. Rozhodli se, že důkladně prozkoumají okolí, jestli se 

tam náhodou neobjevila nějaká skulinka. Dostali by se tak 

dovnitř skály a tam určitě ten vysněný poklad bude.  

Po hodinovém průzkumu opravdu našli díru do země. Co teď? 

Ondra se sklonil a zkusil se podívat dovnitř s rozsvícenou 

baterkou. Jak se tak nakláněl a různě krčil, sklouzla mu do 

skuliny noha a on ji nemohl vytáhnout. Skoro to vypadalo, jako 

by mu ji tam dole v podzemí někdo držel. Honzík zbledl snad 

ještě víc než vystrašený Ondra. Ať se kluci snažili, jak chtěli, 

noha nešla ven. A pak najednou, jako mávnutím kouzelného 

proutku, ji Ondra vytáhl.  

V lese má být ticho. Proto kluky příšerně vyděsily zvláštní 

tajemné zvuky, které se najednou ozvaly ze skal. Zdálo se jim 

to, nebo ne? Honzík s Ondrou na nic nečekali a vyrazili domů. 

Vypadalo to, že babička měla pravdu. Poklad opravdu hlídají 

tajemní mužíčci a nikomu nedovolí se k němu ani přiblížit. No, 

co se dá dělat.   

Letos se jim cesta za pokladem moc nezdařila, ale kdo ví, jak 

se jim bude dařit příští Velký pátek. 
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To pondělní velikonoční ráno bylo pro Vojtíška první, kdy šel s 

kamarády koledovat sám, bez tatínka. Moc si nevěřil. Ty 

správné říkanky si sice ještě včera večer opakoval, ale co když 

je zapomene, až s Ondrou a Jirkou zazvoní na dveře Kamilky. 

Kluci už přece jen minulý rok chodili koledovat sami. To bude 

ostuda, až kolem oběda skončí a na jeho pomlázce bude jen ta 

jediná pentlička, kterou dostal od maminky. Sklonil hlavu dolů, 

jako to dělají sněženky a čekal, až se kluci pro něj staví. 

Bylo brzy ráno, když kluci vyrazili. Sluníčko ještě nezačalo 

hřát, ale hlavně, že svítilo a nebylo tak škaredě jako minulý 

rok. To jim s tatínkem při koledování padal 

sníh na hlavu. Pak dokonce začalo tak 

pršet, že se vrátili oba promočení 

a promrzlí až na kost. 

Vojta nemusel mít z koledování vůbec 

žádné obavy. Chlapci drželi při sobě. 

U první, druhé i třetí dívky se ještě Vojta 

trošku ostýchal. Říkanky, které při šlehání 

děvčat pomlázkou říkal, nebyly moc slyšet. A tak mu kluci 

pomohli. U další kamarádky se ale Vojta do koledování tak vžil, 

že těch krásných malovaných vajíček, co dostal, měl najednou 

plný košík, tak jako Ondra s Jirkou. A těch pentliček bylo 

nakonec taky dost. 

Když dorazil domů, měl úsměv na tváři od ucha k uchu. Po 

hrůzostrašné náladě z rána, nebylo ani památky. Svátky jara, 

jak se Velikonocům také říká, oslavil, jak se patří. 
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Paní zima definitivně odjela na svých sněžných saních. Při 

ranní procházce neslyším kolem sebe zimní ticho, ale všichni 

ptáčci mě zdraví svým zpěvem. Všude voní první jarní 

květinky. Na větvích raší pupeny. Tráva se začíná pomalu 

krásně zelenat. 

Zpoza stromů vykukují uši zajíčků. Veverky skáčou nad hlavou. 

Sem tam proběhne liška, kuna, prase nebo medvěd. U rybníka 

skáčou žáby. Na hladině plují sem a tam ryby. Cvrček hraje na 

housle. Mravenci zase sbírají dobroty. Včelky se pořádně 

rozhlíží, kde najít ten nejlepší květ. Všechno je znovu vzhůru. 

„To je krása“ pomyslím si a chvilku si sedám na okraj paloučku. 

Mám zpátky svoje kamarády. V dáli vidím přicházet jelena 

Kamila, ale nejde sám. Kousek od něho kráčí malý koloušek. 

Jsem to popleta. Vždyť všude vítají svá nová mláďátka. Hned 

cestou zpátky je pozdravím. Už se chystám vstávat, když na 

mě zavolá Kamil. 

„Ahoj Knihomílku, krásný den. Koukej, koho vedu. Toto je 

Evžen, můj syn“ říká hrdě. 

Pozdravím se s ním. Pohladím ho a utíkám se podívat dále. 

Navštívím malé zajíčky, divoká selátka, lištičky, myšky, vlčata 

a další drobečky, kteří jsou nově na světě. Než to všechno 

oběhnu, je večer. Ptáčátka pozdravím zítra. Jsem pořádně 

unavený, ale nadšený z toho, co všechno jarní příroda umí 

dokázat. 
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Holky, kluci, taky Vám to tak rychle utíká? Zítra budeme 

znovu obracet list kalendáře. Před námi je měsíc květen. Dnes 

máme 30. dubna. Ven nemůžu. Hodně tam prší. Jedna velká 

kapka za druhou. Co budu dělat? Uklízel jsem včera. Oběd 

bude rychle uvařen. Na televizi koukat nechci. Zkusím knížku. 

Podívám se do knihovničky. Vytáhnu si pohádky.  

Lehnu si do postýlky. Otevřu první stránku. Nic kolem už 

nevnímám. Mé oči se pohybují z řádku na řádek. Když tu se 

objeví dvě slova. Slet čarodějnic. Zarazím se. Už jsem to 

někde slyšel. Kdepak? Už to mám. Přece mezi dětmi. Honem 

vzpomínám, co si v knihovně vyprávěly. 

Vždyť to je právě dnes. Dříve se věřilo, že v noci z 30. dubna 

na 1. května se čarodějnice z různých koutů setkávají na 

Petrových kamenech v Jeseníkách, aby zde ukázaly svá kouzla 

a hodovaly. Tuto noc nazýváme Filipojakubská noc. 

V dnešní době si ji malí i velcí připomínají večerem, při kterém 

se pálí čarodějnice. Na mnoha místech se rozhoří velké ohně 

spolu s figurínou čarodějnice. Tento zvyk má chránit před 

zlými čáry a kouzly. 

Škoda, že tak prší. Šel bych se podívat. Kouknu k oknu. Já se 

opravdu začetl. Ani nevím, kdy déšť ustal. Skvělé. Kouzelná 

noc bude moct proběhnout. Já budu u toho. Mám se trošku 

bát? Kdepak. Nebudu tam přece vůbec sám. Čeká mě tam 

spousta dětských kamarádů. Až se potkáme, budu vyprávět.  
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Na kraji lesa v malé chaloupce žil pavouček Béďa. Každé ráno 

měl vytvořené krásné nové pavučiny, tak jako ostatní pavouci 

v okolí. Jen ty jeho nebyly tak pevné. Stačilo lehce fouknout 

a pavučinka byla zničená. Ať se snažil, jak chtěl, vlákna byla 

stále moc tenká. To víte, že ho to velmi trápilo. Navíc, rošťák 

vítr, se tu neustále vracel a proháněl se schválně přímo u nich. 

Pak se ještě kamarádům na obloze chlubil, jak se mu dnes zase 

podařilo pavučiny Béďovi potrhat. 

Jednoho jarního dne, když se zase vítr vysoko na blankytu 

chundelatým mráčkům a bílým obláčkům vychloubal, uslyšelo 

ho sluníčko. Nevěřili byste, jak moc se dokázalo rozčílit. 

Vyhubovalo větru, až se zastyděl, a rozhodlo se, že malému 

pavoučkovi pomůže. Poprosilo déšť, a jen co se kapky začaly 

snášet k zemi, rychle do nich zasvítilo. Na nebi se vytvořila 

krásná barevná duha. Sluníčko na nic nečekalo a poslalo ji 

přímo k Béďovi dolů na domeček. 

Od té chvíle, kdykoli vytvořil pavouček novou pavučinku, byla 

lehoučká jako pírko, ale také silná a tak lehce se už nezničila. 

Hýřila kouzelnými duhovými barvami, až oči přecházely. Bylo 

jich tam všech sedm. Červená, oranžová, žlutá, indigo, zelená, 

modrá i fialová, ani na jednu sluníčko nezapomnělo. Rošťák 

vítr se Béďovi omluvil a stali se z nich přátelé. Už nikdy jej 

nenapadlo malá umělecká dílka ničit, ba naopak, dával na ně 

pozor, aby je neničili ostatní.  
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Jaro bylo v plném proudu. Chlapci i děvčata se toho roku 

dobře připravili na úkol, který je čekal. Přicházel totiž měsíc 

květen a s ním i tradice postavení májky na vesnici. 

Ta symbolizuje jaro a lásku. 

30. dubna se všichni sešli na kraji vsi a dali se do práce. Aby 

máj vydržel co nejdéle, použili chlapci kmen smrku. Strom 

nejprve zbavili všech větví a pak i kůry, až byl celý holý. 

Protože byl hodně vysoký, připravili si už dopředu pořádné 

uchycení, aby jim pak na návsi, až ho postaví, hned s prvním 

větrem nespadl. 

Pak bylo potřeba připevnit pořádně ke kůlu zelený vršek 

z břízy a nazdobit ho. Největší práci měla děvčata se 

zkrášlováním obrovského věnce z chvojí, který se jako 

poslední umísťuje a pořádně přivazuje pod samotný vršek 

májky. Použili k tomu různě barevné šátky, střapce, stuhy, 

proužky z papíru a velké množství vyrobených krepových 

květin. 

Chlapci řádně nazdobený a připravený máj slavnostně vyzvedli 

a důkladně připevnili na určené místo na návsi. 

Teď už by si vlastně mohli všichni odpočinout. Ale ne. Až 

v tuto chvíli od 1. května až do konce měsíce začne ta pravá 

zábava. Na májku se totiž musí dávat velký pozor. Bude se 

hlídat. Nastanou dlouhé dny a hlavně noci. To aby náhodou 

nepřišli mládenci z okolních vesnic a májku neuřízli. Ostuda by 

pak byla fakt veliká.  
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Venku je krásně teploučko. Modré mráčky plují po obloze. 

Sluníčko se kutálí vysoko na nebi. Sem tam nakoukne někomu 

do oken. Vzápětí svým paprskem klepe na moje dveře. 

„Skřítku Knihomílku, vstávej! Šup, šup z postele! Žádné dlouhé 

lenošení. Zahrádka na Tebe čeká. Je čas ji uklidit. Krtek 

Josef už je tam“ povídá. 

Jenže znáte děti ten den, že se Vám právě z pelíšku nechce 

vůbec ven? Nejraději byste se přikryly dekou a nevytáhly ani 

nohu ani nos? Zrovna to se stalo i mi. Sluníčku jsem se ale 

neschoval. Postupně šimralo na hlavě, nose, bradě i palcích na 

nohou. To už tak lechtalo, že jsem z postele vyskočil hned. 

Umyl jsem se, oblékl, nasnídal a vydal se na svoji zahrádku. 

Teda, tu to vypadá! Nestačím se divit. Na zemi jsou poházené 

velké kameny, které tady vůbec nepatří! Listí nafoukané 

z okolních stromů, malé kulaté propadliny v zemi a dokonce 

staré rezaté konzervy, skleněné flašky. Co tady dělají ty 

igelitové tašky? 

S chutí do práce. Z komůrky jsem si donesl kbelík, kopačku, 

lopatku a hrábě. Nejprve posbírat vše, co tu vůbec nepatří. 

Pomůžete mi? Zkuste to vyjmenovat mamce nebo taťkovi. 

Výborně. Posbírám listí, pokopu zem a pomaličku rozhrabu 

hlínu do celého prostoru. Jupí, hotovo. Všechno je tak, jak 

patří. Ještě chvilku a budu moct sadit. Sladkou mrkvičku, 

zelený hrášek, žlutou dýni a další zdravé dobroty na talíř.  
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Všechny maminky se snaží dobře starat o své děti. Sami víte, 

že se na tu svou můžete vždycky spolehnout, je tu pro vás. Od 

mala vám radí, pomáhá, učí a to mazlení s ní je také super. 

I malá děvčátka si s kočárky hrají na maminky, sotva začnou 

chodit. Nikdo by ji za nic nevyměnil.  

Jak tedy nejlépe poděkovat maminkám za jejich každodenní 

péči? Co myslíte?  

Řada svátků má v kalendáři své pevné místo. Jiné, jako právě 

oslava všech maminek, jsou pohyblivé. Tento den připadá vždy 

na každou druhou neděli v květnu, a to už od roku 1923. Je to 

díky Alici Masarykové, dceři tehdejšího prvního 

československého prezidenta T. G. Masaryka, která se o tento 

svátek hodně zasadila.  

Ti nejmenší se v každé školce a škole už od dubna připravují 

na Den matek třeba tím, že se pro maminky učí nové básničky, 

písničky, scénky a také vyrábějí různé dárky. Ti větší darují 

většinou kytičku.  

Maminky se neslaví jenom u nás v České republice, ale na celém 

světě. Třeba v Anglii, Americe nebo v arabských zemích 

vychází z různých tradic, a proto má i jinou podobu. Probíhá 

i jindy během roku. Základem ovšem zůstává slavení matek 

a mateřství. Prostě všude jsou maminky, které si svůj den 

zaslouží. 

Už v minulosti lidé věděli, že ženy jsou dárkyněmi života. 

Vážili si jich a ony se těšily velké úctě všech.  
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Strašně rád sportuji. To už víte. Každé roční období nás 

překvapí množstvím sportů, které můžeme dělat sami nebo 

ve společnosti kamarádů. Sotva jsme schovali lyže, sáňky, 

boby nebo skateboard, vytáhneme ze skříní a sklepů kolo, 

koloběžku, kolečkové brusle nebo obyčejný balon. 

Dneska mě čeká velký den. Ptáte se proč? Podle kalendáře 

máme začátek června a to znamená, že v našem lese se 

všechno chystá na každoroční velký jarní běžecký závod 

kolem velkého dubu. Moc se na tuto sportovní událost 

těšíme po celý rok.  

Honem dres na sebe, boty na nohy. Musím rychle na start. 

Netrpělivě tady za povzbuzování ptáčků čekají mí kamarádi 

zvířátka a skřítci. Datel vše odstartuje. Vybíháme. Zajíc se 

ujímá vedení, následuje ho medvěd, liška, prasátko, skřítek 

Zmizík.  Pozor. Změna. Všechny dobíhá kuna. Ujímá se 

vedení. Běžím uprostřed. Vedle skřítka Jahodníka. 

Dobíháme zajíce, ale co to. Zezadu se řítí Smíšek. Vypadá 

to, že předběhne i kunu. Je to tak. Nevzdává se ani liška. 

Dobíhá zajíce. Předbíhá ho. Zkusím taky přidat. Jedna noha 

za druhou. Jde mi to trošku rychleji. Pozice na předních 

místech se stále mění. Nikdo se nevzdává. Nikoho 

nenapadne, že by skončil. Držíme pospolu. Ještě jedna 

zatáčka. Je tu cíl. První proběhne medvěd. Za ním 

Jahodníček, kuna, prasátko, myš a další závodníci včetně 

mě. Já doběhl desátý. Ne první, ne poslední, ale o tom 

umístění to přece vůbec není. Bylo to úžasné sportovní 

dopoledne plné kamarádů. 



25 

  



26 
  



27 

Všude kolem nás už je jaro. Venku začínají kvést první 

květinky, všude to nádherně voní a začíná se zelenat tráva. 

Také Vy můžete mít doma krásnou malou květinovou zahrádku. 

Budete potřebovat: 

1 velký květináč 

zahradnický substrát 

naklíčené cibulky narcisů 

kamínky 

vodu 

Jak postupovat: 

a) do květináče položte naspod část kamínků 

b) nasypte půlku zeminy 

c) naklíčené cibulky vložte do květináče  

d) pořádně je obalte substrátem 

e) zasypte zbytkem zeminy 

f) zalijte vodou 

g) položte na ozdobu zbytek kamínků 

Máte hotovo. Květináč postavte na slunné místo na balkóně. 

Krásné jarní dny, kamarádi. Vyzkoušejte všechny jarní sporty. 

Pilně se učte nebo si hrajte ve školce. Než se nadějete, bude 

tady léto a my se znovu potkáme. 
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