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Jak se veverky probudily
Ve vysokém kmeni břízy na kraji lesa byla dutina. Prostě

díra, kde snad dřív rostla nějaká větev, ulomená větrem. Dřevo se
časem změnilo v troud, vyhnilo a vznikla díra.

V té díře byl malý pelíšek a v něm spaly tři malé veverky.
Byly  to  tři  veverčí  sestřičky,
přitom  každá  jinak  zbarvená,
jak  to  u veverčat  bývá.  Jedna
byla  shora  zrzavá,  jen  bříško
měla  bílé  a sestřičky  jí  říkaly
Zrzečka, druhá byla nenápadně
šedivá,  proto jí  říkaly Šedivka
a třetí byla tak trochu dohněda
a ostatní  jí  říkali  Hnědulka.
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Veverky  byly  ještě  malé,  ale  zvědavé,  jako  je  to  u veverčat
normální.

Jednoho rána spaly neobvykle dlouho. Nikdo je nebudil, jak
byly zvyklé. Veverčí maminka jim nepřinesla vůbec nic k jídlu,
ale co hůř, vůbec nepřišla. To se u veverek občas stává. Někdy je
to neštěstím, když starou mámu veveřici někdo uloví. Mohla by
to být liška nebo i kuna, ty číhají na neopatrná zvířátka a když je
chytí, odnesou si je do doupěte a sežerou. Ale mohlo by to být
i jinak.  Zvířecí  rodiče  se  o děti  starají  jen  zpočátku,  dokud  se
o sebe mláďata nedokáží postarat. Až jednoho dne usoudí, že jsou
mláďata dost velká, nechají je být, ať se o sebe starají. U ptáků to
bývá jasnější.  Jakmile se ptáčátko naučí létat,  povinnost rodičů
starat se o ně končí. U jiných zvířátek to není tak zřetelně spojené
s uměním létat, ale každé mládě se v lese jednou osamostatní.

Když tedy veverčí máma nepřišla
a nepřinesla  veverčatům  snídani,  pak
se  jí  buď  něco  stalo,  nebo  už  byla
veverčata  dost  velká,  aby  se  začala
starat.  A nejspíš  to  tak  bylo,  protože
veverčí  máma  si  už  pár  dní  občas
stěžovala, jak je shánění pochoutek den
ode dne těžší. A to už veverky nepily

Hnědulka

mlíčko,  jako  zpočátku,  ale  všechny  tři  už  měly  zuby,  že  si
dokázaly rozlousknout i ořech.

„Jo, holky, vypadá to na to, že se už musíme starat samy,“
zhodnotila to Zrzečka, když máma veveřice nepřinesla ani oběd.
Pořád ještě ležely ve vyhřátém pelíšku, ale hlad už začal pracovat
a veverkám už začalo hlady kručet v břiše. 

„Nemohlo to počkat aspoň do zítřka?“ protahovala se vzadu
v pelíšku Hnědulka.

„Mohlo, když do zítřka vydržíš o hladu,“ ujistila ji Zrzečka.
„Ale já mám hlad už teď. Která jdete se mnou?“
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Hlad měly všechny tři a v pelíšku nezůstala žádná. A to je
co říci, pelíšek byl měkký, vyhřátý, zatímco venku bylo ještě dost
chladno. Ale hlad byl horší než zima. Zima se dá vydržet, zvlášť
když měly všechny tři  pěkně huňaté kožíšky. Tři veverky tedy
vylezly z pelíšku a koukaly, kde je něco k snědku.

Šedivka

Brzy na jaře v lese
moc plodů nenajdete,  ale
veverkám  stačí  okusovat
mladé lístečky. Naštěstí je
našly i na bříze. Nakrmily
se  zelenými  pupeny
a vrátily se do pelíšku. Zrzečka

„No jo,“ řekla Šedivka, „budeme se ale muset vypravit dál
do lesa. Nemůžeme přece okousávat pořád jen naši břízu. Jednou
to jistě snese, dvakrát taky, ale kdybychom ji okousávaly pořád,
ještě by nám uschla. A to přece nechceme!“

Rozhodly se tedy, že od zítřka budou chodit dál do lesa, aby
si rodnou břízu šetřily. V lese je stromů habaděj, jistě najdou jiné
sladké zelené pupeny.

Musí se o sebe postarat samy.
 =*=
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Veverčí zásoby
Jakmile veverky vyřešily,  co se dá jíst,  začaly přemýšlet,

jak si pořídí zásoby na horší časy.
Tohle zvířátka nikdo nemusí učit, to prostě vědí. Zvířátko,

které si nezajistí zásoby na horší časy a ty pak skutečně přijdou,
musí trpět o hladu.

Veverky věděly, že i jejich maminka veveřice občas sáhla
do zásob. Na jaře toho v lese moc nerostlo, často pršelo, ale stará
veveřice občas přinesla tu sušenou houbu, jindy oříšek z loňských
zásob. Staré zásoby beztak musela spotřebovat, než se zkazí. Ale
veverky nevěděly, kde maminka zásobárny měla, ostatně mohly
být už prázdné. Musely si proto založit nějaké nové.

Když půjdete lesem a narazíte na
okousané smrkové šišky, na kterých už
nejsou  skoro  žádné  šupiny,  pak  je  to
známka  přítomnosti  veverek.  Jiná
zvířátka to ani neumí. Veverky okoušou
šupiny,  aby  se  dostaly  k semínkům.
Nemusí  pak  skladovat  velké  tvrdé

dřevěné šišky, ale jen měkká semínka. Když mají veverky hlad,
semínka rovnou snědí, ale když hlad zaženou, další semínka si
ukládají  na  horší  časy.  A když  některá  semínka  cestou  ztratí,
vyrostou tam ze semínek nové stromky.

Lesní zvířátka, veverky nevyjímaje, neznají lidské vynálezy
jako je třeba lednička. Nemohou si uchovávat do zásoby něco, co
se snadno a rychle kazí. Vlastně jediný způsob, jak plody uchovat
přes zimu, je sušení. A to veverky umí. Nejprve musí příslušné
plody shromáždit – natrhat a donést k sušení někam, kde je sucho
a svítí tam sluníčko. Veverky věděly od maminky o výklenku ve
skále, kde se daly sušit i měkké lesní plody, jako jahody, maliny,
ostružiny a houby. Jinou možností je napíchat plody na trny, jaké
rostou na některých keřích. Tak to ostatně v lese dělají i jiní, třeba
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pták ťuhýk si tak nabodává na
trny  brouky,  larvy  a červy.
Ťuhýk ale  veverky od svého
trnitého  keře  odháněl.
Veverky sice brouky nežerou,
ale  ťuhýk byl  nedůvěřivý  až
běda,  asi  se  bál,  že  mu  na
jeho  zásoby  budou  chodit.
Byla  to  zbytečná  obava,  ale
proč by se hádaly s ťuhýkem, vhodných keřů je přece víc.

Život veverek je neustálé shánění zásob. Je to nutné, jinak
by zimu nepřežily. Ale mezi sháněním zásob jim zbývá dost času
na různé hry, průzkumy neznámých krajů a seznamování s jinými
zvířátky.

Veverky se seznámily se
zaječí  rodinkou,  měla  pelíšky
na  kraji  lesa.  Poznaly  mladé
ježečky se staršími ostřílenými
ježky  Jehličkou  a jeho  ježčicí
Jehličkovou.  Ježci  neshánějí
zásoby  jako  veverky.  Jejich
zásobami je jejich vlastní sádlo,
proto  se  musí  do  podzimu

řádně vykrmit, aby měli pod kůží sádla na celou zimu. Pro jistotu
zimu raději prospí, tak jim sádlo pod kůží vydrží déle. Na jaře se
ježci ze zimního spánku probudí štíhlí a hbití – a hned se začnou
krmit, aby hodně ztloustli na příští zimu.

Podobně jsou na tom i jiná zvířátka, například sysli, křečci,
ale i tak velká, jako medvědi. Ještě že u nás medvědi nežijí! Když
v zimě potkáte v lese medvěda, je zle. Znamená to, že byl málo
tlustý, zimním spánkem všechno sádlo spotřeboval, až ho vzbudil
hlad – a hladový medvěd je v zimě opravdu nebezpečný. Stává
se,  že se pak medvěd odváží  až do vesnice a když roztrhá jen
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kozu nebo krávu, může sedlák mluvit o štěstí, že se medvědovi
do cesty nepřipletl on sám.

Veverky ale v zimě nespí, sádlo pod kůží neschraňují, proto
musí mít na zimu dost zásobáren. A raději víc než méně, může se
totiž stát, že veverčí zásobárnu objeví jiné zvíře a na zásobách si
pochutná místo veverky.

Nemají to ty veverky jednoduché, že?
Ale i při tom shánění se dá užít dost legrace. A kromě toho,

lesní plody rostou jen v určitém období. Když dozrávají maliny,
jsou ostružiny ještě zelené. Maliny dozrají, buď je sklidí veverky,
nebo jiná zvířátka, někdy i lidé, a až když maliny nejsou, nastane
čas ostružin. Jen houby rostou po celý rok, pokud je dost vlhko.
Sucho ale houbám nesvědčí a suchý rok nesvědčí ani veverkám.

Náš veverčí trojlístek se začal starat o zásoby hned z jara.
Veverky jedly pupeny, ty se sušit nedají, ale hned na jaře začaly
houbami a brzy měly několik zásobáren plných sušených hub.

Budou se jim jistě hodit.
 =*=
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Veverky a škola
Veverky brzy prozkoumaly oblast lesa v dosahu od svého

hnízdečka v dutině břízy. Nezacházely dál, aby se stačily rychle
vrátit při nějaké nepředvídané události. Jejich oblast proto sahala
jen něco přes kilometr od jejich břízy. 

V této oblasti se kromě lesa nacházel jeden rybníček a dva
potůčky. První přiváděl čerstvou vodu do rybníčku, druhý byl na
druhé straně a odváděl přebytečnou vodu z rybníčku. Rybníček si
lidé založili na chov ryb, což bylo patrné podle umělé hráze, v níž
bylo stavidlo, vypouštějící přebytečnou vodu, kudy se však ryby
nemohly dostat.

Lidé rybníček občas vylovili a velké ryby odvezli, ale o tom
naše veverky neměly ani tušení. Navíc to nebylo každým rokem,
takže se na výlov rybníčku nepamatovali ani zajíci, ježci a jiná
lesní zvířátka. 

Potůček vytékající z rybníčku spadal nevelkým vodopádem,
ale ten už byl příliš daleko od veverčího hnízdečka a veverky tam
ani nechodily. I tak měly ve svém »revíru« dost pamětihodností,
se kterými se musely seznámit. Především je zajímaly stromy, na
kterých rostlo něco jedlého – ovšem jedlého pro veverky. Některé
lesní plody totiž lidé nejedí. Buď jsou pro ně nechutné, jako třeba
kaštany nebo žaludy, nebo dokonce jedovaté, jako některé houby.
Veverky si ale pochutnají i na žaludech a kaštanech a houby jim
chutnají i když je lidé považují za nejedlé nebo dokonce jedovaté.
Veverčí žaludek zkrátka stráví i to, nač lidský nestačí. Ale to je
u zvířátek dost časté. I jejich jídelníček se dost liší. Ježek nežere
všechno to, co chutná veverkám a veverky určitě odmítnou maso,
slimáky a žížaly, které chutnají ježkům. 

Bříza s veverkami ale nestála uprostřed lesa, a do veverčího
rajónu spadaly i jeho okraje. A právě na jednom okraji už stály
domky a rozkládala se tam vesnice. A to se ví, zvědavé veverky ji
neopomenuly navštívit.

8



Vesnice je pro veverky zajímavá, ale někdy i nebezpečná.
Lidé veverky nehoní ani neloví, veverky tam ohrožují především
psi. Ti jsou u mnoha stavení zaměstnaní jako hlídači, ale občas se
baví i lovem myší. Za ulovené myši je lidé chválí, protože myši
se přiživují na lidských zásobách. Myši chytají i kočky a proto je
vesnice plná i koček, v každém stavení mají aspoň jednu.

Jedno z lidských přísloví totiž říká, kdo nechce živit kočku,
živí místo kočky celý regiment myší.

Kočky však veverky nechytají a neloví, veverka pro ně není
myš a navíc je pro kočku příliš velká. Mezi veverkami a kočkami
panuje mír, nebo aspoň trvalé příměří. To ale neplatí o psech, ti
veverky považují za velké myši, na které mají právo lovu. Někteří
velcí psi to nerozlišují a loví i kočky, ale na vsi lidé kočky chrání
a pes,  který má zakázáno honit  kočky,  si  obvykle nevšímá ani
veverek. Otázka je, jak takové psy od sebe odlišit, proto je pro
veverky jistější, když se psům raději vyhýbají.

Naštěstí psi nedokáží lézt
na stromy a v tom mají veverky
nespornou výhodu.  Ve vesnici
bývá stromů dost a veverky se
mohou  před  psy  zachránit  na
stromech.  Menší  a obratnější
veverky snadno projdou i mezi
tyčkami  plotů,  kudy  se  velký
pes za nimi neprotáhne.

Vesnice veverky láká.  Lidé nejsou veverkám nebezpeční,
jako jejich psi. Někteří dokonce veverky krmí, když je uvidí. A to
se ví, to je něco pro veverky!

Jeden domek si ale naše veverky oblíbily nejvíc.  Byla to
zdejší vesnická škola, plná menších lidí, nejspíš lidských mláďat.
Některé  děti  veverkám házely  ze  svých svačin  kousky rohlíku
nebo chleba a to se ví, to bylo něco pro veverky! Neodmítly ani
kousek sýra, jen salámem opovrhly, nejsou přece masožravci!
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Jenže většinu času musely děti ve škole sedět a učily se. To
znamená, že poslouchaly, co jim vykládá paní učitelka, někdy si
psaly do sešitů a v té době neměly na veverky čas, i když veverky
zvědavě nakukovaly do třídy i při vyučování.

Přitom se nejen děti, ale i veverky dozvěděly zajímavosti! 
Pravda, některé předměty veverky moc nezajímaly. K čemu

by asi veverka potřebovala počty? Na spočítání zásob? Veverkám
stačilo  vědět,  jestli  jich  mají  dost  nebo málo,  ale  aby počítaly
každý oříšek a každou sušenou houbu?

Jiné předměty ale byly zajímavější. To když učitelka dětem
vykládala  v zeměpisu  o dalekých krajích  a v přírodopisu  o tom,
co najdou v přírodě. Jednou paní učitelka vykládala dětem právě
o veverkách  a jako  učební  pomůcku  použila  veverky,  zvědavě
nakukující oknem do třídy.

Tak se veverky naučily plno znalostí o přírodě i o dalekých
krajích,  kam se  nejspíš  nikdy nepodívají,  protože  se  nacházejí
příliš daleko, nicméně i to bylo zajímavé. Možná se něco z toho
bude hodit i veverkám.

A i kdyby ne, bylo to zajímavé...
 =*=
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Veverky a liška
Ani v lese nejsou všechna zvířátka mezi sebou kamarádi.
Kamarádí se jen ta, která si neškodí. Například veverky se

kamarádí s ježky. Ježci se živí úplně jinými věcmi než veverky,
pojídají třeba slimáky a brouky, které by veverka nikdy nevzala
do tlamičky a naopak nestojí o žaludy a kaštany, které veverkám
chutnají. Nekradou si vzájemně zásoby a nejsou mezi nimi žádné
spory, proto se mohou kamarádit.

Ani se zajíci nemají veverky problémy, i když zajíci občas
veverkám některé plody sežerou. Takových, o které by se mohli
mezi sebou pohádat, je ale málo.

Trochu horší je to s divokými prasaty. Prasata žerou žaludy,
kaštany a jiné lesní plody a když v bohatém kaštaništi nachytají
veverku, ženou ji »svinským krokem«. Pak se o jen těžko mluví
nějakém kamarádství! Divoká prasata bývají větší a silnější než
veverky, takže veverky raději ustoupí, ale prasata veverky neloví
ani nežerou, takže mezi nimi není aspoň otevřené nepřátelství. 

Ještě  horší  vztahy  mají
veverky s některými ptáky. To se
ví, že ne s vrabci, kosy a jinými
drobnými  ptáčky  zpěváčky,  to
jsou často veverčí kamarádi, ale
veverky  se  musí  mít  na  pozoru
před  velkými  ptáky.  Především
před  dravci,  kteří  by  si  rádi  na
veverce  pochutnali.  Veverkám

škodí  i vrány,  které  se  mezi  dravce  nepočítají  a přesto  jsou
veverkám  nebezpečné.  Vrány  mají  nejvíc  spadeno  na  malá
veverčí  mláďátka,  která  veverčí  maminky  brání  ze  všech  sil.
Přece je nedají vranám sežrat!

Jsou ale v lese i masožravá zvířata, která se menšími zvířaty
živí a loví je. Například liška, ta uloví všechna menší zvířátka,
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která před ní včas neutečou nebo se neschovají. Před liškami se
mají na pozoru zajíčci stejně jako veverky. Jen ježci se lišky tolik
nebojí. Když se ježek svine do ostnatého klubíčka, liška na něho
nemůže. Ale i ježek si musí dát pozor, aby ho liška nepřekvapila
někde u vody. To by se mu vedlo zle. Liška by ho skutálela do
vody a pak by měl ježek velice těžký výběr. Buď zůstane svinutý
do klubíčka, ale pak se utopí, nebo se rozvine a začne plavat, ale
pak ho liška ve vodě popadne zuby za nechráněné měkké bříško
a roztrhá ho. Proto se s liškou nekamarádí ani ježci.

Liška - všemi mastmi mazaná
Zajíci mají proti liškám výhodu delších nohou. Liška zajíce

na poli nedohoní. Horší je to, když liška zajíce zažene do nějaké
pasti,  kde nemá volnou cestu k útěku. Může to být ve skalách,
u vody, ale někdy lišky loví ve dvojicích a jedna nadežene zajíce
proti druhé, která vyskočí na poslední chvíli z úkrytu a chňap! Jak
se říká, mnoho psů – zajícova smrt. Někdy na to stačí i dvě lišky.

Úplně nejhorší to mají malí zajíčci, kteří neumí tak rychle
běhat, jako starší. Však také lišky hodně zaječích mláďat uloví.
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Veverky mají zase proti zajíčkům i ježkům jinou výhodu.
Liška totiž nedokáže šplhat po stromech, tam je proti ní veverka
v bezpečí. Nebezpečné je,  když veverka trhá lesní jahody nebo
borůvky daleko od stromů. Když tam někde liška číhá a vyskočí
ze svého úkrytu, rozhodují to vzdálenosti mezi liškou, veverkou
a nejbližším stromem. Když to veverka stihne, zachrání se. Když
to nestihne, má liška hody.

Dravou lišku v lese nemá nikdo rád a každé zvířátko, které
ji spatří, se stará dostat do bezpečí. A zejména malí ptáci, kterým
stačí vzletět do výšky, jakmile jsou dost vysoko, hned začnou na
lišku ostatní zvířátka upozorňovat. Křičí a štěbetají, aby všichni
věděli, že je v lese liška. A když zvířátka o lišce vědí, ta je může
jen těžko překvapit. Když se tedy liška prozradí a lesem se ozývá
rozhořčený ptačí křik, liška se obvykle znechuceně odplíží pryč
z lesa, nejlépe do jiného lesa, kde o ní ještě nevědí.

Jakmile se v lese objeví liška, zvířátka vyhlásí nepřetržitou
pohotovost a všechna hlídají, kde spatří zrzavý liščí kožich. To se
ví, když lišku objeví, nastane poprask. 

Tentokrát lišku jako první zpozorovala sojka Stáňa a hned
začala křičet na poplach. Sojka sice patří mezi menší ptáky, ale
hlas má pronikavý na celý les. Veverky se bleskurychle rozhlédly
a i když lišku ještě neviděly, nechaly jahody jahodami a frrr! na
nejbližší  strom.  Až  když  byly  ve  výšce,  spatřily  lišku,  jak  se
k nim plíží. Jenže to už za nimi na strom liška nemohla a nezbylo
jí, než lov ukončit a s nepořízenou odtáhnout do jiného lesa.

„Takové mlaďoučké veveřičky!“ vrčela za nimi ještě přes
rameno. „To by byla pochoutka! Ale já se sem vrátím!“

Veverky to slyšely a těšily se, že na ně liška nemůže. Jenže
z té liščí vyhrůžky šla hrůza. Jestli se sem liška opravdu vrátí, co
budou dělat? Je to jasné, musí si dávat větší pozor, ale v každém
případě to bude nepříjemné.

A nebudou si moci hrát s mladými zajíčky, ti se už snaží co
nejlépe schovat a možná se odstěhují dál do polí. Také žabky se
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stáhly od břehů dál do hlubší vody, kde mají proti lišce výhodu,
že plavou rychleji než ona. Na kraji rybníčku to už není bezpečné,
tam může liška využít překvapivého skoku a před tím by žáby ani
rychlé plavání nezachránilo.

Protentokrát to zachránila sojka Stáňa.
Sojka  Stáňa  byla  sice  ve

vzduchu před liškou v bezpečí,
ale  to  neznamená,  že  nechá
lišku liškou a bude se starat jen
o sebe.  Naopak  i na  ústupu  na
lišku  křičela  a upozorňovala
lesní  obyvatele,  kde  se  jejich
největší nepřítel právě nachází.

Takhle tu neulovím vůbec
nic, došlo i lišce. Jak se toho otravného opeřence zbavím? Plížit
se? To nemá cenu. Vyhledat si nějaký úkryt? Jenže když nad ním
bude  sojka  poletovat  a křičet,  je  sebelepší  úkryt  k ničemu.
Nejlépe  bude  odejít  tak  daleko,  až  to  ten  pták  vzdá.  Přece  se
nemůže vzdalovat daleko od hnízda, kde má jistě mláďata! 

Liška uvažovala správně, jenže sojka Stáňa ji vyprovázela
přes celý les a přestala ji sledovat až když liška upalovala přes
pole do sousedního lesa. Liška přes pole utíká nerada. Mohli by ji
spatřit psi a uspořádat na ni hon. Takže byla naděje, že se liška do
tohoto lesa nevrátí.  Sojka se s uspokojením otočila a s vítěznou
sojčí písní se vracela ke svému hnízdu, kde opravdu měla mladá
sojčata, která musela nakrmit.

I malý ptáček může zahnat dravou liščí šelmu, když jí svým
křikem pokazí lov.

Všechna lesní zvířátka sojku Stáňu vítala. Zajíčci, veverky
a žáby sojce zatleskaly pacičkami a ježci aspoň zadupali, aby jí
také prokázali vděčnost. 

Snad už bude od lišky klid!
 =*=
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Veverčí ponorka
Jednou veverky podnikly výzkumnou výpravu proti proudu

potoka, protékajícího lesem. Z dosavadních výprav už věděly, že
potok vtéká do rybníčku, na druhé straně vytéká a teče lesem dál,
jenže pak přijde terénní schod, potůček padá z výšky v podobě
vodopádu, pak se konečně zklidní a dál teče v pohodě z lesa ven.

Veverky ale zajímalo,  kudy potůček připlouvá a rozhodly
se postupovat proti proudu kam až to půjde, dokud neobjeví jeho
začátek nebo nezjistí, že je mnohem delší než doufaly.

Pořádně  se  před  cestou  najedly,
nevěděly, zda dál objeví něco k snědku.
Pak odhodlaně vyrazily na průzkum.

Nebylo to tak jednoduché, jak si
představovaly, ale nedaly se odradit ani
houštinou  mladých  smrčků,  kterou
potok protékal, ale kde se skoro nedalo
skákat a veverky musely běžet po břehu. Podařilo se jim obejít
i bažiny,  kde se potůček vlnil  líně jako šnek a brzy zjistily,  že
potok teče z nejbližšího města.

Tam ale narazily a dál to prostě nešlo.
Lidé takové věci dělají často. Potok, protékající městem, by

jim asi vadil, takže »provedou zatrubnění«, potok zkrátka svedou
do velké trubky, aby jim nepřekážel. Co na tom, že všechno živé
v trubce hyne, voda se neprovzdušňuje a zahnívá, takže z trubky
vytéká páchnoucí břečka. Lidé tomu často nasadí korunu tím, že
do této trubky svedou i kanalizaci a všechny odpady a obvykle to
trvá několik kilometrů, než se voda jakž takž vyčistí. Však si také
veverky ucpávaly čumáčky, jak to tu smrdělo!

A navíc  potůček protékal  starým smetištěm,  odkud občas
do vody spadlo něco, co tam nemělo být. Většinou to byly značně
nechutné věci. Staré boty, hadry, rozšlapané plastikové láhve, co
už lidé vyhodili, jenže ne do popelnice, ale na hromadu u potoka.
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Čuňata!
Veverky tam ale  něco zaujalo.  U břehu ze  špinavé  vody

čelo napůl ve vodě leželo něco průhledného. Byla to sklenice, ale
taková největší,  v jakých se dodávají  okurky nebo kompoty do
velkých jídelen. Ležela otevřená, prázdná, hrdlem nad vodou jako
díra do vody obalená sklem.

Zrzečku napadlo skočit na ni a podívat se, jestli uvnitř není
něco, co by se snad dalo ještě sníst. Skočila opatrně, aby přistála
nožičkami na okraji, jenže sklo klouzalo a veverka hups! spadla
až dovnitř. Nejprve se lekla, ale sklenice byla opravdu prázdná
a veverka si všimla, že má skrz sklo velice zajímavý pohled do
vody.  Hladina  vody se totiž  leskne a mihotá,  ale  když hladinu
nahradíte sklem, mihotání i jiskření přestane a vidíte jasně, co je
pod vodou.

„Holky, skočte sem ke mně, tady je vidět pod vodu!“ lákala
je Zrzečka.

To se ví, že nemusela lákat dlouho. Nejprve za ní skočila do
sklenice Hnědulka, pak mezi sebou udělaly místo pro Šedivku.
Vešly se sem v pohodě všechny a Šedivka také dlouho neváhala.
Hop a skok a byla tam také.

Pohled sklenicí do vody byl docela zajímavý, jenže třemi
skoky se sklenice utrhla z bahna, ve kterém vězela, oddálila se od
břehu a hned ji strhl proud. Sklenice se třemi veverkami plula po
proudu potůčkem směrem k lesu a dál od města. Vlastně je vezla
domů a pohled sklem do vody byl čím dál tím zajímavější, takže
veverky ani nepomýšlely opustit toto podivné plavidlo. Sklenice
se třemi veverkami plula potopená až po hrdlo, ale plula rychlostí
proudu a kolem veverek ubíhalo dno a břehy potůčku.

Propluly kalnými vodami za městem a čím byly od města
dál, tím byla voda čistší. Občas se voda valila přes malé peřeje, až
se  sklenice  kymácela,  ale  hrdlo  bylo  dostatečně  nad  hladinou,
takže dovnitř voda nenatekla. Párkrát se jim stalo, že se sklenice
o něco zachytila, obvykle o nějaké větvičky, sahající až do vody,
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ale veverky ji vždycky rychle uvolnily, aby nezůstaly na místě
a pluly dál. Pohled na dno byl zajímavý i když stály na místě, ale
za pohybu se střídalo tolik zajímavých pohledů, že to stálo za to
sklenici vždycky uvolnit a plout dál.

Konečně, už daleko od města, se voda přece jen vyčistila.
Naše potoky mají takovou vlastnost, že se po nějaké době samy
čistí  a pokud do nich lidé nevpouštějí další a další  špínu, špína
brzy  sama  vykvasí  a rozplyne  se,  zbytky  se  usadí  na  dně
v podobě  bahna  a voda  se  vyčistí.  Nejlépe  tomu  tak  je,  když
potok  protéká  lesem,  kde  nejsou  domy  a lidé,  tam  se  i hodně
špinavý potok brzy vyčistí. Bahno nasávají kořínky stromů, proto
stromy  u potoků  rostou  rychleji  než  na  suchých,  kamenitých
vršcích.

Výzkumná výprava proti  proudu postupovala rychleji než
potom potok unášel sklenici,  ale veverkám to nevadilo. Jednou
zastavily a podepřely sklenici klacíkem aby jim neuplavala, když
dostaly hlad a musely se nasvačit, ale pak se vrátily, zase skočily
do sklenice, uvolnily klacík místo kotvy a pluly dál. 

„Ponorky jsem si představovala jinak,“ rozumovala Šedivka
během plavby. „Možná je ta naše ponorka nejmenší ze všech, ale
viděly jsme toho víc než jsme čekaly.“

„Myslíš, že se té sklenici dá říkat ponorka?“ pochybovala
Hnědulka.

„Proč ne?“ pokrčila rameny Šedivka. „Je přece ponořená až
skoro po okraj. A když už, tak je to ponorka výzkumná. Žádná
veverka ještě neudělala tolik výzkumů potoka, jako my tři!“

Až pozdě k večeru dopluly k rybníčku, jenže to už jednak
byly unavené a chtělo se jim spát, za druhé v nastávajícím šeru
toho pod vodou moc neviděly. Rozhodly se »zakotvit«. Klacíčky
nahrazující  kotvy  měly  s sebou od poslední  zastávky,  takže  je
opět použily, vyskákaly ze sklenice-ponorky a utíkaly do svého
pelíšku v dutině jejich břízy.  Bylo tam přece jen lépe vystláno
a než ležet na tvrdém skle, to bylo lepší vyšplhat se domů.
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Ráno se po snídani opět vypravily k rybníčku, ale ponorka

tam nebyla. Veverky se obrátily na žáby, jestli o ní něco nevědí. 
„Jo, v noci tu něco takového plulo,“ ochotně jim sdělovaly

kamarádky žáby. „Večer se zvedl vítr a hnal to přes celý rybníček
až na druhý konec.“

Veverky tedy utíkaly na druhý konec rybníčku, ale ponorka
doplula až tam, kde ji vítr zřejmě nahnal do přepadu. Voda ji pak
strhla, jenže tam vytvářela skok a sklenice se pádem na kamenný
odtok rozbila.

„To je škoda!“ litovala ji Šedivka.
„Mohly jsme zkoumat i potůček na druhou stranu,“ přidala

se Hnědulka.
„Ale co, holky, nejsme přece vodní veverky,“ utěšovala obě

Zrzečka. „I tak jsme dneska ze všech veverek největší expertky
na lesní potůčky! Vsadím se, že žádná jiná veverka neviděla tolik
z vodního světa, jako my tři!“

Byla to nejspíš pravda. Ani já nevím o tom, že by i někde
jinde putovaly veverky vědecko-výzkumnou ponorkou studovat
taje vodního světa.

Jen náš veverčí trojlístek.
 =*=
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Veverky potápěčky
Veverky se pochopitelně svou výzkumnou výpravou brzy

pochlubily ostatním zvířátkům. Pravda, zajíci se odvažovali i dál
než k městu, ale nikdy přitom nestudovali vodní svět. Jednak na
to neměli čas, ale hlavně jim nepřálo štěstí jako veverkám, aby si
našli také takovou ponorku. A konečně za třetí, zajíci jsou bázliví,
ti by si rozmysleli vlézt do veliké sklenice. 

Ježci  byli  ještě  nadšenějšími  posluchači.  Ježek  toho  na
svých krátkých nožičkách tolik  nenaběhá jako zajíc,  a vlézt do
sklenice by si netroufli, jak by vylezli ven? To si mohou dovolit
jen hbitější veverky.

Jen žáby nejevily pravý údiv. Žáby přece vodní svět znají
už od pulců, pro ně je to stará, obnošená vesta.

„Kdybyste věděly, jak se bavíme pod vodou my, to byste
teprve zůstaly s otevřenou pusou!“ popichovaly veverky. 

„Jak se pod vodou bavíte?“ zajímaly se veverky.
„My žáby máme odjakživa umělecké sklony,“ řekla jedna.

„nejlépe nám jde krasoplavání, hned potom zpěv, ale nemusíme
se stydět ani za naše mozaiky!“

„Mozaiky?“ nechápaly veverky.
„Pojďte si je prohlédnout!“ zvaly je sborově žáby.
Veverky trochu  plavat  uměly  a následovaly  žáby k jejich

»galerii«. Jenže žabí »galerie« byla nejen dál od břehu, ale také,
a to  zejména,  v hloubce.  A ukázalo  se,  že  se  do  té  hloubky
veverky  nedokáží  potopit.  Žádný  div,  veverky  jsou  lehoučká
zvířátka, voda je nadnáší a proto se jim dobře plave, ale pod vodu
jim to nejde, protože je voda rychle vynese zpátky na hladinu.

„Musíte si vzít s sebou něco těžkého,“ poradily jim žáby.
„Máte výhodu, že jste tak lehké, když odhodíte zátěž, voda vás
sama hned vynese až na hladinu.“

A žáby se hned ochotně ponořily, aby veverkám donesly ze
dna nějaký vhodný kámen.
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Zrzečka tedy převzala od ochotných žabiček kámen, aby ji
stáhl na dno. Držela ho pacičkami, ale kamínek byl příliš malý,
než aby jí pomohl pod vodu.

„To chce větší šutr!“ mínily žabky.
„Nebo tři malé,“ doplnila

jiná. „Na váhu je to totéž.“
Tři menší kamínky však

veverka  nepobrala.  Vyklouzly
jí  z paciček  a jeden ji  nestačil
stáhnout pod vodu. 

To už se ale vynořovaly
další  žáby.  Dvě  vlekly  mezi
sebou  pořádný  oblázek  velký
jako husí vejce. Žabky čtenářky

Zrzečka  ho  uchopila  co  nejpevněji  pacičkami  a opravdu,
kámen ji táhl ke dnu. 

Za  několik  okamžiků  už  stála  na  dně  a než  se  pořádně
rozhlédla, vedle ní se na dno nechaly stáhnout dalšími kameny
i Šedivka s Hnědulkou.

A teprve teď si mohly veverky vychutnat umělecké vlohy
svých kamarádek žabek. Písečné dno tu opravdu pokrývala pěkná
mozaika,  sestavená  z různobarevných  kamínků  do  zajímavých
geometrických vzorů. Čtverce, trojúhelníky, kroužky, elipsy, vše
seskládané z barevných lesklých kamínků. 

Veverkám by se to líbilo, jenže jim začal rychle docházet
vzduch a potřebovaly se nadechnout. Nezbylo jim nic jiného než
pustit kameny a voda je pak rychle vynesla nahoru na vzduch.

„Bylo to zajímavé,“ zhodnotily to žabám. „Ale měly jste to
sestavit blíž ke břehu. Bylo by tam mělčeji, potápět se do hloubky
je pro suchozemská zvířátka vyčerpávající, bylo by tam také víc
světla a bylo by to lépe vidět.“

„Jenže blíž ke břehu se taková mozaika rychle rozpadne,“
namítaly žáby. „Rozpadla by se dřív než bychom ji dokončily. Na
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mělčinách se víc projevují vlny a když vítr žene vodu proti břehu,
vytváří dole protiproud, který každou mozaiku rychle zahladí.“

Byla to nejspíš pravda. Na proudy a protiproudy jsou v lese
největší odbornice žáby. Možná i ryby, ale ty nemluví. Odborník,
který neřekne ani slovo, není přece žádný odborník, ne?

„Ale i tak to bylo hezké,“ pochválila žabám jejich umělecké
dílo Zrzečka. „Někdy se sem ještě připlaveme podívat.“

„Jen připlavte!“ zvaly je nadšeně žáby. „Chystáme se právě
udělat další mozaiku támhle v té zátočině, je tam na dně kvalitní
lesklý písek.“

„Dejte nám vědět, až ji budete mít hotovou!“ požádala žáby
zdvořile Zrzečka.

„Ale budete nám muset zase přinést nějaké kameny,“ měla
hned praktickou připomínku Hnědulka.

„Spolehněte se!“ ujistily je žáby.
 =*=
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Veverčí klouzačka
Zrzečka přišla na nápad udělat si klouzačku, jako měly děti

v zimě.
„Kde seženeš v létě led?“ vyjela na ni zle Hnědulka.
„Nemusí to být zrovna led!“ namítala Zrzečka . „Kluci se

tuhle klouzali na trávě, jde to taky, jen se musí polít vodou!“
„No, za pokus to stojí,“ přidala se k ní Šedivka.
Vyhlédly si vhodnou louku na svahu u lesa, našly v lese pár

plastikových sáčků od svačin. Nevěřili byste, co toho lidé do lesa
natahají a pak to tam nechají! A začaly v nich nosit vodu.

A opravdu to fungovalo! Mokrá tráva klouzala a čím déle
se po ní klouzaly, tím to jelo lépe. Brzy klouzačku prodloužily na
rovinku a když doklouzaly na konec rovinky a dál byl další svah,
klouzačka mohla ještě růst do délky. Pod trávou byla totiž měkká
hlína,  která  s vodou  vytvořila  jemné  bahno  a to  klouzalo  ještě
lépe než tráva, i když také mokrá.

To se ví, zakrátko bylo kolem plno diváků! Lesní zvířátka
se sbíhala ze všech stran, aby to viděla! A nejen viděla, brzy se po
klouzačce klouzali i zajíčci, zkusil to i ježek Jehlička a kupodivu
mu to šlo, i když má jen krátké nožičky, zkusili si to i sysli, také
žabkám se klouzačka líbila, křiku a výskotu bylo plno.

Každá legrace však jednou skončí. Nastal večer a všechna
zvířátka šla spát do svých pelíšků. Jenže vyvstal problém.

Zaječice Týna vyhnala všechny zajíčky okamžitě k rybníku,
aby se ihned vykoupali. Takhle zablácení a smradlaví do pelechu
nesmí, to by se ráno zalkli smradem! 

Také ježková Jehličková vyhnala ježka Jehličku od prahu
jejich pelíšku. „Kde ses tak nasmradil, tam se koukej odsmradit,
ale domů přijď až budeš čistý!“ hulákala za ním na celý les.

A bylo to tak. Na té louce se předtím pásly krávy a každý
ví, že při pastvě louku pokaždé řádně pohnojí. V tom jemném, tak
krásně klouzajícím bahýnku bylo plno kravinců. Proto jim to tak
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dobře jelo! Jenže, jak je také dobře známo, kravince nevoní, spíš
smrdí, zejména když se namočí. V zápalu klouzání si toho nikdo
nevšiml a to byla chyba. Nakonec se všichni sešli u rybníčku při
nedobrovolné, ale rozhodně nutné koupeli. Přišly i veverky. Sice
je nikdo z jejich pelíšku nevyháněl, jenže jak poslouchaly, co se
v lese děje, došlo jim, že na tom jsou jistě stejně. A stačilo, aby si
jedna ke druhé přičichly a bylo to jisté. Nikdo by je nevyháněl,
ale samy rozumně usoudily, že bude lépe přidat se k otužilcům
u rybníčku,  než  si  zaneřádit  pelíšek.  Kdoví,  jak  dlouho by ten
smrádek potom čichaly!

Jedině žabky dopadly dobře.  Od
klouzačky  se  tak  jako  tak  vrátily  do
rybníka, skočily do vody – a byly čisté.
Žáby ale žijí ve vodě a nemají kožíšky,
bláto z nich sjede jak skočí do vody, ale
co  opeřená  a okožichovaná  zvířátka?
Těm  nezbylo  než  vlézt  srdnatě  do
studené vody a drhnout se navzájem.

Voda byla toho dne obzvláště studená a po koupání všichni
drkotali zuby. Zbytečně se neříká, že každá legrace něco stojí!

Celé mokré utíkaly veverky rychle do pelíšku. Večer byla
jako na vztek zima a mokré kožíšky schly nějak pomalu. Veverky
si musely dát pro zahřátí a zejména pro dosušení kožíšků rychlý
běh větvemi kolem paseky, dokud jim kožíšky neuschly. 

Oběhly ji pětkrát.
 =*=
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Veverky a rogallo
Veverky jsou všeobecně známé tím,  jak  dovedou skákat.

Veverka se dokáže rozeběhnout po větvi stromu, odrazí se a skočí
z jednoho stromu na druhý i když je mezi stromy volný prostor.

Někdy vypadá, jako kdyby uměly
létat. A opravdu, troška létání v tom je.
Když  veverky  roztáhnou  nožičky  do
stran,  změní  se  jejich tělíčko v placku
a opravdu  trochu  plachtí.  Ocásek  jim
v tom případě slouží jako kormidlo.

Veverčí
ocásek je mnohem huňatější než u jiných
zvířátek  a veverka  ho  umí  načepýřit  do
stran,  až  jí  slouží  jako  padák,  takže  jí
neublíží ani skok z vysokého stromu dolů
na  zem.  Veverky  se  proto  nebojí  padat.

Má  to  ale  jeden  háček.  Ocásek
musí být suchý. Mokrý ocásek se
nedá pořádně rozčepýřit, pak to je
»Kalouskův padák« a ty jsou pro
lidi smrtelně nebezpečné! Proto si
veverky  ocásek  udržují  pokud
možno suchý a když se jim zmáčí,
ať deštěm, nebo při koupání, musí
si  jej  co  nejdřív  vysušit.  Ocásek  se  ovšem nejlépe  vysuší  při
rychlém běhu, jen si musí veverka dávat pozor, aby s mokrým
ocáskem nepadala z velké výšky. 

I když se veverčí skoky podobají létání, skutečné létání to
není.  Veverky  při  tom  dokáží  jen  trochu  změnit  směr  letu
a plochý tvar těla jim pomáhá doletět dál, ale vždycky převažuje
směr dolů a nikdy ne nahoru.
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Proto veverky trochu záviděly ptáčkům, jak snadno vzlétají
na svých křídlech a jak dokáží i to, co veverky ne, například ve
výšce zakroužit nebo se za letu otočit.

Uznávaly ovšem, že je asi dobře, že všichni obyvatelé lesa
létat neumějí. Kdyby uměla létat i liška, to by byla pro zvířátka
teprve katastrofa! Ale přece se občas veverky koukaly na nebe
a obdivovaly tam majestátní let čápů a elegantní obraty racků.

Jednoho dne ale veverky užasly. Nad lesem proletělo cosi
velkého s ohromnými křídly a než se vzpamatovaly, buchlo to do
koruny vysokého smrku. Pak ta obrovská křídla bezmocně spadla
dolů na zem a na stromě zůstal viset jakýsi člověk.

Jak to? Lidi přece nemají křídla a nelétají!
Jenže ten člověk na stromě byl skutečný a veverkám se jen

nezdál. Jakmile se trochu vzpamatoval z nárazu, vytáhl z kapsy
mobil a začal někam volat.  

„Dostal jsem se do klesavého proudu a havaroval jsem, nic
mi není, ale visím na stromě kilometr od vesnice. Prosím, pošli
pro mě Frantu se žebříkem, ať tu nevisím dlouho!“

Za delší  dobu přijelo na kraj lesa terénní auto s dlouhým
žebříkem na střeše. Franta ho přistavil ke kmeni, pilot slezl a pak
všichni odjeli, nezapomněli si odvézt i porouchané rogallo.

Jenže mezitím Zrzečce svitl v hlavičce nápad.
„Když takhle mohou létat lidi, kteří nemají ani ocásek, proč

to nezkusíme i my?“ řekla.
„Myslíš, že to svedeme?“ váhala Šedivka.
„Svedeme nesvedeme, zkusit  to můžeme!“ řekla Zrzečka,

seběhla dolů s kusem bílé březové kůry a borůvkou na psaní a než
přijelo auto se záchranným žebříkem, nejenže nakreslila na kůru
tvar křídla, ale spolu s Hnědulkou odkrokovaly a zapsaly všechny
délky, které se na tom křídle daly změřit.

„Ale tak velké křídlo je na nás moc veliké a těžké,“ mínila
nedůvěřivě Šedivka.
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„To se rozumí,  že nám postačí menší,“ odvětila Zrzečka.
„Postačí, když ty míry vhodně zmenšíme.“

Auto s rogallem odjelo a veverky si  prohlížely  plánek na
březové kůře. 

„Z čeho to chceš udělat?“ ptala se Šedivka.
„Jako tyčky použijeme buď lískové nebo vrbové proutky,“

hodnotila plánek Zrzečka. „Horší bude plachta… ale mám nápad!
V lese je plno všelijakého lidského haraburdí, stačí hledat!“

Rozběhla se  na  kraj  lesa  a za chvilku  se vrátila  s velkou
igelitovou nákupní taškou.

„Tohle by mohlo stačit jako plachta!“ navrhovala.
A hned se dala do vyměřování. Míry zachovala, ale místo

veverčích kroků je odměřovala šířkou veverčích paciček. Rozměr
rogalla byl potom v tomto poměru menší, igelitová taška stačila
jako plachta a veverky ji ke kostře z vrbových proutků přivázaly
zdrhnutým vrbovým lýčím.  Výsledkem bylo  rogallo  mnohem
menší než to originální, ale pro veverky vhodnější.

Teď ale zjistit, jak se s tím létá! Jenže to byla pro veverky
záhada. Věděly, že to zcela jistě létalo, vždyť s tím ten člověk do
lesa přiletěl a chvilku předtím letěl nad stromy, určitě to létalo.
Ale jak? Babo raď!

Nezbylo jim než létání odložit, dokud na to nepřijdou. Ale
štěstí veverkám přálo. To se ví, ten let na rogallu nebyl ani první,
ani jediný, výjimečný byl jen tou menší havárií, kdy vletěl mezi
stromy, ale to už se neopakovalo. Jenže veverky se od té doby
častěji dívaly k obloze a byla vlastně jen otázka času, kdy uvidí
další let, i když tentokrát neskončil na stromě v lese, ale rogallo
úspěšně dosedlo na louce.

Pak už veverky pátraly důkladněji a brzy zjistily, že člověk
na rogallu vzlétá vždycky z vršku nedaleko od lesa. A měly i to
štěstí, že ho viděly startovat. Nejprve si křídlo připravil, pak si je
hodil na ramena, rozběhl se ze svahu, odrazil se a letěl.
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„Vidíte, holky?“ ukazovala na to pacičkou Zrzečka. „Tak se
na to musí! Na kopeček, rozběhnout se a hop! Jako když skáčeme
z větve na větev, jenomže to křídlo potřebuje víc místa!“ 

Znamenalo to přitáhnout veverčí rogallo na kopeček, jenže
veverky byly tak nedočkavé, že už to nechtěly odkládat. Hned se
vrátily do lesa, popadly rogallo, mezitím schované v jeskyňce na
vysoké skále, a s nadšením je dovlekly na kopec. Za zkušebního
pilota si zvolily Zrzečku. Jednak to byl její nápad a kromě toho
měla od začátku nejvíc nadšení.

Zrzečka si tedy nadhodila rogallo na záda a rozběhla se po
svahu dolů. A když už myslela, že se to nepovedlo, trochu křídlo
nahnula vzhůru, plachta nabrala vítr a už veverka letěla! Navíc se
právě zvedl silnější vítr a jak se hnal proti kopci, musel foukat
zdola  nahoru,  křídlo  podebral  a než  se  Zrzečka  vzpamatovala,
byla vysoko nad kopečkem i nad místem, odkud začala rozběh.

„Holky, to je vončo!“ volala svrchu na ostatní. 
Menší  problém nastal,  když chtěla  zatočit,  ale  rogallo se

nedalo  ovlivnit  ocáskem.  Rogalla  se  totiž  neřídí  kormidly,  ale
náklonem. Ale na to veverka přišla sama a velice brzy. Jak se tak
ohlížela po ostatních, nevědomky rogallo naklonila a opsala tak
krásnou zatáčku, že by jí i letící čáp záviděl.

Hned zkusila zatočit i na druhou stranu a když se ujistila, že
je to přesně to co potřebuje, už si let ve výšce jenom užívala.

A bylo to nádherné. Z výšky viděla městečko, pak i několik
vesnic, o kterých neměla dosud ani potuchy, velkou část lesa, sice
ne celý, ale zcela jistě jejich prozkoumanou část,  v dálce skály
a dole na kopečku její družky Šedivku s Hnědulkou.

Jenže pak se dostala za vrchol kopečku a když vylétla ze
stoupavého proudu, začalo rogallo opět klesat. Ale to už i sama
Zrzečka  spěchala  dolů,  aby  se  s ostatními  veverkami  podělila
o skvělé zážitky z letu.

Hned si  to  vyzkoušela  i Hnědulka,  které  se také podařilo
využít stoupavého proudu, i když nevylétla tak vysoko, ale také
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se jí podařilo přistát přímo na kopečku, kde na ni ostatní čekaly.
Až jako poslední si to musela vyzkoušet i nedůvěřivá Šedivka.

„Holky, musíme si udělat těch rogall víc, ať máme každá
svoje!“ plánovala hned Zrzečka.

„Jen  abychom našli  druhou  takovou  plachtu!“  sýčkovala
Hnědulka. „Vrbových větviček je u potůčku habaděj, ale plachta
může být ouvej!“

„Neboj  se,“  konejšila  ji  Zrzečka.  „Takových  použitých
nákupních tašek lidi do lesa vyhodí mraky!“

 Je to pravda. Lidé do lesa vyhodí ledacos. Řekli byste, jsou
to čuňata, takhle si zaneřádit les! Ale veverkám se to výjimečně
hodilo. Kde jinde by sehnaly materiál na plachtu pro rogallo?

A ne na jedno! Na tři!
 =*=
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Ježek chce taky létat
Od té doby, co se veverky naučily létat na rogallu, létaly

rády a často. To se ví, postavily si jich víc, aby měla každá své.
Když létaly nad lesem, doprovázeli je občas různí ptáčci, třeba
kosi, vrabci, ale někdy i sojka nebo straka. A to se ví, stávalo se,
že někdy s rogallem havarovaly. Přesně jako pilot, který nechtěně
přistál do lesa, zůstal na stromě a museli ho kamarádi sundavat
pomocí žebříku. Vlastně jim havarií umožnil rogallo okopírovat,
jinak by asi nad tím marně bádaly.

Vždycky se lépe kopíruje něco hotového, ale veverkám to
naštěstí nikdo nevyčítal, lidské předpisy pro zvířátka neplatí.

Jenže když do lesa nechtěně přistály veverky, nikdo pro ně
nemusel vozit žebřík. Pro veverky je pobyt na stromě přirozený,
takže v pohodě slezly, zkontrolovaly i rogallo, jestli se při havarii
nepoškodilo, ale protože šlo o lehoučkou konstrukci, nikdy se nic
rogallu nestalo. A i kdyby, veverky už si uměly postavit nové.

A to se rozumí,  že veverčí předvádění sledovala ze země
lesní zvířátka. A když se veverky vrátily na zem a měly už létání
dost, zavolal na ně ježek Jehlička, jestli by mu taky nepostavily
takové krásné křídlo. Taky by si chtěl zalétat!

„Postavily bychom ti rogallo, ale ty přece létat nemůžeš, jsi
na to moc těžký,“ varovala ho Zrzečka.

„Když to uneslo člověka, musí to unést i mě,“ namítal ježek
Jehlička. „To říkáte jen tak, nechcete mi pomoci!“ 

„Poslyš,“ přidala se Šedivka, „my ti to křídlo uděláme, ale
to pak bude někde ležet, protože se na tom stejně létat nenaučíš!“

„Nemyslel jsem si, že jste takové nepřející!“ vyčetl jim.
„A nechceš si to vyzkoušet?“ napadlo Zrzečku. „Půjčím ti

na to zkoušení svoje. Kdyby to šlo, postavíme ti tvoje vlastní, ale
byla by to škoda námahy, kdyby ti to nešlo.“

Ježek se tedy uvolil ke zkoušce, ale hned si vymyslel další
podmínku.
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„Kdyby mi to šlo, dáte mi tohle křídlo,“ uvažoval. „Můžete
si to další postavit pro sebe. Já chci křídlo, které tak krásně létá,
ne že mě odbudete nějakým zmetkem!“

Veverky nedůvěra trochu mrzela, ale samotné je zajímalo,
jestli se těžký ježek na krátkých nožičkách dokáže rozběhnout tak
rychle, aby křídlo nabralo vzduch a vzneslo se s ním. Ježka přišlo
vyprovodit hodně zvířátek, zvědavých, jak se ježek vznese.

Vytáhly  tedy  slavnostně
rogallo na kopec, odkud se jim
tak dobře startovalo, otočily je
proti  větru,  přizpůsobily
popruhy pro zavalitějšího ježka
a ještě mu před startem dávaly
poslední rady.

„Jen klid, já to zvládnu!“
holedbal se ježek Jehlička.

Nadhodil si rogallo na ramena a začal utíkat. Jenže po pár
krocích ztratil rovnováhu a plácl sebou na trávu, až ho plachta od
rogalla přikryla. 

„Máte to nějak špatně vyvážené!“ huboval veverky, když za
ním doběhly a pomáhaly mu se zvednout.

„Nám to tak létá,“ řekla Hnědulka. „Ale tobě se zamotaly
nožičky, až ses svalil!“

„Já že jsem se svalil?“ durdil se ježek, jenže ostatní zvířátka
se přidala, že všichni viděli, jak se Jehličkovi zapletly nohy.

Udělali druhý pokus, ale dopadlo to podobně. Ježčí nožičky
zkrátka nejsou stavěné na rychlý běh. Větší šanci by měli zajíci, ti
mají dlouhé nohy a jsou mistry v běhu, jenže zajíci jsou bázlivější
a do vzduchu se jim nechtělo.

Zrzečku naštěstí něco napadlo.
„Musíme na to jinak!“ prohlásila. „Viděla jsem nedávno na

skládce v lese nějaký vozíček, nebo co. Naložíme ježka na kola
a roztlačíme ho, tak získá potřebnou rychlost.“
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A hned odběhla do lesa, jak si to pamatovala. Zakrátko se
vítězně vrátila s vozíčkem, ježka do vozíčku naložili a chystali se
ho roztlačit.

„Moment!“ zarazil je ježek. „Mám takový dojem, že se ten
vozíček hned při startu utrhne a zůstane na zemi!“

„Tak poletíš bez něj,“ řekla Zrzečka. „Slyšel jsi už někdy
o »odhazovacím podvozku«?“

O tom ježek samozřejmě neslyšel, ale Zrzečka ho ujistila,
že to slyšela ve škole. Němci prý měli za války taková letadla, co
po startu odhodila podvozek a přistávala pak rovnou na lyžinu na
břiše trupu. Říkal to pan učitel ve fyzice, tak to musí být pravda.

Ježek už se tedy nehádal a připravil se. Veverky ho zkusily
roztlačit a po chvilce se jim to podařilo.

„Naber vzduch!“ poručila mu udýchaná Zrzečka, která ho
tlačila po pravé straně.

Ježek naklonil křídlo nahoru, křídlo nabralo vzduch a než
se všichni stihli leknout, byl i s rogallem ve vzduchu.

Jak ale Zrzečka řekla, tak se stalo. Vozíček zůstal dole a po
pár kotrmelcích se zastavil. Ostatně už ho ježek nepotřeboval. 

Jenže se stalo něco, s čím nikdo nepočítal, ani veverky. Byl
toho dne opravdu svěží vítr, foukal přesně proti kopci, takže na
návětrné straně vznikl silný stoupavý proud. Ten ježka s rogallem
podebral zespodu a než se ježek vzpamatoval, letěl vysoko nad
nejvyššími stromy. A teď se ukázalo, jak si vlastně létání neuměl
ani představit. Veverky byly přece jen na výšky zvyklé, ale ježek
se celý svůj život pohybuje na zemi a teď se mu z té výšky začala
točit hlava.

„Letí to moc vysoko!“ ječel dolů. „Jak to?“
„My takhle přece létáme!“ křičela za ním Zrzečka. „Holky,

půjčte mi své rogallo, poletím za ním a budu mu dávat rady!“
Hnědulka hned Zrzečce nabídla svoje rogallo,  Zrzečka se

rychle rozběhla a také se vznesla. Jenže ježek už byl příliš daleko
vpředu a ječel strachy, že spadne.
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„Klid, nikam nespadneš!“ křičela za ním Zrzečka. „Nahoru
padat nebudeš a dole tě určitě najdeme! Zkus radši zatočit, letíš
pořád rovně, takhle zaletíš daleko do polí!“

Jenže ježek neměl ponětí, jak by mohl zatočit. Křečovitě se
držel čeho mohl a letěl přímo proti větru, který ho vynášel pořád
výš a výš. Zrzečka letěla za ním, ale nemohla ho dohonit. Přece
jen byla mnohem lehčí, sice ji vítr brzy vynesl výš než ježka, ale
ten měl velký náskok. Navíc ji ježek neviděl a myslel si, že je ve
vzduchu sám a ječel tím víc. 

Naštěstí jak ježek, tak po něm i Zrzečka brzy ze stoupavého
proudu vylétli a pak už jen plachtili vzduchem. Ježek se uklidnil,
neboť se mu zatím nic zlého nedělo, zezadu pořád slyšel Zrzečku
a její  rady,  takže  mu  přece  jen  došlo,  že  má  ve  vzduchu
doprovod. Letěli tedy oba dál, přeletěli vesnici a pokračovali přes
pole plné vzrostlé kukuřice.

Na tom poli nakonec přistáli, ale i v tom se od sebe lišili.
Zrzečka z rogalla seskočila, když se křídla skoro dotýkala

vršků kukuřice, dopadla na silnější stvol, chytila se drápky jako
byla zvyklá na kmenech stromů a rychle slezla dolů.  Uvolněné
rogallo se o kukuřici také zastavilo a pak se propadlo mezi stvoly
až na zem, kde je Zrzečka našla. 

Ježek se do poslední chvíli křečovitě držel, takže ho nejprve
»pohladilo« několik kukuřičných stvolů. To »pohlazení« se však
nebezpečně podobalo výprasku, až ježek zakvičel bolestí. Jenže
potom narazil ještě tvrději, křídlo se zastavilo a i se svým pilotem
žuchlo až dolů.

„Jauvajs, jauvajs!“ křičel ježek. 
Při dopadu si udělal pár modřin a nádavkem ho jedna tyčka

křídla přetáhla po hřbetě.
Rychle se vymotal z plachty, kterou přitom ještě popíchal,

a hned se sháněl po Zrzečce.
„Taky tě to tak zvalchovalo?“ křičel na ni, jakmile ji uviděl.
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„Proč by mě to mělo zvalchovat?“ odvětila Zrzečka. „Bylo
to přece skoro normální přistání. Buď rád, že jsi přistál jenom do
kukuřice, to jsi ani nepadal z velké výšky. Ale kdybys přistál do
koruny vysokého stromu a nezachytil by ses, spadl bys až na zem
a to by teprve byl pád. Poslyš, Jehličko, ty přece nemáš ani náš
ocásek! Jak chceš padat bez padáku?“

Ježka Jehličku to zarazilo. No jo, veverky přece skáčí až ze
stromů jen tak na ocásku místo padáku! Ale ježek takový krásný
huňatý ocásek nemá, kdyby spadl z vysoké borovice, zlámal by si
všechny kosti! 

„Vlastně – užil jsem si to,“ řekl kajícně. „Ale opakovat už
to ani nechci. Mohlo by to dopadnout hůř.“

Vyrazil směrem k rodnému pelíšku a Zrzečka za ním táhla
obě rogalla. To její mělo trochu popíchanou plachtu z igelitové
tašky, ale snad to nebude moc vadit. Hlavně že ježek uznal, že
létání není pro ježky.

Aspoň už nespadne!
 =*=

33



Veverčí lodní doprava
Veverčí zvědavost je v lese přímo pověstná. Naše veverky

byly jistě nejzvědavější veverky široko daleko. Není div, že při
svých objevitelských výpravách občas zašly tak daleko, že měly
při návratu co dělat, aby se stihly vrátit před setměním. 

Jednou to obzvlášť přehnaly, to když vyrazily na průzkum
proti proudu potoka, jako nějakou dobu předtím, kdy na skládce
poblíž města objevily velkou sklenici a použily ji jako ponorku.

Také tentokrát se na skládce rozhlížely, jestli zase nenajdou
podobnou sklenici, docela je tenkrát ta plavba bavila.

Žádnou vhodnou sklenici nenašly, ale Hnědulka tu objevila
podivnou bílou, velice lehkou desku.

„Ta určitě dobře poplave!“ ujišťovala Zrzečku a Šedivku.
Deska byla tak lehká, že ji veverka pohodlně unesla, i když

byla sama menší. U vody ji opatrně položila na vodu a opravdu,
deska krásně plavala.

„Holky, pojďte sem, svezeme se!“ lákala ostatní.
Veverky si ze své poslední plavby pamatovaly, jak se jim to

líbilo a co všechno přitom viděly.  Proto je Hnědulka nemusela
ani dlouho přemlouvat. Zkrátka všechny tři  naskákaly na bílou
desku, odrazily ji od břehu a nechaly ji unášet proudem potůčku.

Proti minulé plavbě ve sklenici-ponorce tu byl ale obrovský
rozdíl. Předtím mohly ve sklenici krásně pozorovat, co je kolem
ve vodě a na dně, což jim bílá deska neumožňovala, nebyla vůbec
průhledná. Místo aby se dívaly dolů, rozhlížely se veverky kolem.
A víte, že to taky nebylo špatné? 

Brzy také pochopily, že si nevystačí jen tak sedět na lodičce
a čekat, kam je zanese proud. Ale veverky si věděly rady. Vyslaly
Hnědulku na břeh pro pár silnějších vrbových proutků, aby mohly
lodičku odrážet od břehu a od různých jiných překážek, o které se
lodička mohla zastavit. Na mělčinách, kterých bylo na potůčku
víc než dost, se odrážely ode dna jako bidlem a když se dostaly
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na hlubokou vodu, pomocí proutků mohly i trochu pádlovat. Tak
mezi poli dopluly opět do lesa a dál už pokračovaly lesem.

Jenže najednou Šedivka vykřikla: „Jůůů!“ a ukazovala jim
na paseku. A bylo proč! Tam bylo celé velké kolo hříbků, jeden
větší než druhý!

„Zastavit,  zakotvit  a sbírat
houby!“ zavelela Zrzečka. 

Zakotvit  sice  neměly  čím,
neboť neměly kotvu, ale lodičku
mohly  zabezpečit  jinak.  Jeden
dlouhý vrbový proutek  zapíchly
do  měkké  bílé  desky  a druhý
konec  uvázaly  k větvím  keře,
které se nakláněly až nad vodu.
Tak  si  zajistily,  že  jim  lodička  neuplave,  zatímco  půjdou
obhlédnout úrodu hříbků.

„Těch je!“ vzdychla si blaženě Hnědulka. „Najíme se a pár
si jich doneseme i domů!“

„Jen pár?“ podívala se na ni Zrzečka. „Myslela jsem, že tě
to taky napadlo, ale asi ne! Holky, my nesklidíme jen pár hříbků,
ale všechny! A dovezeme si je domů – na lodičce! Vsaďte se, že
nás unese i se všemi houbami!“

To byl ovšem milionový nápad! Takhle velké houby mohly
nosit jedině po jedné a domů bylo ještě daleko. Lodička je přece
velká a pobere jich mnohem víc. A jak to Zrzečka vymyslela, tak
to i udělaly. Houby sice nosily jen po jedné, ale jen z paseky do
»přístavu«, tedy tam, co na ně čekala lodička. A když vysbíraly
celou paseku, ležela na břehu pořádná hromádka hub. I člověk by
s nimi měl problém, kdyby je měl odnést! A nemohl by k tomu
použít běžný houbařský košík, ale musel by mít pořádný koš!

Při nakládání hub si rozdělily úlohy. Zrzečka stála na břehu
a házela kamarádkám houby po jedné na lodičku. Šedivka je na
palubě  chytala  a předávala  Hnědulce,  která  je  rovnala,  aby  se
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během další plavby nekutálely po palubě. Vešly se tam jen stěží
a na veverky sotva zbylo místo. Hnědulku napadlo ulomit třem
největším hřibům klobouky a udělat si z nich sedačky. Konečně
mohly odvázat lodičku a vyplout. Lodička i velký náklad hravě
unesla a veverky jí pomáhaly v plavbě vrbovými bidly.

Nákladní  loď  s plnou  palubou  hub  ovšem  budila  v lese
velkou pozornost. Zajíci doprovázeli veverčí plavidlo po břehu,
ježci se na ně koukali ze svého pelíšku.

„To by bylo něco pro lišku!“ vzdychla si Hnědulka.
„Nestraš!“ okřikla ji hned Zrzečka. „Nebo ji přivoláš!“
„Co bys dělala, kdyby se tu znenadání objevila?“ nedala se

zastavit Hnědulka.
„No co asi?“ odfrkla si Zrzečka. „Kolem potoka je přece

stromů dost! A nahoře v koruně stromu na nás liška nemůže!“
„Ale houby by nám uplavaly, nebo by je mohla liška hodit

do vody!“ sýčkovala Hnědulka.
„Daleko by neuplavaly,“ mínila Zrzečka. „V nejhorším by

dopluly  s lodičkou  do rybníčku.  Až by liška  odešla,  vypravily
bychom se pro ně. A proč by nám je liška házela do vody? Liška
houby nežere a nebude riskovat nedobrovolnou koupel v potoce.“

Byla to asi pravda. Co by liška dělala s houbami? Dál než
do rybníčku lodička nedopluje,  jen by musely nosit houby dál.
Naštěstí se liška ani jiná šelma neobjevily a veverky s nákladem
hub nakonec dopluly domů. 

Zastavily až nedaleko od své skály, kde měly až nahoře pod
vrškem krásnou, i když pro zvířátka nedostupnou jeskyňku, které
říkaly »sušárna« a kde už dříve sušily nejen houby, ale i jahody,
maliny a ostružiny. Nepřístupnost té jeskyňky byla totiž výhodou.
Veverky tam vyšplhaly i po skále a nikdo jim tam nic neukradl.
Zaletět by tam mohli jen ptáci, ale ti houby nezobou, takže o ně
neměli zájem.

Také tady si rozdělily úlohy. Zrzečka se vyšplhala na skálu
až k jeskyňce, kde měla schovaný dlouhý provaz z lýčí. Na ten
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provaz  jí  Hnědulka  přivazovala  houby,  Zrzečka  je  vytahovala
nahoru a rozkládala po jeskyňce. Bylo to jistě rychlejší než aby
s každou houbou šplhala nahoru veverka. Šedivka nosila houby
od lodičky k Hnědulce  a šlo  jim to jako po másle.  Lodička  se
brzy vyprázdnila,  houby se sušily  nahoře  v jeskyňce  a veverky
měly najednou zásob na dlouhou dobu.

A to všechno díky lodičce!
To byl ale milionový nápad!

 =*=
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Veverky a lochneska
Veverky si uspořádaly výlet do městečka. Cestičku už tam

měly prozkoumanou a vyšlapanou, ale opatrnost nikdy neodložily
a pro jistotu postupovaly pomalu. Už z dálky ale slyšely z města
neobvyklý hluk lidí, ozývalo se odtud divné troubení a protože to
neznaly, dávaly si obzvlášť pozor.

Nebylo to ale nic nebezpečného. Shon lidí byl na náměstí,
protože byla ve městě pouť s atrakcemi pro děti. Byly zde nějaké
houpačky, řetízkový kolotoč, lochneska a dětský vláček, jezdící
po kolejích pořád dokolečka, zato byl i s tunelem.

Veverkám se to líbilo, mohly na tom oči nechat. Viděly, jak
se kluci a holky houpou na houpačkách, točí se na kolotoči a jezdí
vláčkem. Ale nejvíc se jim líbila lochneska. Vypadala jako dva
hadi, kteří se honí pořád dokolečka a vozí na hřbetě děti.

„Ty  dva  hady  si  můžeme udělat  i u nás  v lese!“  napadlo
Šedivku, když nad tím trochu přemýšlela.

„Kde ale sebereš ty dva hady?“ nechápala Hnědulka.
„Musí být dva?“ opáčila Šedivka. „Užovka Uršula by nám

snad postačila. Je jen jedna, ale zato dlouhá!“
„Teď jde o to, jestli ji  přemluvíš, aby se točila dokolečka

a vozila nás,“ pochybovala Hnědulka.
„To je otázka ochoty a důvěry,“ řekla Šedivka. „Nechte to

na mě, já ji ukecám.“
Ještě hodnou chvíli se na pouť dívaly, ale pak dostaly hlad,

zejména když viděli, jak si děti kupují cukrovou vatu, perníčky,
ale také párky v rohlíku a bramboráky, které tam jeden prodavač
smažil přímo na pouti. Lidské jídlo je moc nezajímalo, ale někdy
stačí vidět, jak se druhý krmí, dokonce i když vidíte vepříka, jak
žere z korýtka, aby se každému začaly sbíhat sliny. 

Veverky se tedy vrátily do lesa a nejprve posvačily pár hub,
aby zahnaly hlad. Pak ale Šedivka odběhla a za chvíli svolávala
ostatní, aby honem přiběhly.
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Užovka Uršula byla stará,
dlouhá užovka a Šedivka ji ani
nemusela  dlouho  přemlouvat,
aby si udělaly pouť. Uršula na
ni byla zvědavá a za chvilku už
se  točila  na  lesním  paloučku
dokolečka a na jejím hřbetě tři
veverky.

To bylo jásání a výskání!
A samozřejmě se seběhla zvířátka a sledovala to řádění. Zajíčci se
hned  chtěli  také  svést  a zaječice  Týna  by  jim  to  docela  ráda
dovolila, jen je zarazila, že nastupovat a vystupovat za jízdy je
zakázané.

Užovka Uršula  si  ale  také musela odpočinout  a vyhlásila
proto přestávku. Veverky sklouzly z jejího hřbetu a místo nich na
užovčí  hřbet  naskočili  tři  mladí  zajíčci.  Byli  menší  a lehčí  než
veverky a užovku tolik nezatěžovali, proto s nimi kroužila delší
dobu než s veverkami. Pak se ještě svezly veverky a s nimi dva
krtci, po nich ještě tři malí ježci. Ježků se užovka trochu bála, aby
ji nepopíchali, ale když si ježci na její hřbet lehli na bříška, kde
ostny nemají,  vůbec ji  nepíchali a protože byli  malí  a lehoučcí,
vozila je užovka Uršula nakonec nejraději.

Byla by to krásná pouť, kdyby ji
nezkazil křeček Kchárl. Přilákal ho též
hluk, ale hned ho napadlo, jak na tom
vydělat. Honem utíkal, nalámal krátké
větvičky  a rychle  je  zarážel  do  země
kolem točící se užovky, až byli všichni
obklopení plotem. Posadil se u branky
a ohlásil, že přišel vybírat vstupné.

Křeček Kchárl

U lidí se za lochnesku platí!“ tvrdil sebevědomě. „Každý mi
zaplatíte jeden oříšek, jinak vás nepustím domů!“
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„Copak tady na paloučku máme s sebou oříšky?“ durdila se
Zrzečka. „To je nesmysl!“

„Pustím jednu veverku, ale dokud mi nepřinese za každé
zvířátko oříšek, nikoho už nepustím,“ trval na svém křeček.

„To by se ti hodilo!“ rozzlobila se i užovka Uršula. „Ničím
jsi nepřispěl a chceš jen vybírat? Já jsem všechny vozila!“

„Takže mi zaplatíš za pronájem paloučku!“ rozhodl křeček
Kchárl. „Nic není zadarmo, i za pronájem se u lidí platí!“

„Jakýpak pronájem v lese?“ zlobila se užovka. „Les není na
pronájem, to bys lehce přišel k hotovému! Já jsem všechny vozila
a co jsi pro zábavu udělal ty?“

„Nadřel jsem se víc než vy všichni!“ tvrdil křeček. „Víte, co
mi dalo práce, než jsem postavil tuhle ohradu?“

„Ale tu jsi nestavěl pro zábavu ostatních, ale jen pro sebe!“
řekla užovka. „Koukej nás okamžitě pustit a tu ohradu si postav
kolem svého doupěte, aby tě nikdo nevykradl!“

„To víš!“ odfrkl si  křeček. „Ohradu kolem doupěte! Aby
o něm každý hned věděl a ještě by mě lidi  přišli lovit! Takové
rady si vykládej někomu hloupějšímu!“

„Takže ta ohrada je vlastně úplně k ničemu!“ řekla užovka.
„Jak to, k ničemu?“ durdil se křeček. „Ohrada tu je, aby mi

nikdo nemohl utéci bez placení!“
„Ale k naší zábavě to rozhodně nepřispělo!“ řekla užovka.
„Naopak, ohrada každou zábavu zkazí!“ řekla Hnědulka. 
„A není dobrá ani aby nikdo neutekl bez placení,“ dodala

ještě užovka.
Šlehla ocasem a jediným mrsknutím ohradu pokácela.  Ne

celou, ale zbyl z ní jen kus kolem branky, kde chtěl křeček Kchárl
vybírat vstupné. Zvířátka ale měla křečka a jeho vstupného dost
a nikomu se nechtělo uznat, že se při stavbě ohrady nejvíc nadřel.

Nadřel se, ale ne pro zvířátka, ale proti nim.
A to mu nikdo v lese neuznal.

 =*=

40



Obchod se žábami
Veverky se občas chodily ochladit k rybníčku, zvlášť když

bylo horko a dusno, to je u vody nejlépe. Dováděly ve vodě spolu
se žábami, ovšem žáby byly v plavání mnohem rychlejší.

Jenže u vody také rychle vytráví a přijde hlad. To veverky
hbitě vyřešily – kousek od vody právě rostly ostružiny a veverky
si na ně prostě odběhly a vrátily se s papulkami od ostružin.

„Co jste to tam jedly?“ zeptala se jich jedna žába 
„Ostružiny,“ řekla Zrzečka. „Roste jich tam plno!“
„Dejte nám také ochutnat!“ poprosily žáby. „Z vody na ně

nedosáhneme.“
Veverky uznaly, že ostružiny jsou pro žabky nedosažitelné,

žáby přece nedokáží lézt v ostružinovém křoví jako veverky. Aby
jim ukázaly dobrou vůli, hodily každé do vody jednu ostružinu.
A ostružiny žábám kupodivu zachutnaly.

„Hoďte nám ještě!“ žadonily na veverkách.
„Ále!“ odsekla Šedivka. „To by se vám líbilo, jen tak dostat

naše dobrůtky. Co kdybyste naopak nabídly něco vy nám? Něco
za něco, aby to byl obchod a ne pořád jen almužny!“

Žáby opravdu chtěly ještě nějaké ostružiny, ale viděly, že je
zadarmo nedostanou. Odplavaly tedy a potopily se až na dno, aby
něco sehnaly na ten výměnný obchod. Brzy se vynořily a připluly
až ke břehu. Jedna přes druhou veverkám nabízely své největší
pochoutky, komáří larvy, vodní červíky, některé ulovily i mouchy
a všechno to nabízely za pár ostružin, které jim tak chutnaly.

Jenže veverky jen vrtěly hlavičkami. Červy, brouky, larvy
ba ani mouchy přece nejedí! Veverky se přece masem neživí! To
tam ve vodě nic neroste, co by se dalo jíst? 

„Nerostou tam žádné oříšky, žaludy nebo houby?“ ptaly se.
To zase smutně vrtěly hlavami žáby. No jo, jak by mohly

obchodovat, když to veverkám vůbec nechutná? Leda – leda řasy,
nějaký žabinec, to by snad bylo pro ty vegetariánky!
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Bohužel, ani vodní řasy veverkám nechutnaly. Ano, zelené
byly, ale zelená je i tráva, kterou veverky nežerou. Z obchodu nic
nebude.

Žáby smutně vyskákaly z vody na veliký kámen a začaly
zpívat smutnou píseň o tom, jak by to bylo krásné, kdyby všechna
zvířátka jedla to samé a mohla by si vypomáhat. Jenže když žáby
chytají mouchy a komáří larvy, nemohou je nabídnout veverkám,
které maso nežerou. A žáby zase nemají zuby, aby mohly kousat
oříšky. Ach, ach, ach, je to bída na tom světě!

„A to neumíte nic veselého?“
zeptala se jich Zrzečka .

„Nás nic veselého nenapadá,
když se nám ten obchod nezdařil,“
stýskaly si žáby.

„Dostanete  každá  ostružinu,
když  zazpíváte  něco  veselejšího!“
nabídla jim Zrzečka .

„Ale když my nemáme čím zaplatit,“ vrtěly hlavou žáby.
„Heleďte, žabky,“ vložila se do toho i Šedivka. „Lidé platí

nejen za různé dobrůtky, ale i za umění! Když zazpíváte něco, co
se nám bude líbit, zaplatíme vám za to ostružinami!“

To by se žabkám zamlouvalo. Zpěv je přece umění a za to
se  u lidí  také  platí.  Proč  by  to  nešlo  i u zvířátek?  Začaly  tedy
zpívat veselejší písně o tom, jak je krásné, když si lesní zvířátka
vyjdou vstříc a pomáhají si.

Za koncert dostaly zaplaceno každá ostružinu, spokojenost
byla na obou stranách.

„Škoda, že ostružiny už dozrály a končí,“ řekla Hnědulka.
„Nevadí, my si stejně pořád zpíváme, nejen za ostružiny,

ale i samy sobě pro radost!“ odvětila na to jedna žába. „Vy jste
nám přece daly ostružiny na ochutnání i zadarmo!“

„To je tím, že když ostružiny nesníme, přezrají, spadnou na
zem a zkazí se,“ vysvětlovala jim Zrzečka. „Některé lesní plody
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se musí včas otrhat, houby sesbírat, oříšky uložit na zimu a i šišky
padají ze stromů na zem. A když je zrovna přebytek ostružin, že
je ani nesníme, proč bychom vám nějaké nehodily?“

Půjdete-li v létě večer kolem rybníka, zaposlouchejte se. 
Žáby pořádají koncerty každý večer.
I bez ostružin.

 =*= 
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Závod se zajícem
Zajíc Bobeš byl jinak docela dobrý kamarád, ale přece jen

měl jednu chybu. Rád se vytahoval.
„Jsem nejrychlejší zajíc v našem lese!“ chlubil se. „A co jen

v lese, jsem nejrychlejší i na polích! Nikdo mě nedohoní, ani psi,
ani liška!“

„Kdyby ses tak nevytahoval, byl bys ještě lepší kamarád,“
kárala ho Hnědulka.

„Ty mě nepoučuj!“ odsekl Bobeš. „Vy veverky jste pomalé,
kdybyste neuměly lézt na stromy, liška by s vámi měla snadnou
práci! Kdežto já – já každé lišce uteču, protože mám delší nohy!“

„Dlouhé nohy nejsou všechno!“ řekla Šedivka. „Běháš dole
u země, my máme tady nahoře lepší přehled.“

„Přehled  je  k ničemu,
máte krátké nohy!“ nesouhlasil
zajíc.  „Jen  dlouhé  nohy dělají
zajíce běžcem! Vyzvěte mě na
závod, hlemýžďata! Vymezíme
si krásnou rovnou dráhu na poli
a tam se ukáže!“

„Na polích přece veverky
neběhají,“ namítla Zrzečka.

„Na  polích  pro  nás  neroste  nic  dobrého,  proto  běháme
zásadně jenom v lese,“ přidala Hnědulka.

„Mně je to jedno, kde se bude běhat!“ mávl packou Bobeš.
„Můžeme si dát závod i v lese, stejně ho prohrajete!“

„Jen si nemysli!“ varovala ho Hnědulka. „My běháme ve
větvích a skáčeme daleko, spoustu toho proletíme vzduchem!“

„To já peláším rychleji!“ kasal se Bobeš.
Dohodli  se tedy,  že si  uspořádají  závod.  Veverky poběží

v korunách stromů, zajíc Bobeš dole po zemi.

44



„Tak si vyberte, kde bude
start a kde cíl, ať předvedu, co
my zajíci dovedeme!“ 

Veverky se chvilku přely
jestli  to  má  vůbec  smysl.  Pak
řekly,  že  výzvu  berou.  Hned
určily, kde bude start a kde cíl.

„Samé  borovice!“  odfrkl
si  zajíc.  „Jasně,  ve  smrkovém
lese byste byly pomalejší!“

„Řekl jsi, že si můžeme vybrat?“ připomněla mu Zrzečka.
„Ale jo, stejně vám uteču!“ tvrdil Bobeš.
Vrána se uvolila,  že  bude dělat  startéra  a ostatní zvířátka

rychle běžela napřed k cíli, aby ten finiš viděla pěkně zblízka.
Vrána počkala, až doběhnou k cíli i ti nejpomalejší ježkové

a pak zakrákala na celý les.
„Star-r-r-t!“
Zajíc vyběhl, jen mu od zadních tlapek odletovalo jehličí,

ale ani veverky nezůstaly na místě. Veverky maličko zdržovalo,
že nemohly běžet vedle sebe, ale za sebou. Dohodly se, že vítěz
bude jen jeden, ale pro jistotu vyběhly všechny tři, jen Zrzečku
pustily dopředu, protože jí šly dlouhé skoky nejlépe.

Zajíc  ale  pelášil  a brzy
měl  před  veverkami  náskok.
Pokaždé  když  veverka  skočila
z větve  na  větev,  zajícův
náskok  trochu  zkrátila,  jenže
pak musela doběhnout po větvi
ke kmeni a ten oběhnout, takže
ztrácela ještě víc. Než doběhly
do půlky závodu, měl zajíc pár
metrů náskok a zdálo se, že dlouhé nohy jsou přece jen výhodné.
Mezi nimi a cílem byla  navíc planina, kde rostly stromy dál od
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sebe. Pro veverky to znamenalo, že musí skákat delší skoky, aby
doskočily  z větve  jednoho  stromu  na  větev  druhého,  navíc  už
byly trochu unavené. Dál pak byl ke všemu svah dolů, kde to měl
zajíc ještě lehčí. A od cíle se neslo hlasité povzbuzování fandících
zvířátek. Ježci fandili veverkám, žáby zajíci a ostatní zvířátka se
také rozdělila.

Závěr závodu však nevedl přímo, ale kolem rybníčku. Tady
se švindlovat nedalo, zkrátit cestu by si mohli jen přes vodu, což
by ani veverkám, ani zajíci nepřineslo žádnou výhodu, plavání je
pro ně pomalejší než běh. Jenže kolem rybníčku rostly houštiny,
kde se nedalo běžet plnou rychlostí. Zajíc musel chtě nechtě mezi
křovisky začít kličkovat, kdežto veverky měly v korunách stromů
pořád stejně volnou cestu což o to, dokud tam bylo jen obyčejné
křoví, to ještě šlo, zajíci obvykle kličkovat umějí. 

Jenže pak se Bobšovi do cesty postavilo rozsáhlé křovisko
ostružin.  Ostružiny  mají  tisíce  trnů  a v ostružinovém houští  se
nedá běžet, tím se musel Bobeš opatrně prodírat a odstrkovat od
sebe trnité šlahouny.

Konečně se dostal na druhou stranu a tam už byla cílová
rovinka s cílem u velkého dubu. Ale ouvej! Od dubu ho s lesními
zvířátky povzbuzovaly i všechny tři veverky! Jak to? Zatímco se
zajíc pracně proplétal ostružiním, veverky nahoře to přeskákaly
z větve na větev a milého zajíce předběhly. A kdyby jen jedna,
ale všechny tři!

„Jak je to možný?“ vydechl udýchaný zajíc, když konečně
plácl pacičkou na kmen dubu, jak stálo v podmínkách závodu.

„Dlouhé nohy nejsou všechno!“ opakovala Šedivka. „Běháš
dole u země, my máme tady nahoře lepší přehled. Kdybys křoví
oběhl a nehnal se nejkratší cestou přes to trní, možná bys byl ještě
první. Tady vidíš, že přehled je někdy nad dlouhé nohy. A kromě
toho někdy takové závody rozhoduje terén.“
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„No jo!“ chytil se toho zajíc. „Vy jste schválně vybraly start
a cíl tak, aby mezi nimi bylo co nejvíc ostružiní! Na poli bych vás
určitě předběhl!“

„Ale my jsme předem řekly, že na poli neběháme. A ty jsi
tvrdil, že je to jedno, předběhneš nás i v lese! Máš opravdu delší
nohy, ale neměl jsi tvrdit, že to je nejdůležitější. Někdy rozhoduje
i terén. Závodní auto traktor taky na závodní dráze předjede, ale
na poli se zahrabe do hlíny a tam je i traktor rychlejší!“

„Můžeš se chlubit dál,“ poradil zajíci ježek Jehlička, který
fandil veverkám už protože se mu zajíc dřív opětovně posmíval,
jak je pomalý. „Ale tenhle závod jsi zkrátka prohrál! Ať žije vítěz
závodu veverka Zrzečka!“

Přidali se k němu i další a zajíci nezbylo než svěsit uši.
Tenhle závod opravdu prohrál.

 =*=
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Veverky a orel
Veverky rády létaly na rogallu, ale nebyla to vždycky jen

zábava. Pravda, liška je ve vzduchu honit nemohla a když ji shora
viděly, ještě před ní varovaly ostatní zvířátka v lese, aby se včas
schovala. Však už na to přišla i liška, ale protože proti veverkám
nic  nezmohla,  radši  se  odstěhovala  o dva  lesy  dál,  kde  ještě
mohla něco ulovit.

Jenže se stalo, že sem zabloudil velikánský orel. Je to dravý
pták, a zvířátka se ho bojí, mají ale proč. Velký orel může ulovit
i lišku, takže i ta se schovává, když ho spatří kroužit po obloze.

To se ví, i veverky mají z orla strach, i když je před orlem
chrání větve stromů. V korunách stromů totiž orel nemůže využít
svá obrovská křídla, skrz větve zkrátka neproletí. Proto orel raději
loví na polích a když vidí neopatrnou rybu, která si plave těsně
pod hladinou, snaží se ulovit ji. Je tedy nebezpečnější na polích,
na lukách a nad hladinou řek a rybníků, než v lese.

Když spatřil veverky, jak
si létají na rogallech, dostal na
ně chuť.  Konec konců, taková
veverka  z dálky  vypadá  skoro
jako  mladý,  neopatrný  zajíček
a zajíčci orlům velice chutnají. 

Když  tedy  viděl  tři
veverky  kroužit  nad  lesem na
rogallech, hned k nim stočil let
a připravil si drápy na pařátech k lovu.

Jenže veverky si ho všimly včas a přece jen i veverky měly
z orla strach. Všechny tři přitáhly rogalla a sklonily let strmě dolů
do lesa a každá zamířila jinam, aby nebyly všechny pohromadě.

Jenže orel se dlouho nerozmýšlel. Mladým zajíčkům se na
dálku nejvíc podobala Zrzečka, pustil se tedy za ní. Zrzečka letěla
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co nejrychleji dolů, jenže rogallo není tryskáč a na větší rychlost
se nehodilo. Orel zkrátil křídla a letěl rychleji.

Už už ji málem popadl, jenže v té chvíli se Zrzečka pustila
tyček a skočila dolů. Skoků z výšek se veverky nebojí, mají přece
místo padáku huňatý ocásek. Odlehčené rogallo se vzepjalo proti
orlovi,  ten  je  okamžitě  popadl  pařáty,  jenže  i on  už  viděl,  že
popadl jen pár dřevěných tyček potažených igelitovou nákupní
taškou,  zatímco  Zrzečka  dole  kormidluje  ocáskem  do  koruny
stromu, kam za ní nemohl. Ve větvích je prostě veverka rychlejší,
tam by orlu jeho křídla  jen překážela.  Orel  ze vzteku rozsápal
nešťastné rogallo na cáry, přelámal mu všechny tyčky, ale tím si
nepomohl. Naopak, lesní zvířátka, která se před ním schovávala,
viděla  ráda,  jak se orlovi  lov nepodařil  a to  bylo posměšků ze
všech vchodů doupat, kde byla zvířátka v bezpečí!

Orel ty posměšky neunesl. Ještě naposledy roztrhl igelit na
malé  kusy,  pak  zbytky  rogalla  upustil,  roztáhl  křídla  a rychle
odletěl. Orel posměšky nemá rád a tady se mu vysmálo půl lesa.

Šedivka a Hnědulka se vřítily  se svými rogally do korun
stromů, jenže jako Zrzečka, i ony se na poslední chvíli pustily.
Pro veverky je vždycky jistější přistávat na svém načepýřeném
ocásku než jinak, v používání ocásku jako padáku mají větší cvik
a nemůže se jim jen tak stát nějaká nehoda. Odlehčená rogalla do
větví přistála sama, jenže rogallo, to je pár tyček a plachta, prostě
se zachytily o nejbližší větve a zůstaly viset v koruně stromu. Pro
veverky je už maličkost snést je dolů. 

„Nic si z toho nedělej,“ utěšovaly pak Zrzečku, když svého
rozbitého rogalla litovala. „Uděláš si jiné.“

A to byla pravda. Najít další zapomenutou igelitovou tašku
nebyl v lese problém, lidé tam toho natahají víc než dost, udělat si
z proutků kostru už uměly, brzy budou zase létat všechny tři.

A orel se snad lesu, kde stržil takový posměch, radši vyhne
a nebude zvířátka plašit.

 =*=
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Veverky a kotě Mourek
Jednoho rána veverky vzbudil podivný nářek. Někdo v lese

tak usilovně naříkal, až veverky vykoukly z pelíšku. Dole na zemi
stálo malé zvířátko, ustrašeně se kolem sebe rozhlíželo a tenkým
hláskem naříkalo.

„Mňááu, mňááu, já se bojím!“
Z nedalekého pelíšku opatrně vykoukli zajíčci, ale zvířátko

se jich polekalo.
„Mňááu, mňááu, nechte mě, nikomu nic nedělám!“
Pak nedaleko zadupal ježek Jehlička, ale zvířátko se ještě

víc polekalo. Až nakonec seběhly z břízy veverky a přiběhly až
k tomu neznámému zvířátku.

„Nás se neboj, my ti neublížíme,“ chlácholily je. „Co ty jsi
vlastně zač? Sem mezi nás do lesa přece nepatříš!“

„Mňááu, mňááu, já jsem se ztratíííl,“ plakalo zvířátko.
„To vidíme,“ řekla Zrzečka. „Ale co jsi zač?“
„Já jsem kocour Mourek!“ řeklo hrdě zvířátko.
„A nejsi  na  kocoura  maličký?“

vzpomněla si Šedivka na své výlety do
města.  Viděly  tam  přece  pár  koček
i kocourů, jenže ti byli mnohem větší.

„Já  jsem  kotě,  kocourek  kotě
Mourek,“ přiznal kocourek.

„To už je lepší,“ kývly veverky.
„Kotě není ještě kocour, to ti uvěříme.
A odkudpak jsi?“

„Já nevím,“ zase natahoval Mourek. „Bydlím v domečku,
máma Číča už mě jistě hledá, ale já nevím, kde to je!“

„A proč se nevrátíš stejnou cestou, kudy jsi k nám přišel?“
navrhla mu Hnědulka.

„Když já nevím, kudy jsem přišel,“ fňukl Mourek. 
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„Jak je to možné?“ nechápala Zrzečka. „Když někam jdu na
průzkumnou výpravu, první, na co musím dávat pozor, je přece
cesta zpátky!“

„Já jsem ale běžel za motýlkem, abych si s ním popovídal,
ani nevím, kudy to bylo. Tady mi ale motýlek uletěl a já jsem se
ztratíííl, mňááááu, mňáááu!“

„Chtěl sis  povídat s motýlkem?“ vrtěla  hlavou nechápavě
Šedivka. „Motýlci přece nemluví!“

„Však on taky nemluvil, i když jsem ho snažně prosil, aby
mi odpověděl,“ stěžoval si Mourek.

„To je těžké, motýlci prostě nemluví,“ opakovala Šedivka.
„A ty ses kvůli němu ztratil… jsi zkrátka ještě malé, hloupoučké
koťátko, když si nepamatuješ kudy domů. Ale odkud tedy jsi?“

„Já nevím, já jsem se ztratíííl, mňáááu!“ začal zase naříkat
kocourek Mourek. „Neznám to tu, bojím se a mám hlad! Máma
Číča už mě jistě hledá, ale asi neví, že jsem tady, mňáááu!“

„Máš hlad?“ chytila se toho Šedivka. „To je jednoduché,
počkej tady, něco ti přinesu!“

Vyskočila a zamířila do nejbližší zásobárny. Mourek utichl
a čekal, co se bude dít. Šedivka ale byla rychle zpátky a nabídla
mu pár lískových oříšků.

„Co s tím?“ nevěděl si rady Mourek.
„Tu skořápku rozkousneš, zuby přece máš! Jí se jen jadýrko

uvnitř,“ radila kotěti.
To byl ovšem problém. Kotě mělo zuby, ale proti veverčím

malé a slabé. Chvíli s oříškem zápasilo, ale pak ho vrátilo. Oříšek
neměl ani škrábnutí. 

Veverky tedy rozlouskly skořápku a podaly kotěti jadérko,
ale ani na to jeho malé zoubky nestačily.

„Mňááu, mňááu, já piju jen mlíčko!“ stěžovalo si kotě.
„A proč se touláš po lese, když jsi tak maličký?“ peskovala

ho Hnědulka. „Malá koťata se mají držet doma u kočky!“
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„Nech ho,“ zastala se kotěte Šedivka. „Nebo nám zopakuje
ten příběh s motýlkem, copak si ho nepamatuješ? Teď to říkal!“

„Já si myslím, že musel přijít od města,“ uvažovala nahlas
Zrzečka. „Městečko je nejblíž, těžko by sem přišel na těch svých
malých nožičkách z větší dálky. Zavedeme ho k prvním domkům
města a tam si snad vzpomene, kudy se má vrátit!“

Jenže kotě bylo utahané a hladové a jediné, co vědělo, bylo
že předtím za motýlkem běželo strááášně daleko.

„A vylezeš aspoň na tenhle kopeček?“ ukázala mu Zrzečka.
„To tak daleko není!“

„Ale tam není náš domeček!“ namítlo plačtivě kotě.
„Tam není domeček, ale máme tam rogallo,“ řekla Zrzečka

a táhla kotě do vršku.
Kotě nechápalo, co je to rogallo, ale nechalo se táhnout za

pacičku do kopce.  Zrzečka rozložila rogallo,  pečlivě prohlédla,
aby někde nebyla naprasknutá tyč a natržený igelit, pak řekla:

„Popadni se tady za ty tyčky! Drápky snad máš! A drž se,
co můžeš, bude fofr!“

„Co je to fofr?“ ptalo se zvědavě kotě Mourek, jenže to už
si Zrzečka hodila rogallo i s Mourkem na rřamena a rozbíhala se
s ním po svahu proti větru.

„Ale  tam přece  taky nebydlíme!“  kňoural  Mourek,  jenže
vtom zafoukal vítr,  rogallo se vzepjalo a najednou byly koruny
borovic pod nimi a stoupavý vítr je vynášel nahoru.

„Mňááu, mňááu, já spadnu, já se bojím!“ mňoukal žalostně
Mourek.

„Nebreč a drž se!“ okřikla ho Zrzečka, která se teď starala,
jak chytit nejvýhodnější stoupavý proud a vyletět co nejvýš.

„Já už vím, mňááu, mňááu!“ naříkal Mourek. „Ty jsi orel
a chceš mě sníst!“

„Žádný  orel  nejsem!“  okřikla  ho  Zrzečka  a točila  ostrou
zatáčku, aby se udržela v největším stoupavém proudu. „Orel má
větší křídla, ale hlavně velký zobák. Mám snad zobák?“
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Kotě umlklo. Veverka opravdu neměla zobák, tak to snad
přece jen není orel.

Jenže Zrzečka už nabrala výšku, udělala ještě jednu otočku
a pak zamířila k městu, které bylo z této výšky dobře vidět.

Klouzali spolu k prvním domkům, jenže rogallo neslo dva,
tedy větší  váhu,  a vítr  tu  nefoukal  proti  kopci,  aby je  zespodu
nadnášel, zkrátka nedoletěli. Zrzečka ještě měkce přistála na poli,
ale dál je rogallo neponese.

„Poslyš, kotě, to rogallo nám ušetřilo více než tři čtvrtiny
cesty,“ řekla kotěti. „Támhle už jsou domky, to snad dojdeš!“

„Ale já se pořád bojím!“ namítl Mourek.
„Velcí kocouři se nebojí!“ zarazila ho. „Chceš snad být taky

velký kocour, ne? A jdeme!“
Nechali rogallo v polích, však si ho Zrzečka odtáhne zpátky

do lesa, není přece tak těžké, a zamířili spolu k domkům. Zrzečce
bylo jasné, že kotě musí dovést až domů.

Krajní domky měly naštěstí kolem sebe zahrádky, rostla na
nich tráva a někde i stromky. Zrzečka pořád rozvažovala, co by se
mohlo stát. V domcích žijí lidé, ti ale veverky nežerou, takže je
ani  nehoní.  Kočkám  by  předala  kotě  Mourka,  ať  ho  zavedou
mámě Číče, pak by se s nimi snad dalo jednat. Ale ve městě žijí
také psi a těch se veverky musí bát, psi by je mohli zakousnout.

A jako by to přivolala! Z vrátek jednoho domku vyběhl pes.
Nebyl moc velký, ale proti veverce vypadal hrozivě.

„Honem na strom!“ poručila Zrzečka kotěti  a sama ihned
zamířila k nejbližšímu stromu. V okamžiku byla až nahoře a pak
se hned starala, jestli ji kotě Mourek poslechlo.

A hned viděla, že je zle! Mourek se nerozběhl ke stromu,
ale přímo k psisku. A pes toho malého tvorečka roztrhá!

„Broku, lehni, mňau!“ zamňoukalo ale kotě na psa. 
„Co děláš na silnici?“ zavrčel na ně pes Brok. „Máš být

doma v pelíšku a ne se toulat! Já vím, kocouři se rádi toulají, ale
to s tím brzy začínáš!“
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Zrzečka si oddychla. Pes se tedy s kotětem zná a neroztrhá
ho! V domech u lidí jsou zkrátka nečekané vztahy mezi zvířaty!
Pes domácí kočky nehoní, nekouše a nežere a i malé kotě mu smí
nařídit, aby si lehl a neštěkal! 

Jenže veverka na stromě je v pasti. V zahradě je pár stromů,
ale nejbližší stromy lesa jsou daleko. To po zemi neuběhne, pes
by byl rychlejší. Kotěti neublíží, ale veverku dohoní a zakousne!
Naštěstí za ní na strom nevyleze, psi neumí lézt po stromech, ale
jinak je nebezpečnější než liška. Vždyť se psů i lišky bojí! Z toho
kouká přinejmenším noc na stromě, dokud psa neomrzí vartovat
dole a číhat.

„Broku!“ mňouklo ale kotě Mourek na psa. „Tohle je moje
kamarádka z lesa, přivedla mě domů. A dokonce jsme spolu letěli
jako ptáci!“

„Mě se  neboj!“  řekl  pes  Brok  Zrzečce.  „Kamarád  mého
kamaráda je i můj kamarád! Já ani kočky nehoním, proč bych měl
honit lesní zvířátka?“

To to ale vzalo obrat! Tak Brok kočky ani veverky nehoní!
Veverka Zrzečka slezla dolů opatrně, ale Brok se za ní nerozběhl,
jen jí spolu s kotětem pacičkami zamávali, když Zrzečka proběhla
mezi laťkami plotu směrem k lesu.

Natolik přece jen psovi nedůvěřovala, aby šla až k němu,
ale Brok ji nepronásledoval a vedl kotě Mourka domů. To bude
mít máma kočka Číča radost!

Není nad to mít dobré kamarády!
 =*=
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Veverky v bobřím hradu
Potůček měly veverky prozkoumaný jen proti proudu, kde

skončily u města. Dál to nešlo a kromě toho tam bylo plno špíny,
ještě pár kilometrů od města se voda v potůčku jakž takž čistila.

Jednoho dne se ale veverky rozhodly prozkoumat potůček,
vytékající  z rybníčku  na  opačné  straně.  Na rozdíl  od  klidného
přítoku do rybníčku byl odtok mnohem divočejší. Začínalo to už
na hrázi rybníčku, kde voda přepadala přes stavidlo. Pak se voda
valila peřejemi, po pár metrech se sice uklidnila, ale klidný tok
vydržel jen kilometr a pak voda spadala z vodopádu. Plavit se na
lodičce by bylo nebezpečné a veverky musely běžet po břehu.

Bobří hráz, vpravo bobří hrad
O trochu  dál  potůček  protékal  podivnou  nakupeninou  ze

starých stromů. Ty stromy nepadly protože by byly shnilé, ani je
lidé neporazili pilou. Všechny stromy byly dole u země okousané
nějakými velkými zubisky. O tom ale veverky neslyšely ani ve
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škole, takže nevěděly, že stromy porazili bobři. To bobři dělají,
aby si zabezpečili svá doupátka. Postaví velké doupě, říká se mu
také »bobří hrad«, pak nedaleko postaví na potoce hráz z kmenů
stromů, hráz zvedne vodu a zaplaví vchody do bobřího hradu. To
ale bobrům nevadí, protože jsou ve vodě jako doma a klidně do
svého hradu podplavou i zatopeným vchodem, zatímco liška, vlk
ani jiná dravá zvěř tam za nimi nemůže. 

Bobři jsou ale v Čechách vzácní a tenhle bobří hrad už byl
nějakou dobu opuštěný. Bobři se zkrátka odstěhovali jinam, hráz
přestali opravovat a to se ví, voda si našla nejslabší místo hráze,
odplavila pár kmenů, ve hrázi vznikla velká díra a vody utekla. 

Tak se ale stalo, že se bobří hrad ocitl celý na suchu a liška
i vlk by mohli projít dovnitř. Jenže bobři tam už dávno nebyli, co
by tam dělala liška nebo vlk? Bobří hrad byl opuštěný a jak se to
stává  často,  když  je  nějaké  obydlí  dlouho  opuštěné,  začne  se
rozpadat. Podívejte se, kolik starých hradů v Čechách je už pouhá
zřícenina, kde jsou střechy dávno pryč, i stropy se zřítily a časem
voda rozrušila i většinu slabších zdí. Z hradu je hromada kamení,
ze které k nebi trčí jen pár zbytků nejsilnějších zdí.

A což teprve bobří hrad, postavený jen ze dřeva, které přece
jen trouchniví a hnije rychleji než silné kamenné zdi!

Když veverky došly k opuštěnému bobřímu hradu, byl celá
léta na suchu, spousta dřeva nadobro ztrouchnivěla, vítr s deštěm
odplavily hlínu, kterou byla stavba utěsněná, takže i bobří hrad
byl víceméně pouhá zřícenina. Ale i ve zřícenině byly pořád ještě
původně podvodní přístupové chodby, kde už zůstalo jen vyschlé
blátíčko na podlaze.

A veverky se rozhodly, že se tam podívají.
„Já nevím,“ sýčkovala Hnědulka. „Neslyšely jste ve škole,

co paní učitelka vykládala o starých hradech? Že tam občas straší
duchové, dějí se tam divné věci...“

„To  možná  platí  o hradech  lidí,“  uklidňovala  ji  Zrzečka.
„Tohle přece není hrad postavený lidmi, ale zvířátky! Podívej se,
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jak jsou všechny kmeny odhryzané! Takhle nevypadají poražené
stromy podříznuté lidmi!“

„Mohli by tu být zvířecí duchové!“ nenechala se Hnědulka.
„O těch jsme ale ani ve škole neslyšely!“ namítla Zrzečka.
„Neslyšely?“ zpochybnila to Hnědulka. „A co třeba pověsti

o ohnivých psech? To přece jsou také duchové,  přitom zvířecí
a ještě obzvlášť strašidelní tím ohněm!“

„V nejhorším utečeme!“ chlácholila ji i Šedivka.
Opatrně nakoukly do vstupní chodby. Žádný duch tu nebyl,

jen v nejnižším místě byla napršená voda. V blátě kolem nebyly
žádné stopy, veverky se tedy odvážily dál.  Vstupní  chodba do
bobřího  hradu nebyla  přímá,  ale  trochu klikatá,  aby byla  ještě
nebezpečnější pro případného vetřelce, psa, vlka i lišku. Každý,
kdo neumí plavat tak dobře jako bobr, si takovou podvodní cestu
rychle rozmyslí. Mohl by se tam i utopit.

Teď však byla cesta na suchu, ta malá loužička ani bahno
už nebyly nebezpečné. Veverky bez nesnází došly k vyvýšenému
místu, kde dřív byla doupátka malých bobříků. Teď už tu ale nic
nebylo, děravým stropem sem totiž pršela voda a dávno vyplavila
všechny chlupy, kterými byly dřív doupátka vystlaná.

„Ale  spinkalo  se  tu  bobříkům jistě  dobře,“  zhodnotila  to
znaleckým pohledem Zrzečka, které nedalo práci domyslet si do
opuštěných pelíšků výstelku z chlupů.

„A nemohli sem na ně vtrhnout liška, vlk, psi ani medvěd!“
přidala se Hnědulka. 

„Ani draví ptáci, sokol, káně a orel!“ doplnila je Šedivka.
„Bylo  to  pěkné,  ale  přece jen,  pelíšky v dutinách stromů

jsou lepší,“ řekla Zrzečka. „Když si představíte, jak sem museli
pokaždé podplout vodou...“

„Bobrům přece voda nevadí,“ pokrčila rameny Hnědulka.
„Já vím,“ souhlasila Zrzečka. „Ale nám by to jistě vadilo,

zejména v zimě, kdy je ta voda ledová.“

57



„To máš pravdu,“ připustila  Hnědulka.  „Nechme bobrům
jejich hrad, beztak už je dost poničený.“

Obrátily se tedy k odchodu. Chodeb sem vedlo víc, vybraly
si tedy jednu a poskakovaly ven. Jenže najednou ouvej! Chodba
šla pod vodu! Většina vody odtekla, ale některé chodby zřejmě
vedly hlouběji a voda se v nich dodnes udržela, i když už jen ta,
co sem napršela.

„Musíme jinudy,“ řekla Zrzečka.
Otočily se a vrátily se k doupátkům. Chodeb tu bylo celkem

pět, zamířily hned do sousední, ale po pár metrech ouvej! Chodba
se opět zalomila pod vodu.

„Musíme jít podle stop!“ napadlo Šedivku.
Jenže všude už byly veverčí stopy, jak pobíhaly před chvílí

sem a tam. Vybraly si chodbu naproti, ale ouvej! Samá voda!
„To snad není možné!“ durdila se Zrzečka.
Zase si vybraly chodbu a ta tentokrát nevedla tak hluboko,

takže po chvilce a několika zákrutách vyšly z chodby na vzduch.
„Koukám, že bobří hrad už necháme na pokoji,“ rozhodla

rozšafně Zrzečka.
„A to jsme ani  nezjistily,  jestli  tam není  nějaký poklad!“

napadlo Hnědulku. „Ve starých hradech prý bývají poklady!“
„Prosím tě,  jaképak  poklady  u bobrů?“  ohrnula  čumáček

Zrzečka. „Co by tady mohli mít za poklady? Bobři přece žádné
zlato ani stříbro nesbírají!“

„Ale bylo by to stylové,“ řekla Hnědulka.
„Stylové by to bylo u lidského hradu,“ řekla Zrzečka. „Tam

by se dalo čekat všechno, duchové i poklady. Bobři si ale na tyhle
staré pověsti nehrají.“

Byla to pravda a veverky se obrátily na zpáteční cestu. Co
by také dělaly s pokladem?

Zlato se jíst nedá...
 =*=
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Veverčí bunkr
Veverky rády napodobovaly, co viděly u lidí, ale nejraději

si braly příklad u dětí. Jednou takhle pozorovaly, jak si děti dělají
»bunkr«. Využily k tomu přírodní prohlubeň ve svahu, trochu ji
prohloubily, až vznikla vodorovná chodbička. Na konci ji trochu
zvětšily a »bunkr« byl na světě. Vypadal jako bobří hrad, jenže
na suchu a veverkám se zalíbil. A že si v lese také takový udělají!

Veverky však nemají pacičky stavěné na hrabání a neměly
ani lopatku, jako děti. Proto si na stavbu bunkru pozvaly někoho,
kdo má v hrabání praxi. Jenže krtkům se místečko zvolené pro
budoucí bunkr moc nezdálo.

„Je to tu moc vlhké,“ upozorňovali veverky.
„To by se tu ale mělo dobře hrabat!“ namítala Hnědulka.
„Hrabat tu půjde dobře, ale my bychom tu doupě nedělali,“

řekli oba krtci. Ale protože chtěli veverkám udělat radost, dali se
do díla. Veverky odhazovaly vyhrabanou hlínu, šlo jim to pěkně
od ruky – či spíše od paciček – a brzy bylo doupátko hotové.

„Děkujeme za pomoc!“ poděkovaly veverky krtkům.
„Rádo se stalo,“ odvětili krtci. „Ale my bychom určitě tady

na tom místě nehrabali!“
Veverky pak nanosily do doupátka nějaké suché listí, aby to

tam bylo útulnější, a pak pozvaly zajíčky, aby se přišli na jejich
»bunkr« podívat. A že tady budou spát přes noc, aby si doupátka
pořádně užily.

Venku se ale chystalo na déšť a ještě večer, sotva zajíčci
odešli, se spustil velký liják. Pršelo, jako když se v nebi otevřou
stavidla,  voda  tekla  proudem  jako  z kýble.  Veverky  ale  měly
radost, že jim do doupátka nepršelo. Stěny byly sice trošku vlhké,
ale  na  suchém listí  se  dalo  krásně  vyvalovat.  Veverky se  tam
stočily do klubíčka jako ve stromě, aby se hřály navzájem, a bylo
jim dobře.

Marně se ale neříká: »Nechval dne před večerem!« 
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Byla už noc a veverky krásně spaly, když se náhle Šedivka
probudila.  Měla úplně mokrý kožíšek! A to byl teprve začátek,
protože se do doupátka začala hrnout voda. Nepršelo sem, jenže
tím silným deštěm se rozvodnil potůček a najednou jím proudilo
mnohem více vody. Koryto nestačilo, takže se vod začala rozlévat
do okolí. A protože veverčí doupátko bylo skoro u břehu, studená
voda do něj vhrkla a veverky vyskočily. 

„Co se to děje?“ pištěla Hnědulka.
„Povodeň!“ odpověděla jí Šedivka, které to už došlo.
A voda ještě stoupala. Nedalo se nic dělat, veverky musely

ven, aby je voda nakonec neutopila. Brodily se tím nadělením ven
a protože byla tma, rozhodly se nechat zkoumání na ráno a rychle
utíkaly do svého dosavadního pelíšku na vysoké bříze. Čekal na
ně, nebyl sice vyhřátý jako jindy, ale byl suchý a mohly se v něm
uložit ke spaní bez obav, že je tady nahoře voda vyplaví.

„Tak proto se to krtkům nelíbilo!“ vzpomněla si Zrzečka.
Jenže byla noc a raději všechny tři usnuly, aby ráno nebyly

ospalé jako koťata.
=*=

Ráno se rozhodly podívat se, jak jejich »bunkr« přečkal tu
potopu. Kromě toho si potřebovaly provětrat kožíšky, veverky si
je musí udržovat suché, zejména ocásky by šly špatně rozčepýřit,
kdyby byly mokré. Proto sešplhaly dolů a utíkaly k »bunkru«.

Bunkr tam však už nebyl. Když v noci vhrkla dovnitř voda,
stěny povolily a podmáčený strop se zhroutil. Jen větší prohlubeň
ve svahu jim ukazovala, kde jim ho krtci vyhrabali.

„Tak tohle se nám nepovedlo!“ řekla Šedivka.
„Krtci měli pravdu!“ přidala Zrzečka. „Měly bychom příště

víc věřit odborníkům. Krtci jsou na hrabání tunelů větší machři
než my tři dohromady.“

Byla to jistě pravda, ale nakonec byly rády, že ve chvíli,
kdy se doupě zhroutilo,  v něm nebyly.  Nebylo by to příjemné.
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Bunkr nezvládly, ale příhoda měla jedno dobré jádro. Nikomu se
nic nestalo a až na namočené kožíšky to dopadlo vlastně dobře.

I to je dobrá zpráva!
 =*=

61



Veverky chytají zloděje
Veverky měly zásob hodně, zejména díky šťastné plavbě

s lodičkou, ale to neznamenalo, že si od té doby budou jen hrát.
Veverkám to totiž nedá, musí pořád něco shánět, i když si občas
udělají čas na hraní anebo si uspořádají výzkumnou výpravu za
tajemstvími lesa a okolí. Nikdo totiž neví, jaká bude zima. Může
být mírná a třeba taková, kde rostou houby i pod sněhem, jenže
může být i krutá se silnými mrazy, kdy je všem zvířátkům ouvej.

A tak pochopitelně nevynechaly žádnou příležitost, jak své
zásoby rozmnožit. Léto jim přálo, hub rostlo v lese plno, i když je
občas chodili sbírat i lidé. S houbami se totiž pojí pravidlo, že se
rychle kazí. Když je někdo utrhne ten den co vyrostou, pochutná
si na nich, ale třetí den už bývají zplesnivělé a rychle shnijí. Hub
je ale v lese tolik, že je těžko někdo úplně vysbírá. A tak, i když
lidé nosili z lesa plné košíky krásných hub, pro veverky jich tam
zbylo pořád dost. A veverky je sbíraly, nosily je pod skálu, tahaly
je nahoru do jeskyňky-sušárny a pilně sušily. A kdykoliv se jim
naskytla příležitost,  rozmnožily své zásoby i o jiné lesní plody,
jako jsou jahody, maliny, ostružiny, šípky a jiné. V lese toho pro
veverky roste dost, jinak by tam nemohly žít.

Stalo se ale, že se veverkám zdálo, že jim houby ze sušárny
nějak divně ubývají. Že by jim na ně někdo chodil? Ale kdo? Ze
všech lesních zvířátek se do veverčí sušárny mohou dostat snad
jen ptáci, ale ti přece houby neklovají!

Houby ale mizely, až to bylo zjevné. A veverky se rozhodly
na zloděje si počkat. Pochopitelně ne všechny tři, to by ten den
nic nenasbíraly, ale »střihly si« o to, která bude číhat poblíž. Los
tak určil veverku Šedivku, na kterou vyšla první hlídka.

A to se ví, že se veverka musela dobře zamaskovat, aby si jí
zloděj nevšiml. Maskovat se v lese je ale pro veverky maličkost.
Zrzečka se nejraději přitiskne k zrzavé kůře borovicových větví,
Hnědulka se úplně ztratí na kůře smrků a Šedivka má také široký
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výběr míst barvy jejího kožíšku, kde si jí málokdo všimne. Chce
to jenom tiše ležet a nehýbat se, nebo na sebe upozorní pohybem.
Pro neposedné veverky je to těžké, ale když jde o hodně, tak se
i neposedná veverka uklidní a leží bez pohnutí.

Šedivka tedy trpělivě čekala ve své skrýši ve větvích, kde ji
těžko  někdo spatřil,  zatímco  ona  sama měla  před  sebou skálu
s jeskyňkou-sušárnou jako na dlani. V lese byl klid a ticho, jen
z dálky bylo slyšet švitoření ptáčků. Šedivku nebavilo jen klidně
ležet ani se nehnout, nešlo přece jen o jejich zásoby, ale s nimi
o šanci přečkat zimu! Zásoby si dělá víc zvířátek, nejsou všechna
zimní spáči, co celou zimu prospí! Ale i ti si musí zajistit zásoby,
jen je mají jiného druhu. Zimní spáči se přes léto musí co nejvíc
vykrmit, aby měli pod kůží dost sádla. To je totiž jejich zásoba na
zimu. Však také na jaře, až se vzbudí, jsou zase hubení a hbitě se
začnou zase krmit.

Veverky ale zásoby mít musí, jinak by do jara nevydržely
a zemřely by hlady. Proto musely zloděje odhalit. Kdo jim krade
zásoby, jako kdyby je chtěl rovnou zakousnout. 

Šedivka  ležela  už  skoro
hodinu, když najednou spatřila
poblíž  sušárny pohyb.  Přilétla
tam  straka.  Ani  straky  přece
houby neklovou, co by s nimi
dělaly, nic nechápala Šedivka.
Jenže straka hupsla do sušárny,
popadla  velkou  houbu,  pak
roztáhla  křídla  a už  s houbou
v zobáku odlétala pryč.

Zlodějka! Však se to o strakách povídá a zřejmě to není jen
planá pomluva. Ale co s houbami bude dělat? Straky přece houby
neklovou a aby je  někde jen tak zahazovala? Zvířátka si  přece
naschvály nedělají!

63



V té chvíli přiběhla Zrzečka s velkou houbou. Vyškrábala
se s ní po skále do sušárny, kde ji dala k sušení. Šedivka si ji ale
tiše přivolala, aby se s ní poradila.

„Houby krade straka!“ oznámila jí výsledek svého dnešního
trpělivého pozorování.

„To snad ne!“ vrtěla hlavou Zrzečka. „Straky přece nežerou
houby, co by s nimi dělala?“

„Zkusím to zjistit,“ slíbila jí Šedivka. „Řekni Hnědulce, že
se přemístím tím směrem, kterým straka letěla a jestli ji zpozoruji
při dalším lupu, zkusím zjistit, co s našimi houbami dělá. Musíme
to vědět, jinak nám žádné lesní zvířátko neuvěří a nezabráníme jí
krást dál.“

Zrzečka souhlasila  a odběhla shánět  další  houby,  zatímco
Šedivka opustila svou pozorovatelnu a popoběhla směrem, kudy
předtím straka odlétla. Našla si tam jinou skrýš a číhala dál.

A za chvíli opět spatřila straku. Letěla kolem ní a v zobáku
měla další houbu. Co s nimi ale ta zlodějka dělá? Přece ji houby
neživí, k čemu jí jsou?

Šedivka se opět přesunula, tentokrát až na kraj lesa. To bylo
také těžko pochopitelné, straka přece v polích nelétá, co by tam
asi dělala? Musela mít nějaký důvod.

Při dalším stračím zlodějském letu ale Šedivka pochopila
smysl těch stračích loupeží.

Straka  s houbou  slétla
k doupěti  křečka  Kchárla.
Křeček od ní vzal houbu a za to
jí dovolil nabrat si z jeho zásob
plný zobák  zrní.  A zrní  straka
zobe! Tak je to! Straka kradla
houby  pro  Kchárla!  Straka  je
zlodějka  a Kchárl  překupník
kradených plodů! To se tedy sešli ti dva praví!
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Šedivka už věděla dost a rychle se vrátila k sušárně, kde se
po chvilce sešly všechny tři. A rozhodly se svolat lesní zvířátka,
aby jim oznámily, kdo v jejich lese krade. Kdoví, straka nemusela
krást jen veverkám, ale i jiným!

Tak to také udělaly. Svolaly sněm zvířátek, kde pověděly,
co mezitím zjistily. To se ví, zvířátka to rozzlobilo, zloděje nemá
nikdo rád! A pak to začalo! Kdekoliv se straka zlodějka objevila,
hned na ni všichni pokřikovali, ať zloději táhnou jinam, že je tu
nikdo nechce!

Straku to pochopitelně rozčílilo. Vždyť se nemohla nikde
objevit bez velkého pokřikování: »Zlodějka! Zlodějka! Táhni si
jinam, tady tě nechceme!« 

Když to trvalo už druhý den, rozhodla se proti tomu něco
udělat. Obrátila se na moudrou sovu, která občas dělala soudce.

„Nenechám si nadávat zlodějka!“
prohlásila. „Musím chránit svoji čest!“

A požadovala po sově, ať veverky
za tu pomluvu odsoudí k pokutě. Chtěla
také okamžitou omluvu a hrst lískových
oříšků odškodného.

Sova ale byla moudrá, moudřejší
než lidé. Dříve než vynesla rozsudek, chtěla slyšet obě strany.

„Nenechám si přece nadávat do zlodějek!“ opakovala před
ní straka. „Mám svou čest a budu si ji bránit!“ 

„Až na to, že nám kradla houby se skalní sušárny!“ tvrdila
Šedivka. „Viděly jsme ji při tom hned dvě!“

„Houby?“ podivila se pochopitelně sova. „Co by ale paní
straka dělala s houbami, když se jimi neživí?“

„Kradla je pro křečka Kchárla!“ tvrdila Šedivka. „Dávala
mu houby a on jí dával zrní. A tím už se přece straky živí!“ 

„To byl ale poctivý obchod!“ bránila se straka. Ani si v tom
rozčilení neuvědomila, že se vlastně přiznala.
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„Byl to špinavý obchod s kradeným!“ tvrdila Šedivka. „Byl
by snad poctivý, kdyby nešlo o houby ukradené z naší sušárny!“

Moudrá sova si tedy zavolala jako svědka křečka Kchárla.
Jenže křeček Kchárl dobře věděl, odkud houby jsou. Kdyby mu
straka nosila houby čerstvě natrhané, zkazily by se mu, neuměl je
totiž sušit. Zato sušených hub už měl plnou podzemní spíž. To ale
nechtěl přiznat, proto vzkázal, že k soudu nepřijde a bude si své
zásoby ve svém doupěti bránit i před sovou.

„Aha, tak je to tedy,“ přemýšlela sova. „Pan Kchárl nechce
svědčit, nejspíš nemá čisté svědomí. Je tu ještě jiný svědek?“

Na to veverky nepomyslely. Svědka neměly.
Zachránil  je  vrabec,  který

před sovou ustrašeně vypověděl,
že opravdu viděl straku letět se
sušenou houbou v zobáku a tím
potvrzuje veverčí verzi.

„Soud  vynese  rozsudek,“
prohlásila  sova.  „Svědectví
potvrzuje,  že  straka  kradla.
Křeček  s ní  obchodoval,  ovšem tomu nemůžeme nic  prokázat,
neboť nemusel vědět, že jde o ukradené houby, takže ho musíme
považovat za nevinného. Zato straka se provinila hned dvakrát.
Jednak kradla a je tedy právem označená za zlodějku. A za druhé
žalovala veverky pro pomluvu, jenže se ukázalo, že šlo o pravdu.
Pravda nemůže být  pomluvou,  takže  obžaloba  je  vlastně  křivé
obvinění. A proto se paní straka odsuzuje k pokutě odstěhování
z našeho lesa. Beztak by tu nemohla bydlet, když jí všichni říkají
»zlodějka« a je to teď už soudem uznaná pravda.“

Lesní zvířátka soud moudré sovy schválila a straka musela
poslechnout. Beztak už tu nemohla bydlet. Sebrala si všechno co
měla i s rancem zrní a odletěla do jiného lesa.

To zrní ji přišlo setsakra draho!
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I křeček Kchárl soud pochválil. Veverky ho sice podezíraly,
že věděl o tom, že kupuje kradené houby, a co víc, že straku sám
navedl, aby pro něho kradla. Měl přece s nimi roztržku už když se
chystal vybírat vstupné u lochnesky. Už tam měl křeček zálusk na
veverčí zásoby. Užovka Uršula mu to překazila, ale Kchárl si to
jistě dobře pamatoval. Jenže dnes mu to nemohl nikdo dokázat. 

Křeček Kchárl byl velice mazaný. Však mu marně zvířátka
neříkala »Kmotr Kchárl«.

Ale i chytrák se občas spálí…
 =*=
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Veverky parašutistky
Veverky měly štěstí, když jim do lesa nechtíc přistál člověk

na rogallu. Mohly si totiž to rogallo přeměřit a podle něho udělat
zmenšené rogallo. Zmenšování udělaly tak, že si všechny míry na
originále odkrokovaly, ale pak je na zmenšeném modelu měřily
ne na délku kroku, ale jen na šířku pacičky.

Jednou ale viděly nad lesem kroužit jiného člověka, jenže
ne na rogallu, ale na padáku. Bylo to podobné jako rogallo, jenže
bez tyček. A veverky věděly, že právě tyčky jsou na jejich rogallu
nejtěžší a nejvíc překážejí při přenášení. 

Postavit si řiditelný padák, jistě by se jim létalo lépe!
Jenže si včas neuvědomily, že padák vůbec není jednodušší

proti rogallu. Padák, to jsou desítky šňůr a právě těmi se dá padák
řídit, musí být ale mnohem lépe spočítané než dosti jednoduché
křídlo rogalla. Navíc si neměly možnost přeměřit rozměry aspoň
odkrokováním veverčími kroky. Doufaly, že jim postačí nějak to
napodobit a pak se uvidí!

Provázky veverky sehnaly snadno, lidé toho totiž vyhodí do
lesa dost, aby měly veverky zásoby na pár let dopředu. Padák si
chtěly postavit opět z nějaké igelitové tašky, těch měly také dost,
aby si to mohly hned vyzkoušet. Navázaly provázky na igelitovou
tašku, svázaly je do tvaru popruhů, Zrzečka do nich vlezla a že to
hned zkusí. Ještě že je napadlo vyrábět padák na vršku kopečku,
odkud obvykle startovaly na rogallech, protože padák se nadouval
větrem, sotva ho udržely.

Pak se Zrzečka postavila proti větru, Šedivka a Hnědulka jí
pomohly padák rozprostřít, aby chytil vítr a Zrzečka se rozběhla
po svahu dolů.

Ten den zrovna foukal svěží vítr, takže se padák rozevřel,
nabral vítr a vznesl se i se Zrzečkou.

„Hurá!“ křičely všechny tři veverky.
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Stoupavý proud vynesl padák do výšky stejně jako vynášel
rogalla. Jenže úplně stejný let to nebyl. Padák totiž neletěl rovně,
ale pořád zatáčel a opisoval stoupavou spirálu. 

Proč to? Inu, padák zatáčí tím, že parašutista tahá za šňůry,
na jedné straně je zkracuje a tím se vršek padáku prohýbá. Jenže
veverky  neměly  všechny  provázky  stejně  dlouhé,  takže  padák
zatáčel pořád, i když Zrzečka zatáčet nechtěla.

Neřiditelný padák ovšem není žádná legrace! Takový padák
klidně přistane i s parašutistou v rybníce, nebo na stromě, ale pro
veverku by bylo nejhorší přistát v dosahu nějakého velkého psa,
který  by  ji  rafnul  a sežral.  Dokud byla  Zrzečka  ve  stoupavém
proudu, ještě o nic nešlo, ale když se dostala ze stoupání, začal si
padák dělat co chtěl.  I když po pravdě řečeno, padák sám jistě
žádné úmysly nemá, on prostě letí, jak má nastavené šňůry. Jenže
to byl právě ten kámen úrazu. Vítr přenesl Zrzečku na padáku
přes kopec a tam na ni číhalo v dálce město. A to se ví, tam by se
Zrzečce moc nechtělo, už kvůli městským psům.

Když ale viděla, že ji to tam nezadržitelně nese, rozhodla
se, že se už dál nést padákem nenechá. Naštěstí mají veverky svůj
vlastní  padák,  neboli  pořádně rozčepýřený ocásek.  Ten se sice
nedá řídit a neplachtí, jako jiné padáky, ale umožňuje veverkám
bezpečně přistát i z vrcholu nejvyšší borovice. 

Zrzečka se tedy vyvlekla z padákových popruhů a srdnatě
skočila dolů. Pravda, bylo to z větší výšky než se jí kdy podařilo
skočit, pořád ještě byla tak vysoko, že i nejvyšší borovice viděla
dole pod sebou jako malé stromečky, ale veverky jsou odvážné
a na své ocásky se mohou spolehnout, pokud je nemají mokré.
A to Zrzečka neměla. Hop – a už padala dolů.

Veverčí ocásek je sice jen náhražka padáku, ale pro veverky
stačí. Musí ho samozřejmě načepýřit a celou dobu až do dopadu
držet  rozčepýřený,  ale  to  Zrzečka uměla.  Odhodila  neposlušný
padák, který se ji chystal předhodit ve městě psům, a padala dolů
do polí. I pole jsou lepší než město!
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Přistála docela měkce, neboť si na poslední chvíli ocáskem
zakormidlovala k veliké hromadě trávy, kterou si tam zemědělci
sušili. Zrovna byla senoseč a kupka sena byla měkká, veverka do
ní dopadla jako do peřin. Hned z ní vyskočila a upalovala směrem
k lesu. V polích nejsou stromy a potkat tam psa nebo lišku, to by
nedopadlo  dobře.  Proto  Zrzečka  pelášila,  jen  se  za  ní  prášilo
a zastavila se až v lese mezi stromy. 

Fuj, to nebyla dobrá zkušenost, po myslela si. 
Bude asi lépe, když na řiditelný padák zapomenou. Ocásky

jsou jako veverčí padák mnohem lepší!
Rogallo nám postačí…

 =*=
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Veverky a soutěž ptačích
zpěváků

Když za veverkami přišla delegace lesních ptáčků, jestli by
nechtěly dělat porotu jejich soutěže, veverky se chvíli rozmýšlely,
ale pak přikývly. Je sice pravda, že se na soutěž ptačích zpěváků
necítily jako odbornice přes zpěv, ale u lidí také vždy nerozhodují
názory odborníků, tak co…

Soutěže se účastnili všichni ptačí zpěváci ze širokého okolí.
Jen havrani vzkázali, že se neúčastní. V minulých soutěžích totiž
obsazovali pravidelně poslední místa. Havrani žijí dlouho a také
si dlouho pamatují, co se dělo kdysi, takže usoudili, že by svým
zpěvem opět obsadili poslední místa. Což o to, někdo přece musí
být poslední, jenže někteří škodolibí tvorové se jim pak dlouho za
to poslední místo posmívali a mají to havrani zapotřebí? Vzkázali
tedy, že tentokrát umožní obsadit tu poslední příčku pomyslného
žebříčku někomu jinému, protože je soutěž nebaví.

Organizátory byli vrabci a těch se to trochu dotklo, neboť
správně usoudili, že i jejich zpěv se tomu pomyslnému konci opět
o něco přiblíží,  ale  účast  byla  dobrovolná,  takže  nemohli  proti
tomu nic namítat. Už takhle jim křeček Kchárl předhazoval, že je
nepřípustné, aby se organizátor účastnil i vlastní soutěže, že je to
střet zájmů a kdesi cosi… ale tomu vrabci vzkázali, že v porotě
žádný pták nezasedá, takže hodnocení nemůže být zaujaté. Mohl
by i on zasednout v porotě, jenže to křeček odmítl.

Ono se nejlépe kritizuje, když všechno udělají jiní, že?
Kromě veverek byli v porotě i zajíčci a poradní hlas měly

žáby, měly přece jen ke zpěvu nejblíž. A soutěž mohla začít.
Každý soutěžící měl předvést to nejlepší ze svého zpěvu.

To se ví, bylo při tom plno strkání a štěbetání, kos odmítal zpívat,
dokud nebude úplné ticho, zrovna v té chvíli si myši vyměňovaly
názory na zpěv předešlého soutěžícího, pořád bylo co řešit. Ale
i přes drobné spory soutěž pokračovala a konečně k večeru mohla
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porota vyhlásit výsledky, sepsané na březové kůře, aby nemohlo
dojít k jejímu dodatečnému ovlivňování.

Na prvním místě se objevil všemi hlasy slavík. To už se tak
nějak čekalo, i když slavík sehrál překvapeného. Jeho překvapení
však nebylo přesvědčivé, protože první místo obsazoval každým
rokem a letošní soutěž nebyla výjimkou. Na druhém místě uvedla
porota skřivánka, na třetím kosa a žebříček tentokrát uzavírala na
posledním místě vrána. Její krákání zhodnotili všichni jako úplně
nejhorší. Jindy poslední místo patřilo havranovi, ale když havran
odstoupil, změnilo se vráně předposlední místo na poslední.

„To jsem si mohla myslet,“ zakrákala vrána, znechuceně se
zvedla a uraženě odlétla. Doufala asi, že poslední místo tentokrát
obsadí straka a jí zůstane její předposlední, ale zvířátkům se její
zpěv zdál přece jen horší.

Mnohem větší  hádku ale
vyvolal kos. Tomu se bronzové
třetí  místo  nezdálo.  Tvrdil,  že
své písně po celé  jaro poctivě
trénoval a že by měl být první.

Jenže  to  měl  těžké.  Pro
slavíka hlasovaly vedle veverek
i zajíčci a na stejném výsledku
se shodly i odbornice na zpěv žáby,  takže se nedalo nic  dělat,
králem ptačích zpěváků slavnostně vyhlásili slavíka, i když se to
kosovi  nelíbilo.  A začal  vykřikovat,  že  slavík  nejspíš  porotu
něčím podplatil.

„Ale čím?“ namítli zajíčci. „Cožpak nás může slavík něčím
podplatit? Vždyť sám nic nemá, jen svůj božský hlas!“

Veverky ale přišly na to, jak z toho ven. Nesnažily se vůbec
kosovi  dokazovat,  že  ani  je  nemohl  slavík  podplatit  a rovnou
vyhlásily novou soutěž, ke které chtěly použít výsledky předchozí
soutěže. Šlo by jen o drobné přepočítání bodů.

Zvířátka zmlkla. Co mají veverky na mysli?

72



Veverky ale slavnostně vyhlásily novou soutěž, a to soutěž
o »Krále všech černých zpěváků«.

Započtené  body  všem zůstaly,  jenže  veverky  ze  soutěže
vyřadily všechny ptáky jiné než černé barvy. Moc jich zde ovšem
nezůstalo. Slavík i skřivánek nevyhověli podmínkám barevnosti,
takže se nemohli účastnit, první místo mezi »černými ptáky« měl
napevno jisté kos, straka a vrána zaujaly druhé a třetí místo, víc
soutěžících podmínkám nevyhovělo a veverky soutěž uzavřely.

Vrána byla sice opět poslední, jenže tentokrát dostala aspoň
bronzovou medaili. Bohužel mezitím ke své smůle odlétla, takže
ji ani nemohla převzít. Straka se pyšnila druhým místem odpředu
i odzadu, to se jí ještě nestalo a byla na to pyšná. Kosovi se splnil
dlouhodobý  sen  o stupni  vítězů,  i když  jen  v »soutěži  černých
zpěváků«. Beztak tvrdil, že černí zpěváci jsou ve světě hodnoceni
výš než jiní, už protože černá barva je slavnostní a vznešená.

Spokojená byla i zvířátka, neboť soutěž zpěváků je spojená
s oslavou vítězů a při tom je plno legrace. A veverky byly rády,
jak se jim podařilo zažehnat nepřátelství kosa s ostatními ptáky
i zvířátky. V lese je důležitější, aby si zvířátka i ptáci pomáhali,
než aby mezi nimi vládlo kvůli zpěvu nepřátelství.

Nakonec – bylo to vlastně také vítězství, i když veverky na
soutěži samy nezpívaly.

Mír v lese za to stál.
 =*=
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Honička s kunou
Jednoho dne se ale stalo něco, co veverkám opravdu hrozilo

největším nebezpečím. Do lesa se totiž nastěhovala kuna.
Kuna je sice slabší než liška a z pranice s liškou by nejspíš

nevyšla dobře, ale veverkám je nebezpečnější. Liška totiž neumí
lézt na stromy, kdežto kuna ano. A proti veverkám je tak silná, že
by je docela určitě zakousla, kdyby je chytila.

Štěstí  však  tentokrát  veverkám
přálo, neboť si kuny všimly. A jakmile
ji  spatřily,  Šedivka  zavřískala  poplach
a všechna zvířátka v lese zpozorněla.

Zajíčci už naštěstí uměli běhat tak
rychle,  že  mohli  hledat  záchranu
v útěku,  ježci  se  ihned  smotali  do
ježatého klubíčka, aby na ně kuna nemohla, krtci i myšky rychle
zalezli  co  nejhlouběji  do  svých  podzemních  chodbiček  a žáby
hbitě  naskákaly  do  vody,  odpluly  co  nejrychleji  dál  od  břehu
a pro jistotu plavaly až u dna, ptáčci vyletěli z hnízd a dali se do
zlostného křiku. 

„Pozóóór! Je tu kunááá!“ křičela sojka Stáňa na celý les.
Zkrátka všechna zvířátka, každé podle svého, se připravila

na to, že mají v lese nelítostného dravce.
To se rozumí, kuna nebyla ráda, že ji objevili. Věděla, že se

všechno před ní ukrylo jak to šlo. Zajíčky viděla pelášit rychle do
polí, ba ne, ty nedožene, bodlinatá klubíčka ježků ji také nelákala,
hlavně ne ty bodlinky kolem dokola. Na sojku a jiné opeřence by
nedoskočila, létali příliš vysoko. Vyhlédla si proto veverky, ano,
ty by mohla chytit a zakousnout. Nebo aspoň jednu, pro dnešek
by jí to stačilo a ostatní by si nechala na zítřek.

Jenže veverky nečekaly, až k nim kuna doběhne a zakousne
je. Ani jedné se nechtělo posloužit kuně za oběd. Vyběhly proto
co nejvýš do koruny borovice, aby byly od kuny co nejdál.
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Jenže kuna, na rozdíl od lišky, lézt po stromech dokáže. Je
dokonce větší než veverky, takže leze rychle. Hbitě doběhla ke
kmeni borovice, kde se nahoře krčily tři veverky, a stejně hbitě
začala šplhat. Kůra borovice je rozpukaná, dobře se jí šplhalo.

Veverky  však  nečekaly,
až kuna došplhá k nim. Viděly,
že  schovávání  nemá  smysl,
neboť  kuna  o nich  ví.  Nebyla
ještě  ani v půlce výšky kmene
a všechny  tři  se  rozeběhly  po
dlouhé větvi, jedna po druhé se
odrazily a hop – hop – hop – už
skočily  na  sousední  borovici.
A hned vylezly o několik větví výš a přikrčily se za kmenem, aby
je kuna neviděla. 

Byla to ale marná snaha. Kuna o nich věděla a nedala se ani
zmást tím, že je v této chvíli za kmenem neviděla. Věděla, že tam
jsou a rozeběhla se po stejné větvi za nimi. Skrčila se, prohnula se
jako kočka, pak se narovnala a vymrštila do vzduchu a hop!

A najednou byla jen o pár větví od veverek!
Veverky se tentokrát rozdělily. Snad kunu zmatou tím, že

každá skočí na jinou borovici! Borovic měly nedaleko na výběr
víc, takže hop – hop – a hop! a už šplhaly každá po jiném kmeni,
aby opět získaly výšku, ztracenou při dlouhém skoku.

Jenže kuna se tím trikem zmást nenechala. Nehonila přece
všechny tři, stačila by jí jedna. Také se rozeběhla, na konci větve
prohnula hřbet, pak se vymrštila – a přeletěla až na větve, kam
krátce před ní dopadla Zrzečka. Takže si vybrala Zrzečku, asi se
jí zdála jako kořist nejvhodnější.

Ale  i Zrzečka  pochopila,  že  je  zle.  Honem přeskočila  na
další strom, tentokrát už to byl rozložitý buk, jenže už pochopila,
že to nebude stačit.  Kuna umí skákat přinejmenším stejně jako
veverky a ve šplhu je snad i rychlejší. Co teď?
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Zrzečka se rozeběhla a přeskočila na další strom, ale to už
si vyhlížela, kudy poběží dál, aby se nestalo, že ji kuna zažene na
kraj lesa a dál už žádné stromy nebudou. Na zemi by ji chytila raz
dva, jedinou veverčí nadějí byly stromy!

Jenže kuna se k Zrzečce přibližovala a veverka už běžela
z posledních sil. Musí rychle něco vymyslet, nebo špatně skončí!
Kuna má zuby ostré, kdyby se jí zahryzla do krčku, bolelo by to!

Kuna ale byla čím dál tím blíž, Zrzečka slyšela její sípavý
dech. I kuna je udýchaná, ale jestli veverku chytí, bude mít dost
času se vydýchat a k tomu bude mít dobrou mladou večeři.

Další skok – a Zrzečka musela ocáskem trochu opravit směr
letu, protože větev vedla trochu stranou, ne přímo k sousednímu
stromu. Kuna krátce poté veverčí skok ještě překonala, měla delší
tělo a mohla se vymrštit rychleji, ale nedopadla na silnou větev
jako Zrzečka, nýbrž do slabších větviček, které pod ní povolily
a kuna se propadla o dvě patra větví níž. Nejenže tím ztratila pár
metrů, ty by rychle dohnala, ale ukázala Zrzečce i svou slabinu.

Kuny nemají veverčí ocásek a nemohou za letu kormidlovat
jako veverky! A kromě toho ten jejich štíhlý ocas určitě nemůže
nahradit padák, jako rozčepýřený ocásek veverek.

Zrzečka se rozhodla riskovat. Rozeběhla se co nejrychleji
po větvi, která vedla do volného prostoru paseky, odrazila se jako
kdyby přeskakovala na další strom, jenže ten tam nebyl a Zrzečka
padala z výšky vysokého smrku až dolů na jehličí.

Ocásek ji naštěstí nezklamal a veverka dopadla měkce jako
na padáku. Hned se ale rozeběhla k nejbližšímu stromu, tady dole
by byla kuna rychlejší.

Kuna by málem by skočila do prázdna, jenže bez veverčího
ocásku by se šeredně potloukla. Na poslední chvíli zabrzdila, jen
se pod ní tenká větev zahoupala. Ale když viděla, jak Zrzečka ze
všech sil šplhá na další strom, nevzdala to. Ke smůle Zrzečky až
moc rychle sešplhala dolů, přeběhla po zemi ke stromu, na který
viděla šplhat Zrzečku, a pořád stejně usilovně šplhala za ní.

76



Veverka nezískala jen trochu času a náskok, získala hlavně
návod, jak dál. Pochopila, že kuna nemá ocásek schopný nahradit
jí padák a neumí ani kormidlovat vzduchem. Jinak by kuna měla
všechny výhody na své straně. Šplhala rychleji a byla rychlejší na
zemi,  skákala  stejně,  ne-li  dál  a podle  všeho byla  i vytrvalejší,
takže by veverku nakonec dohonila. A že by ji zakousla, o tom se
také nedalo pochybovat.

Veverku mohl zachránit jen její ocásek. A Zrzečka rychle
uvažovala, jak toho co nejvíc využít. Moc času ale na rozmýšlení
neměla, kuna už supěla pod ní. Možná už byla tou honičkou také
trochu unavená, ale šplhala pořád dost rychle.

Zrzečka proto zamířila do skal. Spoléhala se na to, že kuna
zdejší les ještě pořádně nezná, snad ji naláká do míst, kde by nad
ní mohla využít své ocáskové převahy. Kuna už byla uhoněná, ale
spoléhala naopak na to, že veverka musí být uhoněná ještě víc.
Dokonce se jí zdálo, že veverka před ní zpomalila. Musí už být na
dně  se  silami,  brzy  už  ji  dohoní  a chňap!  Už  se  těšila,  jak  ji
převalí na záda a zakousne se jí zespodu do krčku.

Veverka mířila do skal, jenže tam ani nerostly tak vysoké
stromy jako dole v lese. Tím lépe, v mlází ji chytí ještě rychleji!

Pak najednou veverka opět seskočila na zem. Ten její ocas
je opravdu lepší, uvažovala kuna, ale i tak ji dohoním!

Bleskově sešplhala dolů a viděla, že veverka už asi nemůže
dál, ani se nepokoušela šplhat na nízké mlází, které by ji stejně
nezachránilo. 

„Mám tě!“ sípala kuna a ještě zrychlila. „To je tvůj konec,
po zemi už mi neutečeš!“

A opravdu,  dlouhými  skoky  se  k veverce  rychle  blížila.
Jenže veverka z posledních sil skočila a už plachtila vzduchem!
Kuna za ní, už ji skoro měla! Také skočila – ale v té chvíli jen
zavřeštěla strachy. 

Veverka skočila ze skály, roztáhla všechny čtyři nožičky do
stran a její tělíčko se změnilo v ploché křídlo, ne dost dokonalé,
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aby mohla letět daleko, ale dost, aby přece plachtila vzduchem.
Hluboko pod nimi, ale příliš daleko byly kmeny borovic. Veverka
k nim zamířila a bylo znát, že doplachtí přinejmenším k nejbližší
borovici. Tohle ale kuna nedokázala. A když otočila hlavu dolů,
jen zděšením zavřeštěla. 

Přímo pod ní byla totiž jen halda velkého kamení. 
Nic tam nerostlo, protože kamení, spadané za celé dlouhé

věky ze skal, nedovolilo vyrůst ničemu jinému než mechu. A na
ty kameny kuna dopadla z větší výšky, než je výška borovic.

Kdyby na totéž místo dopadla veverka, rozčepýřený ocásek
by ji přibrzdil natolik, že by se jí nic moc nestalo. Jiná zvířátka
však takový pád nevydrží. Nevydržela ani kuna. Dopadla velkou
rychlostí  na  kameny,  sice  se  ještě  pokoušela  dopadnout  na
všechny čtyři,  ale už to nestihla. Dopadla tak prudce, že už se
nezdvihla a zůstala ležet.

Zrzečka mezitím vyšplhala na borovici a až pak se začala
shánět, kde je kuna. Uviděla ji nehybně ležet a využila toho, aby
se trochu vydýchala. Pak se ale rozběhla korunami stromů pryč.

Zvířátka tam poslala ježka Jehličku, protože ten jediný se
mohl ke kuně odvážit zblízka. Ježek se stočí do klubíčka rychleji
než ho kuna dokáže popadnout. Jehlička si udělal na ježka hodně
dlouhý výšlap do skal, aby se ujistil, že je kuna opravdu mrtvá.
Ale byla, už se na ni slétaly mouchy.

To se ví, zvířátka takovou zprávu přijala s ulehčením. Kuna
je pro většinu nebezpečná. Všichni zajíčci, ježci, krtci i žáby za tu
dobrou novinu provolávali slávu ježkovi Jehličkovi.

Nikoho ani nenapadlo, že by měli provolat slávu i Zrzečce,
neboť kuna si vyhlédla za první oběd právě ji, hrozilo jí ze všech
zvířátek největší nebezpečí a právě ona kunu do té skalní pasti
vlákala. Zrzečka naštěstí netoužila po slávě. Byla ráda, že si tou
pastí zachránila kožíšek.

A všechny tři byly rády, že jsou zase spolu.
 =*=
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Veverky a lesní olympiáda
Veverky občas chodily ve vsi kolem školy a poslouchaly,

co vykládá pan učitel nebo paní učitelka. Jednou tak poslouchaly
o sportovním závodění a zalíbilo se jim, jak lidé spolu závodí na
olympiádách. A hned si řekly, že si olympiádu uspořádají i v lese.

Jenže  jak to  zařídit?  Lidé to  mají  jednodušší,  jsou skoro
všichni stejní, závody se dělí jen na mužské a ženské discipliny,
takže jsou férové.  Ale jak chcete udělat  férové závody v běhu,
kde by závodili ježci se zajíci?

Veverky se toho ale nezalekly. Vždyť přece i u lidí bývají
specializace, kdo dobře běhá, prohrál by ve vzpírání, vzpěrač zase
nemůže závodit v běhu, proto nikdo z lidí není vítězem současně
ve všech disciplinách.

Veverky se proto rozhodly vytvořit discipliny tak, aby se
medaile dostaly na všechny.

Běžecké discipliny ovšem suverénně vyhrávali a z medailí
se radovali zajíci, tam závodili jen mezi sebou. Plavecké soutěže
zase s přehledem vyhrávaly žabky, nikdo se jim nemohl rovnat.
Některé ryby možná plavou rychleji, ale plavecké discipliny vždy
začínají skokem ze startovních bloků do vody a tohle by ryby asi
nezvládly, nemají totiž nohy.

Šplh na stromy vyhrávaly veverky, stejně jako disciplinu
skok ze stromu na strom. Letecké discipliny byly jako stvořené
pro ptáky, rychlostní lety vyhrávaly vlaštovky,  výškový let  ale
patřil  skřivánkům,  vzdušný  slalom v křoví  kupodivu  vyhrávali
vrabci a vítězem letu se zátěží se stal havran.

Užovka  Uršula  vyhrála  závod  v plazení,  krtci  suverénně
vedli  soutěž v hlubinném rytí,  soutěž v rytí na povrchu vyhrála
divoká prasata, těm se ani krtci nemohli v rytí rovnat. Jen ježci se
dlouho v žádné disciplině nemohli uchytit, dokud Zrzečka neměla
nápad vyhlásit olympijskou disciplinu v počtu nalezených ponrav
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na sto metrů, kde ježci konečně ulovili nejen nejvíc ponrav, ale
také svou první olympijskou medaili.

Olympiáda  se  zkrátka  vydařila,  výjimečně byl  spokojený
i starý jezevec, který se pyšnil medailí ve vzpírání. Vyhrál sice tu
soutěž  jen  protože  divoká  prasata  právě  soutěžila  na  druhém
konci rybníka v rytí čumákem, ale to se stává i u lidí, že jsou dvě
discipliny vyhlášené současně a kdo by byl dobrý v obou, musí si
vybrat jen tu, kde má lepší vyhlídky na úspěch.

A protože se to všem líbilo, rozhodli se, že další olympiádu
si uspořádají hned příští měsíc. 

Sojka Stáňa štěbetala něco o tom, že lidé mají olympiády až
po čtyřech letech, ale to by se některá zvířátka dalších soutěží už
nemusela dočkat. Beztak měla lesní olympiáda jiné discipliny než
je mají lidé. 

Budou se aspoň všichni těšit.
 =*=
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Lesní karneval
Ve vesnici na zadním kraji lesa se v místní sokolovně konal

maškarní ples. Bylo při něm tolik rámusu, odpalování ohňostrojů,
rachotu a světla, až to veverky přitáhlo podívat se, co se to děje.

Už jste slyšeli, že veverky jsou zvědavé, že? To bylo něco
pro ně! To se ví, do sokolovny se neodvážily, ale lidé v divných
maskách občas vycházeli ven, aby si na čerstvém vzduchu trochu
zakouřili. Že je kouření na čerstvém vzduchu zdravé? Veverky už
věděly, že je to hloupost, říkal to ve škole dětem pan učitel, takže
to musí být pravda. Ale vykládejte to lidem!

Masky je ale zaujaly. Co všechno si na sebe lidé navlékli,
aby vypadali jinak než normálně! Parta mladých lidí si dokonce
namalovala kůži na modro a všichni si přidělali i dlouhé ocasy,
říkali si potom »Avataři«.

To bylo něco pro veverky! Hned si řekly, něco takového si
musíme udělat i u nás v lese! Tím lépe se ale dívaly, co všechno
na sebe lidé navlékli. Třeba to napodobí!

A hned druhý den ráno pověřily sojku Stáňu oznámením, že
se již večer bude konat na paloučku maškarní karneval, všichni se
přihlašte a řekněte, jakou masku si na to vezmete. Kdo neví, tomu
ochotně poradí veverky »U staré břízy«.

Mezitím se samy dohodly,  jakou masku si  vzít.  Materiál
našly na jedné černé skládce na kraji lesa směrem k městu. Lidé
se občas chovají jako čuňátka a odpadky odhazují na kraji lesa,
místo aby je dali do popelnic. Jako kdyby tam o ně někdo stál!
Teď se to ale výjimečně veverkám hodilo. Nasbíraly si tam pár
odpadků, které se daly použít na výrobu maškarních masek. 

Když se vrátily, čekali tam už na ně ježci, zajíčci a dokonce
i bručoun jezevec. A že chtějí radu, jak to má být s maskami?

Veverky ochotně radily, co si má kdo sehnat a jak z toho
udělat masku. To se ví, nebyly to masky jako si dělají lidé. Samy
veverky šly na karneval za tučňáky. Na to stačilo najít na skládce
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pár černých pytlů na odpadky, bylo jich tam víc než dost, bříška
si udělaly z bílých sáčků a vypadaly skoro jako tučňáci… kdyby
jim pořád nevykukovaly veverčí  ocásky… ty se jim do masky
zkrátka nevešly.

Ježkům poradily masky jihoamerických pásovců, ty se daly
snadno spíchnout z hnědého listí, zajíčci se maskovali kapsami na
bříšku za klokany, jezevec na sebe navlékl šedou deku a šel za
vlka,  i užovka Uršula si  na sebe vzala masku kobry královské,
neboli brejlovce. A tak se namaskoval kdo mohl, nač mu fantazie
stačila a také podle materiálu, který sehnal.

Večer si tedy udělali karneval, světlušky jim svítily, ptáčci
obstarali ptačí muziku, zvířátka tancovala a měla velkou zábavu.
Veverky sice všichni poznali, neboť jim z masky tučňáka koukaly
veverčí ocásky, ale nikomu to nevadilo, ostatně je všichni, kdo si
k nim přišli pro radu, viděli jak si masky dělají.

Na karneval ale přišly i masky, které nikdo nepoznal, takže
všichni trpělivě čekali na pokyn k odmaskování, který měl přijít
až na konec zábavy po vyhlášení nejlepší masky. Zvířátka byla
zvědavá, kdo má na sobě masku hrozivého tygra, který nejraději
tancoval s vlkem – jezevcem.

Konečně měl být konec. Za nejlepší masku vyhlásila porota
složená z lesních ptáků tygra, kterého nikdo nepoznal, pak masku
vlka, pod kterou se pyšnil jezevec a třetí místo patřilo nosorožci,
pod kterým chrochtalo divoké prase, takže je poznali po hlase. 

A konečně  přišlo  odmaskování.  Veverky  shodily  masky
tučňáků, zajíčci odepnuli klokaní kapsy, užovka masku brejlovce
i s brýlemi, ale pak k údivu všech odložil masku vítěz tygr – ale
byla to liška! A hned, že někoho sežere!

To se ví, ježci okamžitě zaujali  pichlavý kulový obranný
postoj do všech stran, veverky frnkly na nejbližší strom a zajíci se
rozprchli  každý  na  jinou  stranu,  ještě  že  jim  už  nepřekážely
klokaní kapsy! Ale jezevec, který dosud neodložil masku vlka, se
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najednou rozmáchl a liška dostala takovou pěstí do zubů, až se jí
před očima zamíhalo celé hejno motýlků bělásků.

Liška a jezevec
To vám ale byla rána!
To se ví, lišku to vyvedlo z jejího plánu někoho chňapnout

a sežrat. Vyskočila všema čtyřma do vzduchu a utíkala z lesa, až
se za ní prášilo.

Pak si ale vlk sundal ze hřbetu starou šedou deku, změnil se
v jezevce a až teď se sám sebe polekal. Jak to, že si on, jezevec,
troufl dát pěstí do zubů silnější lišce? Vždyť by mu to »osladila«,
že by sotva dolezl do doupěte!

Jenomže to byl přece ještě vlkem a ti jsou silnější než lišky!
Ještě že trochu pozdržel své odmaskování! Možná některé lesní
zvířátko před liškou zachránil!

A to se ví, sláva mu právem patřila!
 =*=
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Veverky na velké lodi
Při jednom výletu se veverky dostaly až k velké řece. Jenže

tam nevěděly, jak se dostat na druhou stranu. Bylo jim jasné, že
řeku nepřeplavou. Jako spousta zvířátek i veverky umí plavat, ale
nedá se říci, že by plavání vyhledávaly. Veverky zkrátka nejsou
žáby, které se ve vodě ráchají od rána do večera. Když veverka
díky své nešikovnosti vlastní spadne do rybníčku, samozřejmě na
břeh doplave, ale dostat se na břeh po nedobrovolném pádu do
vody je něco jiného než řeku přeplavat. Na to si prostě netroufaly.

Proto se jim velice líbila
velká loď, plovoucí na řece. To
by bylo něco pro veverky! Na
té by se to plulo!

Jenže  velká  loď  plula
příliš daleko od břehu než aby
se  na  ni  dalo  doskočit  a na
břehu  nebyly  ani  vhodné
stromy,  ze  kterých by se  dalo
trochu plachtit. Ostatně i kdyby to šlo, bylo by to příliš riskantní.
Jak víme, veverky plavat dovedou, ale jen krátce, takže se tomu
raději rozumně vyhýbají.

Loď je ale fascinovala, takže běžely vedle ní po břehu, aby
si ji mohly déle prohlížet. Šlo to, protože loď plula pomalu, ne
jako autobusy nebo vlaky. Brzy poznaly, že na lodi jsou jen dva
lidé, tedy vlastně lodníci. Jeden loď řídil u kormidla a druhý se po
lodi jen tak poflakoval, jak se aspoň veverkám zdálo. Jistě by jim
nevadilo, kdyby se s nimi veverky svezly!

Při tom obdivování velké lodě ale uběhly po břehu slušný
kus cesty, když si najednou Šedivka všimla, že v dálce vede přes
řeku most. Tam by se přece mohly dostat na druhou stranu! Jenže
už byly tak zaujaté lodí, že je víc než možnost dostat se na druhou
stranu řeky lákalo, co řekla za všechny Hnědulka.
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„Skočíme na loď z mostu!“ napadlo ji.
Musíte si uvědomit, že skoky z výšky pro veverky není nic

neobvyklého. Veverka klidně skočí ze skály nebo z tak vysokého
stromu, že by si jiná zvířátka, ale i lidé, polámali v těle po dopadu
všechny kosti. Veverkám se nic nestane díky ocásku, který jim
nahrazuje padák. A skákat z výšky mohou i lidé, ovšem musí mít
padák,  který  jim  nahrazuje
veverčí ocásek. 

To  bylo  něco  pro
veverky! Honem předběhly loď
a doběhly na most. Pak už jim
zbývalo  jen  počkat,  až  loď
začne podplouvat pod mostem,
aby odhodlaně hupsly dolů. To
se  ví,  z malé  výšky  malé  jen
pro veverky vybavené padákem ocásku!) se ani nemohly nestrefit
a všechny tři v pořádku dopadly na hromady lodního nákladu.

No, nebylo to dobré přistání. Veverky si včas neuvědomily,
do čeho skáčí. Lodní náklad byl černý, ale černý je i neškodný
asfalt na silnicích anebo štěrk. Jenže tahle loď vezla uhlí a když
se v něm veverky po dopadu vyválely, vypadaly všechny stejně,
jako veveří černoušci. Ale to jim ani nevadilo, hlavně že byly na
lodi a vezly se po řece!

Jenže lodní doprava po řekách nevyniká rychlostí, zejména
když loď pluje proti proudu. To bylo zřejmé už když veverky loď
doprovázely po břehu. Auto nebo vlak vy jim dávno ujelo, ale
loď je tak pomalá, že jí i veverky stačí pěšky. Pro ně teď bylo
důležité, že se vezou velkou lodí po vodě. Že se umazaly od uhlí?
Nevadí, však se zase umyjí.

Raději  se kochaly pohledem na pomalu ubíhající  krajinu.
Kdy se jim zase poštěstí takhle krásně se svézt?

Jenže problémy vyvstaly, když jim začalo kručet v bříškách
na znamení, že je čas k obědu. Na lodi totiž nic jedlého nerostlo.
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Veverky sice tušily, že lodníci jistě mají na lodi něco k jídlu, aby
nemuseli kvůli svačině nebo obědu zastavit u břehu, ale dalo by
se  jistě  úspěšně  pochybovat  o tom,  že  se  s veverkami  rozdělí
a navíc, že to bude pro veverky. No jestli mají lodníci k svačině
buřty nebo chleba se salámem… brrr! To přece veverky nežerou!
A aby měli lodníci k svačině ořechy a ještě je veverkám nabídli,
to už se opravdu nedalo předpokládat. Chtělo by to zastavit s lodí,
vystoupit na břeh a podívat se po okolních keřích, jestli na nich
něco jedlého neroste. 

Jenže  loď  si  to  pořád  šinula  prostředkem  řeky  a lodníci
nejevili snahu přistát u břehu. Jistě měli zásoby na několik dní!
To ale veverkám včas nedošlo.

Pak loď podplouvala pod dalšími mosty, jenže veverkám to
nepomohlo. Skočit z mostu je asi tak snadné jako skočit z vysoké
borovice, ale vyskočit zpátky na most už tak snadné není. Vždyť
i veverky musí na takovou borovici pracně šplhat pěkně po kmeni
a nedokáží odspodu vyskočit na její větve. Jenže šplhat po mostě
nebylo možné, most nemá kmen a loď plula vždycky příliš daleko
od pilířů, aby se o ně nepoškodila.

A veverkám zatím kručelo v bříškách víc a víc. Co teď? To
nevypadalo dobře! Veverky bez jídla dlouho nevydrží, zejména
v zimě musí mít velké zásoby, aby ji přečkaly. Mráz jim nevadí,
na to mají kožíšky, ale škrundlající žaludek je pro ně nepříjemný.

Tak na lodi prošvihly svačinu a pak i oběd. Ach jo, cožpak
ti lodníci nic nejedí? Ale jedí, brzy si všimly, jak se u kormidla na
chvíli vyměnili, aby si kormidelník a kapitán v jedné osobě mohl
také dát něco k jídlu. A měl toho s sebou zřejmě dost, krmil se
před veverkami, jako by je provokoval. I když by mu asi křivdily,
lodníci přece o svých černých pasažérech nevěděli, jinak by se asi
o ně více zajímali.

Až k večeru, když už veverky hlady šilhaly, loď zamířila ke
břehu. Stál tam na břehu nějaký hostinec či co a lodníci se tam
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vypravili asi na pivo. Přirazili s lodí k molu, které napovídalo, že
tam lodě občas kotví, loď pečlivě uvázali a pak vyšli na břeh.

Veverky ulehčeně seběhly za nimi na molo a hned šplhaly
na vysoký kaštan,  stojící  poblíž hospody. Kaštany ještě nebyly
zralé, ale to v té chvíli veverkám nevadilo, hlavně že na stromě
nějaké byly! Rychle se najedly, aby jim žaludky přestaly vyhrávat
intrády a teprve pak začaly uvažovat, co budou dělat dál.

Bylo to ale ve skutečnosti snadné uvažování. Co asi mohly
dělat jiného, než otočit se domů? Menší potíž byla, že byly na
druhém břehu řeky, ale předtím podpluly několik mostů a když se
budou kolem nich vracet, není problém po nich přejít na opačnou
stranu. Hlavně už se nespoléhat na žádnou loď, ze které se nedá
vystoupit, když to veverka potřebuje!

Jako menší potíž se ukázalo, že už je večer a domů to zcela
jistě nestihnou. Kolem řeky rostly stromy, kde se dalo v pohodě
přespat. Veverkám stačí pár šikovně umístěných větví, aby se na
nich dalo v pohodě přespat, nemusí to být zrovna vykotlaná díra,
ta je nutná jen když prší a teď naštěstí nepršelo.

Tak se veverky prospaly v koruně velkého stromu a hned
ráno pokračovaly po řece směrem domů. A opravdu si oddychly,
když před sebou v dálce za polem spatřily »svůj« lesíček.

Všude dobře, doma nejlépe!
 =*=
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Veverky a smetiště
Na kraji lesa bylo velké smetiště. Lidé z města tam házeli,

co se komu doma nelíbilo. Správně to měli dávat do popelnic, ale
za popelnice se platí a radní na radnici rozhodli, že kdo bude mít
plnou popelnici, zaplatí za odvoz.

To se rozumí, všichni si pak své popelnice zamykali, aby
jim sousedi nemohli něco přidat a popelnice jim déle vydržela do
naplnění. A někteří to řešili tím, že nepotřebné věci raději donesli
do lesa a odhazovali je tam. 

Radní tak svým rozhodnutím způsobili, že za městem u lesa
vzniklo obrovské smradlavé smetiště. Jestli i u vás lidé zamykají
popelnice, pak je to ze stejného důvodu a jestli máte poblíž les,
tak si tam raději přidržte nos, jak tam to smetiště smrdí.

Jenže veverky v tom lese musí žít, protože nikde jinde žít
nemohou. Les je jejich domovem a kam by šly jinam? I okolní
lesy už jsou obsazené, všude žijí lesní zvířátka.

Když bylo to smetiště neúnosně velké a do potůčku začala
z něho vytékat smradlavá voda, řekly si veverky, že už je toho
příliš a musí se s tím něco udělat. Ale co? Veverky nemají auta,
aby odpadky odvezlo, nemají ani spalovnu. Občas se jim některé
odpadky hodí, ale ne vždy. Z igelitových nákupních tašek dělaly
plachty do rogalla, ale než by vyčistily les od igelitových tašek,
měla by rogallo i každá lesní myš. 

„Co s tím uděláme?“ říkaly si veverky. „Něco se s tím dělat
musí, takhle to dál nejde.“

A pak na to přišly.
„Vrátíme to smetí lidem!“ navrhla Zrzečka.
Na smetišti našly starý kočárek. Měl jen dvě kolečka, ale to

se právě veverkám hodilo. Utrhly z něho nápravu a přidělaly ji na
široké prkno, takže vznikl dvoukolový vozíček. Na něj naložily
smetí  co  se  na  něj  vešlo  a jely  s tím  k městu,  že  to  hodí  do
nejbližší popelnice.
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Do města dojely v pořádku až večer, jenže žádné smetí do
popelnice nehodily, popelnice byly zamčené.

„Co s tím?“ mrzela se Zrzečka.
„Když to nejde do popelnice, vím kam to patří!“ odvětila

naštvaně Šedivka. „Vysypeme to na chodník před radnici. Ať lidé
poznají, jaké to je, žít ve smradu!“

Jak to řekla, tak to udělaly. Před radnicí vysypaly náklad
a prchaly i s vozíčkem, aby přivezly další várku. Ale u lesa si to
rozmyslely. Lidem snad postačí naznačit.

V tom se ale pěkně zmýlily. Druhého dne bylo ve vitrince
vedle radnice oznámení, že nějaký »neznámý vandal« zaneřádil
veřejný prostor a »až ho Policie dopadne, potrestá ho«!

Když to ale přečetla Zrzečka, která ve škole odkoukala, co
se děti učily, takže znala i písmenka, veverky se rozzlobily.

„Jakýpak vandal?“ rozčilovala se Hnědulka. „Pojď Zrzečko
a napíšeš jim odpověď!“

Nevěřili  byste,  kolik lidé vyhodí  propisek.  A to se ví,  že
jich bylo plno i na smetišti.  A některé ještě trochu psaly,  takže
veverky  měly  čím  psát.  Šlo  jen  o to,  nač  mají  vzkaz  napsat.
Rozmýšlely,  zda mají  použít  starý papír,  nebo raději  březovou
kůru, ale kůru měly v lese a papír by teprve musely shánět. 

Napsaly tedy lidem dopis.
Mi nejsme vandali, ale poctiví nálezci veverki.

Vracíme vám, co ste unás vlese nechali.
Do popelnic to nešlo dát, diš sou zamčení.

To se ví, s nějakým pravopisem si veverky hlavičky moc
nelámaly. Byly rády, že to sesmolily. Hlavně že to bylo čitelné.
Na konec Zrzečka obtiskla svou přední pacičku, namočenou do
jemného černého blátíčka, co vytékalo ze smetiště do potoka. To
aby si lidé čichli, co posílají i do vody.

Večer vysypaly před radnici další svinčík ze smetiště a na
vršek hromady umístily »otevřený dopis«. V té chvíli se blýsklo,
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veverky se polekaly a tak rychle utíkaly, že nestačily odvézt ani
svůj dvoukoláček.

Naštěstí už ho nepotřebovaly. 
Fotografie veverek, jak přivezly před radnici další várku ze

smetiště,  se  objevila  v novinách  i s kousavým  komentářem,  že
i lesní zvířátka vědí, jakou hloupost spáchali páni radní uvalením
nesmyslných  poplatků  za  každou  odváženou  popelnici.  Kdyby
lidi platili jen přiměřený roční poplatek, neházeli by odpadky do
lesa. A lidem veverky jen velice správně ukázaly, že si svinčík
v lese nepřejí a kdo ho tam dělá, měl by se stydět.

Po takové ostudě radnice poslala auto odvézt smetiště tam,
kam patří. Do spalovny.

Bylo toho tam deset plných nákladních aut.
 =*=
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Veverky a páv
Ve vesnici  na  druhé  straně  lesa  než  bylo  městečko měli

kromě menších usedlostí, dříve se říkalo statků, i jednu velkou,
které se dřív říkalo velkostatek. Později v něm sídlilo zemědělské
družstvo a dnes se tomu říkalo vznešeněji »farma«. Velkostatek
měl ale velký dvůr a na něm žilo hodně domácích zvířátek. Když
to veverky zjistily, přišly se tam na ně podívat.

Z domácích zvířátek se veverky bojí jen psů, ti by je mohli
prohnat a v nejhorším případě i zakousnout. Ale na dvoře farmy
měli jen jednoho hafana a ten byl přes den uvázaný u boudy, jen
na noc měl celý dvůr pro sebe a hlídal.

Kromě několika koček a jednoho velkého kocoura tam ale
občas utekla z teletníku telátka a bloumala pak po dvoře, než je
zase zavřeli,  a také spousta  všelijaké drůbeže.  Od hejna slepic,
přes kolébavé kachny s malými kachňaty a husy s housaty až po
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krocana, krůty a krůťata. Ti všichni se pyšně procházeli po dvoře,
husy a kachny se občas koupaly v nevelké požární nádrži, kam za
nimi slepice ani krůty dobrovolně nešly, neboť uznávaly vodu jen
z korýtka na pití.

Ozdobou  dvora  byl  velký,
barevný páv. 

Vykračoval si nejpyšněji ze
všech  ptačích  obyvatel  dvora,
jako  kdyby  mu všechno  patřilo.
Na každého roztahoval do vějíře
svůj  nádherně  vybarvený  ocas
z překrásných pavích per a byl na
ně velice pyšný.

Veverky nejprve vyšplhaly na vysokou zeď kolem dvora,
odkud opatrně zhodnotily, čeho by se měly bát.

Hafana ne, ten je na řetězu. Slepic ne, ty se neperou. Husy
se sice občas perou a nepříjemně štípou, ale husy zrovna plavou
na tom divném malém rybníčku a jen tak nevylezou. Takže pozor
si musí dát jen na krocana a krůty, jsou ze všech domácích ptáků
největší. A pak na toho barevného ptáka, i on vypadá nebezpečně.
Kočky nepočítáme, s těmi se dá snadno domluvit příměří. Králíci
jsou zavření v králíkárně, s těmi by se ale dalo popovídat nejvíc,
podobají se hodně lesním zajíčkům, s kterými veverky vycházely
vždycky v dobrém. Co tu je ještě? Aha, telátka, jenže ta smutně
vykukují ze dveří teletníku, horní díl je sice otevřený, ale dolní je
zavřený a telátka ho nepřelezou.

Nic moc nebezpečného tu zřejmě není, takže hurá přes zeď
do dvora a půjdeme si popovídat se zajíčky… ehm… s králíčky.

A veverky hned hop do dvora a hrnuly se ke králíkárně, aby
se králíčků zeptaly, co je tady ve dvoře zajímavého. Králíčci to
jistě budou vědět a veverkám poradí.

Králíčci ale byli nějak ospalí a nechtělo se jim vybavovat se
s veverkami. Jako největší zajímavost ve dvoře veverkám ukázali
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na páva, ten je tu ze všech nejkrásnější. Páv ale o veverky nestál.
Jakmile je spatřil, začal křičet.

„Utekli králíci z králíkárny! Chyťte je! Zavřete je!“
„My nejsme králíci, ale veverky!“ opravila ho Zrzečka.
„To je jedno, králíci jako veverky!“ křičel páv. „Vraťte se

do své králíkárny!“
„Nemáme žádnou králíkárnu!“ ujistila ho Šedivka. „Jen se

tu po dvoře chceme rozhlédnout, co je tady nejzajímavějšího!“
„Nejzajímavější jsem tu já!“ křičel páv. „A mě už jste jistě

viděly, tak koukejte mazat, odkud jste přišly!“
„Proč máme mazat?“ dělala nechápavou Hnědulka. „Koho

máme mazat? Potřebuješ snad namazat? Nebo umazat? A čím?“
„Ničím umazat nepotřebuji,“ urazil se páv. „Nebyl bych už

tak hezký. Ale vy mazejte ze dvora, než na vás pošlu Broka!“
Jenže pes Brok nevypadal, že by ochotně poslechl. Veverky

mu přece nic neudělaly, ve dvoře žádnou škodu netropily a že by
se přetrhl kvůli nafoukanému pávovi, to tedy ne! 

„Zavolej mě, kdyby dělaly škodu!“ bručel na páva. „Jestli
ale nic zlého nedělají, nech je být!“

Zůstal roztažený na zápraží a jen se po veverkách líně díval.
„Že nic zlého nedělají?“ kohoutil se páv. „Urážejí mě!“
„To není nic tak zlého, aby to vyžadovalo můj zásah,“ řekl

rozšafně Brok. „Když tě urážejí, urážej je taky a bude to!“
 „Když já ani nevím, jak se tihle králíci s ocásky urážejí!“

lamentoval páv.
„My se neurážíme,“ podotkla k tomu Zrzečka. „Nás jen tak

někdo neurazí a nějaký přerostlý krocan teprve ne!“
„Cože?“ zakrákal páv rozzlobeně. „Slyšeli jste to všichni?

Ti ocasatí králíci mi říkají »přerostlý krocan«! To je urážka přímo
smrtelná! Ale tady poteče krev! Já je snad uklovu!“

Rozběhl se k nim, ale kdepak chytit veverky! Zvlášť když
mu překážel  jeho krásný dlouhý ocas!  A veverky to  pochopily
jako báječnou hru na honěnou. Občas se mu některá ukázala, páv
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se po ní rozehnal, ale veverka uskočila a zmizela mu s očí. Pak už
se všechny tři držely vzadu za ním a schovávaly se mu pod jeho
vlastním ocasem, ať se točil jak chtěl.

Králíci v králíkárně se tomu smáli, až se smíchy váleli po
kotcích. Konečně se někdo tomu nafoukanci postavil! Přidaly se
k nim na dvoře všechny slepice, pak kachna a husy. Všichni se
smáli, jak páv nemůže najít veverky, když je má pod ocasem.

Pak se ale otevřely dveře, spíš menší vrata do kravína a ven
vykoukla kráva.

„Co je to tady za hluk?“ zabučela.
„Ále, tihle ocasatí králíci mě urazili!“ stěžoval si páv. „Že

jsem ňákej přerostlej krocan! Taková urážka!“
„A ty je neurážíš?“ obořila se na něho kráva. „To jsou přece

veverky a ne »ňáký ocasatý králíci«!“
„Já jsem nejkrásnější  pták z celého dvora!“ kasal  se páv.

„Mě nikdo nesmí srovnávat s krocanem!“
„Nejkrásnější  možná jsi,“  připustila  kráva.  „Však tě  tady

mají jen pro krásu, jinak z tebe žádný užitek nemají! Bez svých
barevných per bys byl úplně k ničemu! My krávy nejsme zrovna
královny krásy, ale jsme lidem užitečnější. Proto je nás v kravíně
hned dvacet.“

„Ale ty… ty veverky… ty taky nejsou užitečné!“ řekl páv.
„Veverky do dvora nepatří,“ řekla kráva. „Veverky patří do

lesa a tam jistě mají své místečko. A kromě toho se mi líbí, zvlášť
ta zrzavá!“ 

„Co je na ní hezkého?“ durdil se páv. „Nejkrásnější ocas
mám přece já!“

„Možná máš,“ řekla Zrzečka. „Ale náš ocásek má výhodu,
slouží nám i jako kormidlo i jako padák.“

„Takže je nejen hezký, ale i užitečný!“ shrnula to kráva.
Páv se ale urazil. Roztáhl křídla a odletěl na druhý konec

dvora, kde už zase pyšně roztáhl svůj barevný ocas a snažil se
vzbudit údiv hejna hus. 
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„Je hezký,“ přiznala mu kráva. „Ale s tou užitečností to nic
moc není. My dáváme mléko, slepice vejce, ale co on?“

„Kdyby nebyl tak nafoukaný, byl by mnohem hezčí,“ řekla
Šedivka. „Krása není jen v peří.“

Měla ovšem pravdu. 
 =*=
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Veverky a autíčko
Veverky se nedržely jenom ve svém cípu lesa a podnikaly

průzkumně-objevitelské výpravy i do okolí. V tomto širším okolí
se nacházelo několik vesnic a trochu dál i jedno městečko. Občas
musely přebíhat  přes  silnice,  pokud se nedaly podběhnout  pod
některým mostkem, kudy chodila i ostatní lesní a polní zvířátka.

Přebíhání přes silnici nebylo bez nebezpečí, ale veverky si
vždycky dávaly pozor, aby zrovna nejelo nějaké auto. 

Jednou ale našly na kraji silnice takovou divnou věc. Měla
tvar obdélníku a když ji veverky opatrně otevřely, zjistily, že je
plná papírků. Ty papírky měly jistě nějaký význam a veverky je
na kraji silnice nenechaly, auta by je jistě rozjezdila. Vzaly si je
do svého koutku lesa a uschovaly v suché jeskyňce vysoko nad
stromy, tam, co obvykle sušily houby a jiné lesní plody.

Až druhého dne se vypravily do městečka, neboť je hnala
zvědavost, co je mezi lidmi. Dostaly se až před radnici a tam si
všimly nové vyhlášky na radniční nástěnce.

Ztratil jsem tašku s důležitými doklady. Kdo
je poctivě odevzdá, tomu koupím nové auto. 

Radní Holeček.

„Holky, že to bude ta taška s papírky, co jsme našly!“ hned
napadlo Zrzečku.

Už tedy neokouněly u radnice a hupky hupky spěchaly zpět
do lesa. A hned vyšplhaly na skálu do jeskyňky, aby si tu tašku
prohlédly pořádně.

A opravdu, byly tam i nějaké peníze, ale hlavně tam byly
nějaké plány. A veverky rychle vymyslely, jak to udělají. Zrzečka
napsala na kus odrbaného papírku dopis pro radního a všechny tři
s ním spěchaly zase do města. Došly až k hlavnímu vchodu do
radnice  a nejprve  se  polekaly,  když  se  před  nimi  dveře  samy
otevřely, ale když zjistily, že se dveře otevírají, kdykoliv někdo
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před nimi přejde, dodaly si kuráže, zamávaly na dveře pacičkami
a když se otevřely, vběhly do budovy radnice. Chvíli bloudily po
chodbách, až objevily dveře s nápisem »Radní Holeček« a svůj
dopis položily na práh. Pak se rychle obrátily a utíkaly domů.

Jaké asi bylo překvapení pana radního, když před dveřmi
své kanceláře objevil papírek se vzkazem.

Našli sme tašku co ji scháníte, vrátíme vám ji,
když si pro ni dojdete. Najdete ji na kraji lesa.

Veverki

Naškrábané to ovšem bylo strašně, jenže na konci dopisu
byl opravdu otisk veverčí pacičky, takže se tomu dalo věřit.

Pan radní ovšem hned vyběhl z radnice, vsedl do auta a jel
se podívat po silnici k lesu, jestli je to opravdu tak. Na kraji lesa
zpomalil a koukal, jestli něco neuvidí. A skutečně! Na stromě na
ulomené větvi visela jeho taška s dokumenty!

To se jen tak nevidí, myslel si pan radní Holeček. Zastavil,
přeskočil příkop a došel až ke stromu. Taška tam visela právě ve
výšce, kam na ni snadno dosáhl. Pan radní ji opatrně sundal, hned
ji na místě otevřel a když zjistil, že jsou v ní nejen dokumenty,
ale  i všechny  peníze,  bylo  mu jasné,  že  jsou  veverky opravdu
těmi poctivými nálezci.

Obrátil se, nasedl do auta a odjel.
Veverky se za pár dní opět vypravily do města  a co tam

nenašly! Na radniční nástěnce byl vzkaz pro ně! 

Slíbil jsem poctivému nálezci mých dokumentů
auto. Slib plním a nálezce ať si auto vyzvedne
poblíž místa, kde mi vrátil tašku s dokumenty.

Radní Holeček.

Tomu veverky moc nerozuměly. Co by dělaly s autem? Ale
přece jen jim zvědavost nedala a utíkaly rychle na kraj lesa, kde
panu radnímu nechaly jeho tašku.
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Samozřejmě tam žádné auto nestálo, jenže veverky si hned
všimly pošlapané trávy a podle ní došly k mostku, kudy zvířátka
obvykle  podbíhala  silnici.  A pod mostkem opravdu stálo  auto!
Bylo malé, zelené, dlouhé sotva půl metru, podobalo se malému
džípu,  ale  do  otevřené  kabiny  se  všechny  tři  vešly.  A k jejich
velkému  překvapení,  když  při  nasedání  zavadily  o rychlostní
páku, se auto pohnulo. Nebylo to sice skutečné velké auto, jen
hračkové, ale bylo elektrické a skutečně jezdilo.

To bylo něco pro veverky! Opatrně s autíčkem vycouvaly,
otočily je k lesu a už ujížděly! To se ví, že autíčko ukázaly všem
svým kamarádům. Zajíčky hned svezly, aby si to také zkusili, pak
ještě naložily ježky a nakonec žabky.

Zajíci sice tvrdili, že to auto jezdí pomaleji než oni běhají,
že by ani lišce neujelo,  ale veverky přece neměly autíčko, aby
ujížděly lišce, ale jen tak pro radost!
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A samozřejmě  musely  přede  všemi  chválit  pana  radního
Holečka, že splnil slib daný poctivému nálezci. I když auto pro
veverky nestálo tolik jako opravdické auto.

Takže na tom vydělali všichni.
Radní  Holeček  měl  své  drahocenné  dokumenty  i peníze,

navíc měl u všech lesních zvířátek pověst poctivého chlapa, co
drží slovo, i když jde o veverky.

Veverky dostaly za poctivost autíčko pro radost. To se ví,
že si ho hleděly! Udělaly si pro autíčko garáž v jeskyňce až dole
ve skále, kam se dalo zajet. Jeskyňka byla napůl zakrytá lískovým
keřem, kde veverky sklízely oříšky. Autíčko muselo zajíždět do
jeskyňky opatrně, ale nepršelo tam na ně a zvenčí nebylo vidět.
Nemusely se tedy bát, že jim někdo autíčko odnese.

To se, panečku, měly!
 =*=
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Veverky a penízky
Veverky s autíčkem jezdily málokdy, byl to pro ně vždycky

svátek. Bylo príma, ale přece jen bylo pomalejší než když běhaly
po lese samy, takže si ho užívaly jen občas.

Jenže autíčko jezdilo čím dál tím pomaleji, až jednoho dne
ani nechtělo zajet do garáže.

Co se to s ním stalo? Veverky autíčko prošmejdily, až pod
sedačkami objevily malou knížečku. Byl to návod k autíčku.

„Ten jsme si měly přečíst hned na začátku,“ zamrzela se
Zrzečka. „Třeba by nám pomohl.“

„Tak ho začni číst aspoň teď!“ pobídla ji Hnědulka.
Zrzečka tedy začala slabikovat návod. Veverky uměly číst

jen trochu, vždyť nechodily do školy jako děti, jen se občas ke
škole vypravily, aby se něco nového dozvěděly. Uměly písmenka
a trochu je skládat do slov, ale to se ví, neučily se to pořádně.

Jenže Zrzečka se brzy dostala k návodu, jak vyměnit vybité
baterie. Měly odklopit zadní sedadla, vyndat staré baterie a dát
místo nich nové. Hned zkusily odklopit sedadla a opravdu byly
pod nimi baterie. Jenže nové na výměnu veverky neměly.

Co teď? Teď si opravdu nevěděly rady.
Napadlo  je  sice  oběhat  smetiště,

třeba  tam  někdo  vyhodil  baterie  jako
obyčejný odpad, i když se to nemá, ale
hned jim došlo, že to není žádné řešení.
Vyhozené baterie nebudou nové, to by
si nepomohly.

„Musíme  se  podívat  do  školy,
třeba se to dozvíme,“ řekla Zrzečka. Byla to poslední naděje.

Jenže veverky měly opravdu štěstí. Když dorazily ke škole,
tam právě žáci končili s akcí »Sbíráme léčivé byliny«. Do školy
přijela dodávka od podniku »Léčivé rostliny« vykupovat od žáků
sušené léčivé rostliny a veverky tomu chvíli přihlížely.
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Moc se toho nedozvěděly, ale něco přece. Žáci dostávali za
léčivé rostliny nějaké peníze a veverky si uvědomily, že za peníze
se jistě dají koupit i baterie do jejich autíčka.

Když bylo auto od podniku »Léčivé rostliny« na odjezdu,
veverky se odvážily řidiče zeptat, jestli vykoupí léčivé rostlinky
i od nich, kdyby je natrhaly. Pán se tomu podivil, ale když tak
pěkně prosily, slíbil jim, že koupí. A přidal jim barevnou knížku
s vyobrazením rostlinek i s ceníkem, co se za kterou platí.

Veverky byly spokojené a knížečku si odnesly. Pak se nad
ní  radily,  co  by  asi  bylo  nejlepší.  A protože  veverky  vždycky
vědí, co se kde v lese nachází, také to hned zkusily. Natrhaly těch
bylinek plno, sušily je jako svoje zásoby a když jich měly hodně,
čekaly jen na řidiče s dodávkou. Naštěstí v knížečce našly i jeho
rozpis, kdy a kde bude vykupovat a na nejbližší termín se sebraly,
všechny bylinky daly do sáčků a vypravily se za ním.

Pan řidič se divil ještě víc, ale když si prohlédl, co veverky
přinesly, koupil od nich všechno. A veverky dostaly pár papírků,
za které si doufaly koupit baterie do autíčka.

Hned to také vyzkoušely v nejbližší prodejně elektropotřeb.
Prodavačka  se  také  divila,  když  jí  do  obchodu  přihopkaly  tři
veverky, ale baterie měla a veverky platily skutečnými penízky,
takže jim je prodala.

A veverky utíkaly do lesa a hned ke garáži. Odklopily zadní
sedačky, vyndaly staré baterie a nahradily je novými. A když pak
přiklopily sedadla a zkusily vyjet z garáže, překvapilo je, jak to
autíčko zase dobře jezdí!

To bylo něco pro veverky! Hned objely všechna doupátka,
o kterých  věděly,  svezly  nejprve  zajíčky,  pak  ježky  a žabky
a v lese bylo veselo! Nejlepší na tom bylo, že veverky už věděly,
co  dělat,  aby  jim  autíčko  jezdilo  i když  zase  baterky  dojdou.
Jednak  jim  po  nákupu  ještě  nějaké  penízky  zbyly,  ale  teď  už
věděly, kde si mohou vydělat další. Veverky přece vždycky dobře
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vědí, co se v jejich lese nachází! A kromě toho bylo v té knížečce
napsané, že bylinky pomáhají a to také stálo za to.

Budou z toho mít užitek všichni.
 =*=
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Veverky a lanovka
Veverky jsou zvědavé a tak se občas vydávají na průzkum

neznámých krajů. A tak se jednoho dne dostaly až za třetí vesnici,
kde byl velký kamenolom. To se ví, že se tam polekaly, když lidé
odstřelili kus skály a balvany se sypaly z nebe široko daleko, ale
víc je zaujala lanovka, svážející kameny k autům.

„To si musíme taky udělat!“ řekla Zrzečka.
„K čemu nám bude lanovka?“ nechápala Šedivka.
„No třeba na vynášení hub do sušárny na skálu,“ navrhla jí

Zrzečka. „Já vím, po jedné to jde taky, ale moc pomalu. Největší
úspěch jsme měly, když jsme přivezly plnou loďku hub. Ale jen
si vzpomeňte, nosily jsme je nahoru do sušárny po jedné?“

„Tahaly  jsme  je  přece  provazem  s kladkou,“  připomněla
jim Hnědulka. „To nám přece úplně stačilo!“

„Jo, stačilo,“ souhlasila naoko Zrzečka. „Ale musely jsme
se u té kladky střídat a nakonec jsme byly utahané všechny.“

„Ty houby za to určitě stály!“ řekla Šedivka.
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„To ano, ale kdybychom měly lanovku, bylo by to rychlejší
a lehčí,“ trvala na svém Zrzečka.

„No, zkusit se to může,“ přidala se k ní Hnědulka.
A tak se přiblížily ještě víc k lanovce, aby vyzkoumaly, jak

je vlastně udělaná. Místo střelmistrů se do lomu nahrnuli chlapi
se sbíječkami, aby velké kameny rozbili na menší, které se dají
snadněji odvézt. Veverky z toho usoudily, že se ten den v lomu
střílelo a teď bude klid, než to lidi odvozí. A uhodly to správně.

Správně také usoudily, že nebudou potřebovat lanovku tak
dlouhou, jako mají lidé, takže si ji mohou zjednodušit. Nebudou
potřebovat složité vzpěry a stožáry, vystačí si s kladkou na jedné
straně a s druhou kladkou na druhé straně. Z dřívějška mají dost
provázku, kladky také, zbývá nějaká krabice jako vozík lanovky
a jde se to vyzkoušet!

Horní stanice lanovky měla být na skále u jeskyňky, zvané
»sušárna«, neboť tam přes celé léto sušily všechno, co veverky na
zimu potřebují. Nejvíc tady usušily hub, ale sušárnou prošlo dost
jahod, malin a ostružin. Teď tam udělaly »horní stanici«, neboli
přivázaly tam ke kmeni mladé borovice kladku s klikou. »Dolní
stanici«  podobným  způsobem  upevnily  kolem  kmene  smrčku,
který rostl dole. Nosné lanko povede šikmo nad keřem lísky, kde
už dozrávaly veverčí pochoutky, lískové oříšky.

Zbývalo ještě vymyslet vozík neboli kabinu lanovky, ale tu
měly hned, stačilo když sem dotáhly přiměřeně velkou bedničku,
na smetišti jich našly hned několik. Provázek natáhly dvojmo tam
i zpátky, na jednu stranu přivázaly bedničku, neboli kabinku, na
druhý konec zavěsily protizávaží, aby nemusely všechnu tu tíhu
točit  klikou.  Teď to  tedy bylo  tak,  že  bez  zátěže  jela  kabinka
sama nahoru a táhlo ji závaží, ale když byla kabinka plná, musela
veverka nahoře točit klikou. Úplně se to jistě vyvážit nedalo, ale
veverkám to stačilo.

A hned lanovku vyzkoušely. Rozběhly se lesem, určitě tam
najdou nějaké houby. Donesly je k »dolní stanici« a naložily do
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bedýnky. Zrzečka odběhla vyšplhat se na skálu, že bude lanovku
provozovat, což znamená točit klikou.

To bylo něco pro veverky, když kabina plná hub slavnostně
opustila »dolní stanici« a pomalu plula vzduchem šikmo nahoru
směrem ke skalní sušárně! Vznášela se přitom nad ořeším, kde
ještě zůstalo pár oříšků na horních větvích, které byly příliš slabé
i na veverky. Zrzečku napadlo, že z lanovky by se daly očesat i ty
horní oříšky, na které dosud nedosáhly a musely čekat, až samy
spadnou a když spadly v noci, ráno tam nebyly, neboť si je myši
v noci odnesly.

„Ta lanovka bude užitečnější, než jsme myslely,“ shrnula to
Zrzečka, když nahoru na skálu vyšplhaly Šedivka s Hnědulkou.

A hned jim přednesla nápad s lískovými oříšky.
To se ovšem muselo hned vyzkoušet! Veverky nejprve do

»horní stanice« dotáhly »kabinku«, rozložily po sušárně houby,
aby se sušily, potom si do kabinky vlezly Hnědulka s Šedivkou
a Zrzečka je pozvolna spouštěla nad lískový keř. 

Pravda, z »kabinky« to nešlo, plula vysoko nad keřem. Ale
veverky si věděly rady. Šedivka si  uvázala kolem pasu provaz
a Hnědulka ji spustila z kabiny níž. A opravdu se tak daly trhat
i ty oříšky, které byly na konci dlouhých tenkých větví!

To bylo něco pro veverky! Hnědulka to zakrátko vylepšila
plastovým sáčkem, který si Šedivka před druhým spuštěním dolů
k ořeší uvázala kolem pasu, aby se nemusela s každým oříškem
vracet do »kabinky« a otrhala jich víc, kam až dosáhla. A Zrzečka
popojížděla s lanovkou, aby Šedivka postupně dosáhla všude.

Takhle dočista by se jim ořeší nikdy nepodařilo očesat!
Vyvezly pak oříšky nahoru a chvíli si radostí na kraji skály

tancovaly. A protože se cesta lanovkou Šedivce i Hnědulce líbila,
posadily teď do bedýnky Zrzečku, aby si to také užila.  Klikou
točila Hnědulka, zatímco Šedivka sešplhala se skály dolů a dělala
dole »vítací výbor« na znamení, že je lanovka »kolaudovaná«. Co
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to znamená, to sice veverky nevěděly, ale pamatovaly si, že s tím
byla u lidí vždycky nějaká oslava na ukončení stavby domků.

Další částí »vítacího výboru« byli tři mladí zajíčci, kterým
se lanovka také líbila, zejména když nahoře veverky předváděly
svá akrobatická čísla při sklizni oříšků. A hned žadonili, aby je
tou lanovkou veverky také svezly.

Dobračky veverky se ovšem nedaly dlouho prosit. Proč ne?
Jen ať se zajíčci také podívají na ořeší shora! Vždyť všichni tři
skoro přesně vyvážili lanovku s protizávažím, takže točit klikou
nebylo vůbec  namáhavé,  ani  nahoru,  ani  dolů.  To byl  největší
rozdíl  proti  obyčejné kladce,  kterou veverky tahaly do sušárny
houby dřív!

Zajíčkům se cesta lanovkou líbila, ovšem netroufli si vylézt
z kabiny a viset  na provaze pod ní,  jako když veverky sklízely
oříšky. Stačilo jim překukovat přes horní okraj bedýnky, i to bylo
zajímavé. Nahoře na skále zajíčci vystoupit nechtěli. Báli se, že
uklouznou a spadnou dolů. Veverky to uznaly, zajíčci nemají tak
šikovné ocásky, použitelné jako padáky. Proto se veverky výšek
nebojí! Když tedy veverky vyvezly zajíčky nahoru, zase je také
tak pomalu svezly dolů. A to se ví, zajíčkům se to líbilo ještě víc.

Jen dole zajíčci vyskákali z »kabinky«, už tam čekali další
zájemci. Nejprve ježci, pro které to bylo také lákavé.

„Nebudete se ale bát jako na rogallu?“ opatrně se jich ptala
Zrzečka. Ale ježci měli tentokrát víc kuráže.

„Tohle přece neletí tak splašeně!“ tvrdili. 
Veverky to uznaly, naložily dole ježky a také s nimi vyjely

až nahoru a zase zpátky. Ani ježci se neodvážili nahoře vystoupit,
skála se jim zdála příliš kluzká a vysoká, ale to nevadilo, veverky
je tedy jako zajíčky svezly zase zpátky na zem.

Po ježcích už čekaly ve frontě i žabky, by se rády svezly,
a veverky je také svezly. Svezly i užovku Uršulu. Uršula je před
nedávnem vozila na hřbetě, když si z ní udělaly lochnesku, proč
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by jí to svezení neoplatily? Vždyť i užovce se může taková cesta
vzduchem líbit!

Jenže když sjížděly s nadšenou Uršulou dolů, čekal tam na
svezení další zájemce, jezevec.

„To asi nepůjde!“ vrtěla hlavou Hnědulka. „Ty jsi na naši
lanovku moc těžký, neuvezeme tě.“

Jezevec ale žadonil, aby to aspoň zkusily. Nemusí s ním ani
vyjíždět až nahoru, jemu postačí svézt se jen kousek, aby viděl,
jaké to je ve vzduchu. A dobračky veverky, že to aspoň zkusí.

Jenže jezevec je opravdu velké zvíře. Kanci jsou sice ještě
větší, ale proti lehounkým veverkám, zajíčkům, ježkům, žabkám
i proti užovce to byla opravdu »těžká váha«. Hnědulka musela jít
nahoru pomáhat, Zrzečka by jezevce sama neutáhla. Točily tedy
klikou obě, jen se z nich pot lil, ale vyjely s jezevcem nad ořeší.
Jezevec úplně hýkal radostí, jak se mu to líbilo. Nic takového by
se mu jinak v životě nepoštěstilo! 

„Jsem první létající jezevec na světě!“ křičel shora.
Jenže  Šedivka  to  viděla  jinak.  Zpozorovala  totiž,  jak  se

provázek začíná třepit. Prasklo jedno vlákno, pak další.
„Holky, pozor!“ volala na dvě nahoře. „Lano nám praská,

honem s ním dolů, než to praskne úplně!“
To ale byla vážná výstraha a veverky nahoře ihned otočily

směr a kabinka zamířila k »dolní  stanici«.  Jenže jezevec,  místo
aby se ztišil, ještě křičel, že přistání je ještě lepší než start, hopsal
v kabině, a už byl skoro dole, když lano opravdu prasklo, kabina
žuchla na zem a na opačném konci prudce sjelo dolů závaží, jen
to kříslo o skálu. 

Jezevec si naštěstí pádem neublížil, padal jen z půlmetrové
výšky a to se dalo vydržet. Ale lanovka byla rozbitá. Veverky se
mračily, ale jezevec za to vlastně nemohl, nemohly mu vyčítat, že
se chtěl také svézt.

„To nic, to si ještě opravíme!“ rozhodla nakonec Zrzečka.
„Koupíme si ve městě v železářství pořádný provaz, aby vydržel
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i jezevčí váhu. Uznejte, že to prasklo ještě dost šetrně! Jezevci se
nic nestalo, ale kdyby spadl z větší výšky, praskaly by mu kosti.“

„A kdyby to prasklo pod někým jiným,“ dodala Šedivka,
„Mrzelo by nás to ještě víc!“

„Nám veverkám by to nevadilo,“ soudila Hnědulka. „My se
pádů z výšek nebojíme. Od čeho máme ocásky?“

„Mohlo se to utrhnout třeba pod zajíčky,“ namítla Šedivka.
„Nejsou taková váha,“ mínila Hnědulka.
„Nejsou. Ale ten provázek byl zřejmě trochu zteřelý a brzy

by praskl i pod menší váhou,“ ujistila je Zrzečka. „Koupíme si na
to pořádný provaz, aby vydržel!“

A tak to také provedly. Naštěstí měly nějaké penízky, aby si
to mohly dovolit. A v železářství se ani nedivili, k čemu veverky
potřebují pět prádelních šňůr. Hlavně že měly čím zaplatit.

Veverky si lanovku opravily. A ještě na ní mockrát svezly
své kamarády. Byla to přece nádhera! Ostatně i lidé se rádi vozí
lanovkami! Až nějakou pojedete, vzpomeňte si na veverky!

Jen jezevce už nikdy nesvezly. Možná by to už ty pořádné
prádelní šňůry vydržely, ale jezevec uznal, že je proti veverkám
příliš »těžká váha«. Vždyť už se svezl, líbilo se mu to, ale když to
pak s ním žuchlo, jen mu zatrnulo. Být to z větší výšky, dopadlo
by to podstatně hůř! Takže mu to raději stačilo.

Už o to ani nežadonil.
 =*=
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Veverky a zajíčci
Na podzim začíná období, kterému myslivci říkají »hony«.

To je smutná doba pro všechno zaječí obyvatelstvo. Myslivci při
honu táhnou krajinou a střílí  zajíce, bažanty i koroptve. Aby se
před nimi žádný zajoch nemohl někam schovat, mají s sebou psy,
kteří schované zajíce vypátrají a když zajíc začne utíkat před psy,
ozve se »prásk!« a zajíček doběhal… 

A tak jednoho dne nastal v lese shon. »Myslivci jdou!« šla
zlá zvěst mezi zajíci. Ti nejbojácnější nevydrželi a dali se na útěk
hned, jenže to nebylo moudré, protože nevěděli,  kudy myslivci
letos půjdou. Ti opatrnější raději počkali, jenže pak se ukázalo, že
se střelba přibližuje přímo k lesíku a ne jako loni, kdy myslivci
táhli dál přes pole. Vyskočit a utíkat bylo možné jen teď, později
bude pozdě!

Veverek se hon netýkal. Veverky jsou v Čechách chráněné
a myslivci je nesmějí střílet. Mohly by se na hon klidně dívat ze
svého pelíšku, ale veverkám bylo líto kamarádů zajíčků. Těm teď
nastala běda běd a kdoví, jestli je ještě někdy uvidí?

Najednou Zrzečka vyskočila, jak dostala nápad.
„Holky, nepomůžeme zajíčkům?“ navrhla ostatním.
„Ale jak?“ podívala se po ní smutně Šedivka. „Víš přece, že

zajíčci umí běhat rychleji než my!“
„Ale my máme lanovku!“ připomněla jim Zrzečka.  „Kdo

by hledal zajíce nahoře na skále? Když se skrčí, nebude na ně
zdola vidět a ani psi na ně nemohou!“

A hned seběhla se stromu a pelášila k zaječím doupátkům,
zatímco Šedivka s Hnědulkou začaly rychle připravovat lanovku.

Přemluvit zaječí rodinku nebylo tak těžké. Zajíčci se svezli
lanovkou už předtím a věděli, že to nic není. Pantáta zajíc Bobeš
ani zaječice Týna se sice minule do lanovky nalákat nedali, že je
to spíš pro ty mladé, ale teď jim teklo do bot a moudře usoudili,
že v nouzi i lanovka může být dobrá.
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A tak veverky spustily bednu – vlastně kabinku – do dolní
»stanice«,  naložily  celou  zaječí  rodinku  a rychle  točily  klikou,
aby  byli  zajíčci  co  nejdřív  v bezpečí.  A nahoře  honem  –  hop
a skok, zalezte tady do jeskyňky a ať z vás myslivci a jejich psi
ani ouško nezahlédnou!

Stihli to všichni na poslední chvíli, rojnice myslivců už se
chystala vstoupit do lesa. Už se z kraje ozývalo praštění větviček
pod mysliveckými botami, ozývalo se i ňafání psů. Zajíci se třásli
strachy, ale přece jen to bylo u veverek bezpečnější než kdyby se
pokoušeli utíkat.

Veverky věděly, že jim nic nehrozí, neboť myslivci nesmí
v Čechách veverky střílet. Proto je klidně pozorovaly shora. Ale
ani veverky se neodvažovaly dolů z bezpečné výšky. Jednak by je
mohl někdo považovat za zajíce a co by jim pomohlo, až by na
ten omyl přišli, když už by byly zastřelené! Ale kromě toho dole
také poštěkávala smečka psů!

Psi  se  samozřejmě  netajili  tím,  že  čichají  zajíce.  Sice  je
čichali z divné strany, totiž odshora, ale čichali je dobře. Ohlíželi
se tím směrem, ale myslivci je hubovali, aby si nevšímali veverek
a hledali zajíce! Jenže psi neumí mluvit a nemohli svým pánům
vysvětlit, že čichají správně zajíce, i když právě z těch míst, kde
jsou vidět jen veverky.

Myslivci postupovali lesem, prošli do sousedního háje, ale
v našem lese nepráskla ani jedna rána.  Až v sousedním lesíčku
vylétlo z úkrytu pár bažantů a ovšemže měli smůlu. Prásk! Prásk!
Bouchaly pušky jako o vojenských manévrech. A bažanti padali
k zemi, kde už pro ně spěchali psi,  aby je za pochvalu přinesli
pánům. Hon pokračoval, ale od našeho lesíka se už vzdaloval. 

Až teď si mohli zajíčci oddychnout! Děkovali veverkám za
ten nápad i za lanovku, která jim dnes zachránila kožíšky. Bez ní
by to určitě dopadlo hůř!
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Veverky byly pochopitelně rády, že zajíčkům pomohly. Po
odchodu myslivců celou zaječí rodinku opatrně svezly lanovkou
dolů a v lese mohla zase nastat pohoda jako dřív.

Ježci celý hon prospali! Ani nechtěli zajíčkům věřit, jak jim
bylo nahoře u veverek úzko! Ale když to potvrdily žabky, museli
to uznat i ježci. A také byli rádi, že to dopadlo výjimečně dobře. 

Zvířátka si přece mají pomáhat!
 =*= 
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Veverky a šminky
Podél  silnice se občas něco najde.  Veverky tam nedávno

našly tašku s dokumenty pana radního a od té doby, kdykoliv se
blížily k silnici, nechávaly pošťuchování a honiček a začaly dávat
pozor na silnici, jestli tam zase něco nenajdou. I když tam dlouho
nic nenašly, mělo to aspoň jednu výhodu, dávaly větší pozor na
projíždějící auta a tím pádem je nemohlo žádné překvapit a přejet.

Jak se říká, trpělivost růže přináší. Veverky skutečně brzy
na kraji silnice něco našly. Leželo tam malé pouzdérko a když je
veverky otevřely, podivily se, co to je?

„Já  už  vím!“  vzpomněla
si  Zrzečka.  „Určitě  to  jsou
šminky,  čili  barvičky,  kterými
se malují parádivé ženské!“

„Ale  my nejsme  ženské,
natož ještě parádivé!“ podotkla
zklamaně Hnědulka.

„Ženské jsou přece lidské
samičky,“  poučovala  ji  hned
Zrzečka.  „My jsme  veverčí  samičky,  takže  s nimi  máme něco
společného.“

„Ale nejsme parádivé!“ namítla Šedivka.
„Myslíš?“ zpochybnila to Zrzečka. „To můžeme zjistit jen

tím, že ty šminky vyzkoušíme. A když se nám to bude líbit, proč
nebýt taky parádnice?“

A protože jsou veverky zvídavé, nedalo Zrzečce moc práce
přesvědčit  ostatní,  aby to vyzkoušely.  Namočily si do barviček
pacičky a chvíli se pokoušely namalovat. A kupodivu jim to šlo!
Za chvíli byly zmalované, že by v nich nikdo veverky nepoznal.
Někde byly do modra, to když zkoušely »modré oční stíny«, jinde
do růžova, jinde i do zelena.

„Předvedeme se takhle zajíčkům!“ rozhodla Zrzečka. 
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Kabelku  se  šminkami  zavřely,  Zrzečka  řekla,  že  ji  bude
opatrovat, a vyrazily k domovu, celé zvědavé, co jim na to řeknou
zajíčci a co jiná zvířátka.

Jenže nejvíc byly překvapené veverky! Jen co se blížily ke
své bříze, ozval se najednou křik sojky, strážkyně lesa.

„Pozor! Pozor! Jdou sem nějaké obludy, schovejte se!“
„Co blázníš, Stáňo, to jsme přece my, veverky!“ volala na

sojku Zrzečka. 
„Pozor! Pozor! Jdou sem hrozitánské obludy, vydávají se za

veverky a znají to tu, schovejte se!“ vřeštěla sojka Stáňa.
Prostě je ani po hlase nepoznala. A nepoznala je ani ostatní

zvířátka, bála se jich a schovávala se před nimi. A mohly na ně
stokrát volat, aby se nebály, že nejsou obludy, ale veverky… kdo
by jim to věřil, když byly zmalované jako špatné omalovánky?

„To je v háji!“ vzdala to Šedivka. „Musíme tu barvu ze sebe
rychle smýt.“

Jenže to se snadno řekne, ale hůř udělá. Šminky jsou přece
udělané schválně tak, aby dlouho vydržely! Veverky je ze sebe
drhly v potůčku, ale tím si je po kožíšcích jen více rozmazávaly.
Nakonec to vzdaly. Byla už tma a šly se do svého pelíšku vyspat.

Ráno pokračovaly v drhnutí barviček z kožíšků, ale byla to
práce jako hrom, šminky byly velice kvalitní a nechtěly ve vodě
jen tak pustit. Veverky se přitom nemohly drhnout celý den od
rána do večera, musely si také sehnat něco k snědku a najíst se,
aby neměly  hlad,  ale  pokaždé se vracely  k potůčku a drhly  ze
sebe tu ohavnou, hnusnou barvu.

Konečně to ze sebe jakž takž dostaly, aby je aspoň některá
zvířátka  poznala.  První  je  poznali  zajíčci.  Přihopkali  až  k nim
a litovali je, kde že se to tak strašně umazaly? Vždyť vypadaly
opravdu jako nějaké obludy!

Veverky jim to nerozmlouvaly, ale nepřiznaly, že si šminky
na sebe natřely samy. Ještě by jim zajíčci řekli, že to bylo hrozně
hloupé. A že to hloupé bylo, to už si říkaly veverky i samy. 
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A kabelku se šminkami vyhodily na smetiště.
Kdo chce, ať se tím namaže sám!
Veverky už to víckrát neudělají!

 =*= 

114



Veverčí zahrádka
Veverky se na svých výzkumných a objevitelských cestách

nemohly vyhnout lidem. To v Čechách prostě nejde. Tady nejsou
obrovské, neproniknutelné lesy, jako v dávných dobách, kdy ještě
v Čechách  vládli  králové.  Česká  krajina  je  dnes  prošpikovaná
vesnicemi, městečky i velkými městy, takže je na mnoha místech
u silnice  cedule  »konec  obce«  na  stejném  sloupu  jako  cedule
»začátek další obce«. Lesy jsou v Čechách menší, ne tak rozsáhlé
a jsou oddělené poli a lukami. A když veverky prošmejdily rodný
lesík, hnalo je to dál.

Ani  při  průzkumných  výpravách  však  nezapomínaly  na
shánění zásob. Zásoby, to je prostě veverčí povinnost. Veverky se
na zimu zabezpečují raději víc než méně. Ale i při shánění jim
zbude čas na objevování nových krajů.  Co kdyby někde rostly
houby čtyřstupem? To by byla úroda! Občas se to přece stává
a i našim veverkám se to několikrát povedlo objevit. Naposledy
se jim dokonce poštěstilo odvézt ty houby na lodičce. To měly
tenkrát žně!

A když už narazily na nějakou vesnici, nedalo jim to, aby ji
také neprošmejdily. Vždyť jim to už vícekrát bylo užitečné, třeba
když objevily školu, kde se mohly za okny lecčemu přiučit!

Jedna taková příležitost se jim naskytla, když objevily ve
vsi starší paní, která se tam právě starala o zahrádku. Rostly jí na
ní krásné květinky a veverky si řekly, že si je vypěstují i v lese,
aby tam bylo více krásy. 

Proto také chvíli pozorovaly, jak to ta paní dělá. Jenže při
tom brzy zjistily, že paní zasévá semínka květinek, uschovávaná
v papírových sáčcích. To byl ovšem kámen úrazu, neboť veverky
nevěděly, kde se dají takové sáčky se semínky sehnat.

Když paní odešla ze zahrádky do domu, veverky přeskočily
plot – pochopitelně ve výšce, ze stromu na strom, jak to umějí.
Ale v zahradě hned se stromu seskočily a šly to obhlédnout.
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Pochopitelně propátraly i sáčky. Paní je hodila na kompost,
neboť byly většinou prázdné, ale veverky našly v těchto sáčcích
několik zapadlých semínek, které paní zahradnice přehlédla. To
bylo něco pro veverky! Hned semínka shromáždila do jednoho
sáčku a odnesla si je jako vzácnou kořist do lesa. 

A nedonesly si tam jen semínka. Veverky dobře viděly, jak
paní zahradnice půdu nejprve zryla a napadlo je, že to musí udělat
také tak. Rýč by byl pro ně ale příliš velký a těžký, ale na návsi
na pískovišti  objevily menší,  zapomenuté dětské rýče.  Jeden si
vytáhly z písku, přibraly k tomu nakřápnutý kyblíček a hurá do
lesa zahradničit!

Vyhlédly si  pěkné místečko na kraji  lesa,  kde byla hlína
nejčernější a kde rostla spousta rostlinek. Tam se jistě bude jejich
květinkám dařit! Políčko udělaly malé, ale usoudily, že jim bude
stačit, větší by dalo moc práce. Práci jim dalo i tohle malé, jenom
zrýt je dětským rýčem z pískoviště byla taková namáhavá fuška,
že to veverky chtěly málem vzdát. Ale vidina krásných květinek
jim  pomáhala  a nevzdaly  to.  Zryly  záhonek,  zasadily  semínka
a donesly z potůčku v kyblíčku vodu na zalití.

Teď jim ovšem nezbylo nic než čekat. Ale to se ví, neměly
jenom políčko, když se tam nic nedělo, vrhly se zase na oblíbené
shánění zásob, jak je u veverek zvykem.

Na políčko se jim dostalo času sotva jednou denně, kdy tam
nosily v kyblíčku vodu, protože paní zahradnice své záhonky také
denně zalévala. Ale protože se tam nic nedělo, hned po zalévání
se zase rozběhly do lesa.

Až po týdnu najednou zjistily,  že jim tam něco vyrašilo.
Byly to jen slabé rostlinky, ale veverky měly radost, že jim roste
aspoň něco. A pochopitelně se těšily na květinky.

Jenže květinky nějak nechtěly kvést. Listy se neroztáhly do
stran, jak veverky čekaly, ale sbalily se skoro do koule. Tohle se
snad nemělo dít!
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Veverky se proto obrátily na radu k zajíčkům. Ti přece něco
o rostlinkách také vědí! Zajíčci, to se ví, s veverkami kamarádili,
takže hned přihopkali, aby se na ty květinky podívali. 

„Jééé!“ podivili se, jakmile veverčí zahrádku spatřili. „Kde
jste sehnaly tak nádherný salát?“

„Cože?“ podivily se veverky. „Jaký salát?“ 
„No ten, co vám tady vyrostl!“ ukázali zajíčci na ty krásné

hlávky na veverčím záhonku. „Taky jíte salát?“
„Ne, salát nejíme,“ zamračily se veverky, neboť pochopily,

že jejich snaha o květinový záhon zřejmě nedopadla jak chtěly.
„Když ho nejíte, dejte nám ho!“ žadonili zajíčci. „My salát

moc rádi, jenže ve vesnici bývá za plotem, kam nemůžeme!“ 
„Jestli to opravdu nejsou květiny, tak si ho vezměte,“ řekla

Zrzečka. „Salát jsme pěstovat nechtěly!“
„Ale salátek je mňam!“ pochvalovali si zajíčci. A hned se

do těch krásných hlávek pustili.
Když veverky viděly, jak zajíčkům chutná, až jim za ušima

lupalo, přestaly se mračit. Dobře, květinky to nejsou, ale radost
zajíčků za to nakonec stála.

„A tady jste si zasely dokonce i mrkvičku!“ ukázali zajíčci
veverkám trsy dalších zelených lístků. „Ta je taky mňam!“

„To taky nejsou květiny?“ ptaly se pro jistotu veverky.
„Taky ne, ale mrkvička, až vyroste, bude ještě víc mňam

než salátek!“ pochvalovali si zajíčci.
Naštěstí  to veverkám spravilo náladu.  Nebudou květinky,

budou spokojení zajíčci. To přece také stojí za tu námahu! Jsou to
přece naši kamarádi!

A veverky  se  přestaly  mračit  úplně.  Udělat  kamarádům
radost je přece také správná věc, ne?

Co si o tom myslíte vy?
 =*=
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Veverky a dostihy
To zase byla sláva! V televizi dávali přímý přenos z Velké

Pardubické a ve vesnici  byla plná hospoda u televizoru.  A hluk
tam byl takový, že to bylo slyšet až na kraj lesa.

Ten hluk přitáhl veverky jako magnetem. Veverky jsou od
přírody zvědavé a hned musely zjistit, proč ti lidé tak hlučí. A to
se ví, že to zjistily. Televizor byl v hospodě naproti oknům, takže
bylo zvenku vidět, co se děje na obrazovce. Běhali tam koně, na
zádech jim seděli lidé a všichni, koně i lidé, se snažili být první.

Veverky televizi chvilku pozorovaly, než jim došlo, oč tam
vlastně jde, ale pak se usadily zvenčí na okně a pozorovaly, jak
lidi i koně závidí.

„To si v lese zkusíme taky!“ řekla Zrzečka.
„Máš snad nějaké koně?“ zaťukala si Hnědulka významně

na čelo, aby hodně zdůraznila, že to nepovažuje za dobrý nápad.
„A musí to být koně?“ namítla Zrzečka. „Pro nás by museli

být ti koně mnohem menší, jako jsme my menší proti lidem.“
„Tak malí koně ani nejsou!“ tvrdila Šedivka. 
„A musí to být zrovna koně?“ opakovala Zrzečka. „Na naši

velikost by se spíš hodili vepříci! Raději menší, třeba ta odrostlá
selátka, co včera rozryla paseku za rybníčkem.“

„Chceš snad jezdit na vepřících?“ pochybovala Hnědulka.
„A proč ne?“ pokrčila rameny Zrzečka. „Bude psina, jistě

se to bude líbit i vepříkům! Jdu je na to nabandovat!“
Když šla Zrzečka, šly i její kamarádky, podle hesla »Jedna

za všechny prachy, všechny bez dvou za dvacet«. Dohopkaly do
lesa a sháněly se po prasečí rodince. A když je po chvilce našly,
začaly mladé vepříky, taková ta trochu odrostlejší selata, velice
přemlouvat, aby si s nimi zahráli na dostihy.

Vepříci nevěděli, co to jsou dostihy, veverky jim to musely
vysvětlit, ale vepříci nepatří mezi hloupá zvířátka a hned se jim to
zalíbilo. A to se ví, hned se také ptali, »co za to dostanou«.
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„Pro vítěze připravíme ceny,“ slíbily jim veverky.
Vepříci nakonec slíbili,  že zítra přijdou a kanec s bachyní

nebyli  proti.  Jen ať se vepřová mládež řádně proběhne, udělají
aspoň něco pro své zdraví.

Veverky tedy hned začaly shánět cenu pro vítěze. 
„Tak či tak to bude nějaké prasátko,“ řekla Zrzečka. „Dáme

jim buď žaludy nebo kaštany!“
Vymyslely to nakonec tak, že vítěz dostihů dostane sáček

kaštanů, cena pro druhé místo měla být sáček žaludů a pro třetí
místo menší  sáček bukvic.  A hned také uspořádaly dobrovolné
sbírání plodin pro vítěze. Ale co si budeme povídat, nasbíraly to
nakonec samy, nikdo se nehrnul, že jim pomůže sbírat. 

Veverkám to ale nevadilo, těšily se na dostihy. Vymyslely,
že trať povede kolem rybníčku. U Velké Pardubické skákali koně
přes umělé překážky, tady to budou různé příkopy a dva potůčky,
jeden vtéká do rybníčku a druhý vytéká. Tam to bude ze všech
míst nejzajímavější, hned vedle cílové rovinky.

A druhého  dne  skutečně  sojka  Stáňa  rozhlašovala,  že  se
kolem rybníčku poběží kolem poledne velký lesní dostih, přijďte
všichni, bude tam legrace! A také si můžete vsadit na vítěze!

To se rozumí, kolem poledne už byla kolem trati zvířátka.
Nejvíc jich bylo kolem míst, kde měli dostihoví koně… ehm…
dostihoví pašíci skákat přes potok. To bude jistě něco jako Taxis
nebo i Hadí příkop!

Všechno  bylo  připravené,  veverky  seděly  na  prasátkách
a vrána zakrákala startovní výstřel.

A už koně… vlastně vepříci… vyrazili na závodní dráhu!
Veverky se sotva stihly držet na prasečích hřbetech, to se ví, ani
sedla ani udidlo tam neměly, jen se držely štětin a ujížděly jako
o závod… ačkoliv proč »jako«? Byl to přece pravý závod, dostih
jako Pardubická! Určitě se o něm bude ještě dlouho mluvit!

První překážkou byl mělký příkop, ten všichni vepříci lehce
přeskočili,  ale druhou překážkou měl být obávaný Taxis neboli
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potok vytékající z rybníčku. Jenže se ukázalo, že to veverky asi
vepříkům špatně vysvětlily, vepříci totiž potůček nepřeskakovali,
ale proběhli. Jen voda stříkala na všechny strany a to se ví, nejvíc
na veverky! A kdyby jen voda! U kraje potoka bylo pěkně jemné
bahno, černé jako uhelný mour! A veverky i vepříci byli pocákaní
černým bahnem!

Závod však nikdo kvůli tomu nepřerušil,  závodilo se dál!
Další menší příkop, pak oběhnout ostružinové houští a nájezd na
Hadí příkop, vlastně druhý potůček. A jak se dalo čekat, vepříci
ani tenhle nepřeskakovali, ale proběhli. A bahno tam bylo také,
snad ne tak černé, ale že by méně špinilo, to se nedalo říci! Bylo
v něm navíc plno žabince, takže mělo barvu do zelena a to se ví,
zelení byli hned jak vepříci, tak veverky. Ty nevěděly, co dřív.
Držet se na hřbetech prasátek, plivat z tlamiček bláto se žabincem
anebo nadávat? To poslední ani nešlo. Prasátkům se na nožičky
lepilo jehličí, ale při rychlém běhu odlétalo a tu a tam se jehličky
usadily i na veverkách. A jak se dalo čekat, nepříjemně píchaly.

Konečně tu byl cíl, kde závodníky vítala lesní zvířátka. Kdo
mohl, plácal pacičkami. Zajíčci už tu čekali s cenami pro vítěze,
ale vepříci všechny tři ceny vysypali ze sáčků na lesní cestičku,
promíchali  žaludy,  kaštany i bukvice a hned se do nich pustili.
Nerespektovali pořadí v cíli, krmili se spravedlivě všichni stejně!

Pravda, vepříci byli špinaví jako čuňata, ale těm to vůbec
nevadilo, prasátka se přece před jídlem nemyjí. Zato veverky se
musely jít hned na pláž vykoupat, aby ze sebe dostaly nejen bláto,
ale také smradlavý žabinec a navrch jehličí, které se na ně lepilo
jako svízel.

Dostihy dopadly pro většinu zvířátek dobře. Diváci si přišli
na své, vepříkům špína nevadila, hlavně že se dobře nažrali, jen
veverkám se výsledek nelíbil. Takhle špinavé už dlouho nebyly!
A ten žabinec,  ten panečku smrděl!  Veverky se musely dlouho
drhnout, než to dostaly z kožíšků! A pak se ještě musely usušit,
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protože  veverky  potřebují  mít  hlavně  suchý  ocásek,  aby  jim
rozčepýřený nahradil při pádu z výšky padák!

Ba ne, z hlediska veverek nebyly dostihy to pravé!
A to se rozumí, že odmítaly odpovídat na všetečné dotazy

diváků, kdy se budou dostihy opakovat.
Podle veverek už nikdy víc!

 =*=
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Veverky a tulák veverčák
I mezi veverkami se občas najdou takové, které vybočují ze

známých rolí. Většina veverek se po celý rok snaží nashromáždit
co nejvíc zásob, aby přežily zimu. Spíš jich nastřádají mnohem
víc než kolik potřebují, protože o část zásob vždycky přijdou. Na
některé zásoby se dostanou všetečné myši, jiné zničí plíseň, část
zásob uložených na zemi najdou divoká prasata – a to se ví, že po
jejich nájezdu tam nezůstane ani zrníčko. Proto musí mít veverky
zásob raději víc než méně.

Jenže  jsou  i veverky,  které  se
zásobami nezabývají.  Žijí  si  jen tak,
z ruky do úst, mají život veselý, jenže
když přijde zima, nastane jim ouvej!
Takové  veverky  pak  putují  krajem,
hledají  kde  by  našly  nějaké  cizí
zásoby a to  se ví,  ostatní  veverky je
vyhánějí.  Nestaral  ses  –  vypadni!  A je  to  přirozené.  Kdyby
veverky rozdaly své pracně nashromážděné zásoby lehkoživkům,
samy by umřely hladem. Rozdávat se dá jenom s mírou.

Když v zimě do veverčího lesa přišel jeden takový veverčí
tulák, veverky ho zprvu přijaly a dokonce mu nabídly ze svých
zásob vydatnou večeři. Veverčák si říkal »Slobodan«, odvozoval
to od slova svoboda a vykládal veverkám, jaká je to ohromná věc
žít svobodně a nebýt připoután na jeden les. Poslouchalo se jim to
pěkně, jenže pak si u večeře všimly, že Slobodan spořádal tolik
sušených hub, jako všechny tři dohromady. Měl po tom dlouhém
putování úplně prázdné bříško a to se rozumí, musel se nejprve
pořádně najíst. A navíc nebyl zvyklý šetřit. Co mu od tlamičky
upadlo na sníh, to prostě zašlapal. 

Jenže u snídaně opět spořádal tolik oříšků jako všechny tři
dohromady, vymetl hned po ránu zásobárnu, kterou mu ukázaly
a která mu měla stačit na celý den, a Šedivka se začala mračit. 
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„Takhle do jara nevystačíme!“ oznámila kamarádkám, když
se Slobodan vyběhl ven »rozcvičit«. „Nepřispěl nám ani půlkou
sušené houby, ale sežere toho jako my tři dohromady!“

„Až se trochu zasytí, umírní se,“ omlouvala ho Hnědulka.
„Na druhou stranu nám přece krásně povídá o svých cestách!“

„To je hezké, ale co když se neumírní?“ strašila ji Šedivka.
„Nejenže nemá zásoby, ale on nejspíš celé léto hladověl! Při té
své úžasné svobodě ani nebyl schopný najít si houbu! Žebra má
jako valchu, než se tady vykrmí, jsme na dně se zásobami a potěš
koště, jak dopadneme!“

„No právě!“ řekla Hnědulka. „Tulák to nemá snadné. Když
je vyhublý na kost, nemá sílu a nemůže pořádně běhat ani skákat.
Kdyby ho teď potkala kuna, dohnala by ho, zakousla a sežrala.
To si chcete vzít na svědomí?“

„Co má ale jeho svoboda společného s tím, jak marnotratně
zachází s naším jídlem?“ opáčila Šedivka. „Co nesní, to zničí! Co
by mu bylo platné, že je svobodný, až bude sežraný?“ 

„A ze všech hub žere jen hříbky,“ přidala se Zrzečka. „Jiné
houby rovnou odhazuje  do sněhu,  kde se rychle  zkazí.  Kdyby
nám je aspoň nabídl, ale on je radši zničí!“

„Pár dní nás jistě nezabije!“ ujišťovala všechny Hnědulka.
Zrzečka na to neřekla nic, ale mračila se spolu se Šedivkou.

Nelíbilo se jim, jak rychle se začaly jejich zásoby ztenčovat.
Ještě horší to ale bylo večer. Když se veverky chtěly pustit

do večeře, zjistily, že je jejich zásobárna prázdná. Musely otevřít
další, ta ale byla menší a nestačila by pro ně na celý den. K večeři
snědly skoro polovinu a bylo jim jasné, že zítra musí otevřít další.
Navíc veverčák Slobodan přišel s tím, že má ještě hlad.

„Ta zásobárna, co jsme ti ráno daly, by nám třem vystačila
na dva dny!“ zpražila ho Zrzečka. „Jak to, že jsi ji vyjedl za den
sám? Málo platné, počkej si na snídani!“ 
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„Chcete snad omezovat moji svobodu?“ zamračil se na ně
Slobodan nepřívětivě. „Když budu o hladu, nebudu vám dneska
povídat o mých cestách!“

„Poslouchalo se to pěkně, ale uvědom si, že máme zásoby
na zimu jen pro nás tři a ne pro šest!“ řekla Zrzečka.

„Pro čtyři!“ opravil ji pedantsky Slobodan.
„Ty jíš za tři,“ ujistila ho Šedivka.
Slobodan po ní jen loupl okem a uraženě odešel, našel si

totiž pěkné doupátko, kde byl jen on sám.
Jenže ráno veverky zjistily, že někdo vymetl zbytek jejich

zásobárny, kde mělo zbýt ještě na snídani, takže neměly snídani
ani pro sebe. Nezbylo jim než otevřít další zásobárnu a druhou
pro Slobodana. Ale Zrzečka navrhla otevřít nejmenší zásobárny
co měly, aby museli ten den šetřit všichni čtyři.

„Nemáte ty správné představy o svobodném životě!“ vyčetl
jim Slobodan a brblal, že ho příliš omezují a není na to zvyklý.

„Hele, buď rád, že ti dáváme!“ usadila ho Zrzečka a když si
veverčák všiml, že už se na něho mračí všechny tři, raději zmlkl.

Ten den foukal severák a nesl před sebou studené ledové
krupičky, v takovou dobu bylo lepší hřát se v pelíšku. Veverčák
ale odmítl hřát se s ostatními a odešel trucovat do svého.

„Vsadím se, že šel sežrat všechno co dostal,“ řekla Šedivka
nesouhlasně. „Uvidíte, že v poledne přijde žebrat o další!“

„Z našeho pelíšku je na naši dnešní zásobárnu vidět,“ řekla
Zrzečka. „Budu ji hlídat. Očekávám, že nám ji dneska zase někdo
pěkně dočista vymete!“

„Viděla jsi někde nějaké myši?“ zeptala se jí Hnědulka.
„Neviděla,“ opáčila Zrzečka. „Ale Slobodan přece ví, kde ji

máme, stejně jako věděl o té včerejší!“
„Snad si nemyslíš, že by kradl...“ zarazila se Hnědulka, ale

Zrzečka nic neřekla, jen opatrně vykukovala z pelíšku, aby viděla
na zásobárnu. V dnešním počasí to nebylo nic příjemného.

Nečekala ale dlouho. 
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„Podívejte se, holky!“ pobídla najednou ostatní.
Všechny tři vykoukly z pelíšku. A co neviděly? Slobodan

odhrabal z jejich zásobárny ledabyle naházený sníh a cpal se, až
mu za ušima lupalo. A navíc některé houby vztekle zahazoval do
sněhu! Milostpánovi zřejmě nechutnaly!

Ani se nemusely dál domlouvat, jen na sebe mrkly a už po
kmeni břízy šplhaly dolů. Za okamžik se zjevily za Slobodanem.

„Tobě nestačilo, co jsme ti daly?“ vybafla na něho Zrzečka.
Slobodan se tak polekal, až nadskočil, jako by chtěl vylézt

na strom. To veverky obvykle dělají, když je něco zaskočí. Pak se
ale vzpamatoval a otočil se na ty tři.

„Nemůžu za to, že máte málo zásob!“ vyštěkl na ně. „A ani
neumíte sbírat houby! Polovina vašich hub jsou prašivky!“

„To není pravda!“ řekla uraženě Hnědulka. „Zrovna tyhle,
co jsi zahodil,  jsou holubinky, výtečné houby. Pochvalujeme si
je, ale ty je vyhazuješ!“

„Prašivky  nežeru!“  odsekl  Slobodan.  „A když  nepočítám
prašivky, máte zásob opravdu nějak málo!“

„Máš pravdu,“ řekla Zrzečka. „Zásob je málo a nemůžeme
z nich živit parazita, který na ně ke všemu ani nepřispěl. Víš co?
Seber se a vypadni!“

„Taky že jdu!“ vypjal se hrdě Slobodan. „Nenechám si od
vás omezovat svoji cennou svobodu!“

„Jen jdi, budeš svobodnější!“ ukázala mu do lesa i Šedivka.
Hnědulka mlčela. Asi jí bylo Slobodana líto. Možná jí také

bylo líto, že přijdou o jeho zajímavé vyprávění. Ale i ona musela
uznat, že si takovou dobročinnost nemohou dovolit. A kdyby se
aspoň snažil uskromnit, ale on všechno omezování považoval za
útok na svou svobodu. Jdi si tedy svobodně umřít hlady jinam!

Veverčák uraženě odešel a veverky si oddychly. Co by asi
dělaly, až by je vyjedl úplně? Šly by žebrat jinam? Ale kdo jim
teď v zimě něco dá? A navíc by byly tři. Slobodan to bude mít asi
jednodušší, snad mu některá jiná veverka pomůže. I když je velká
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otázka, zda bude kvůli němu některá riskovat smrt hladem, když
se svobodomyslný veverčák nemíní ani jako host omezovat.

Vypadalo to, že Slobodan v zimě cestuje od jedné veverky
ke druhé. Veverky jsou dobromyslné a poutníkovi dají najíst. Ale
ani veverka si nemůže dovolit živit takového příživníka dlouho.
Jediný rozdíl je asi v tom, za jak dlouho mu která řekne, aby už
vypadl jinam.

Nebude to mít, chudák, snadné.
Ale rozhodl se sám a svobodně.

 =*=
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Veverky na vandru
Uprostřed léta přišla Zrzečka s nezvyklým nápadem.
„Pojďme si udělat výlet!“ navrhla. „A ne jen do sousedního

lesa, ale co nejdál to půjde! Zrovna teď je v lese hluché místo, nic
nedozrává, můžeme si to dovolit!“

„Ale nesmíme se na cestách zdržovat příliš dlouho,“ starala
se Šedivka. „Ať nedopadneme jako veverčák Slobodan!“

To bylo opravdu vážné varování. Veverčák Slobodan tehdy
od nich odešel a víckrát se neukázal. Kdoví, kde se právě toulá!
A kdyby potkal kunu, těžko by jí utekl!

Ale výlety mohou být zajímavé a kdoví, třeba se při nich
dostanou někam, kde se veverkám žije lépe! Veverky už slyšely
o krajích, kde nikdy nesněží a celý rok je tam teplo. To by bylo
něco pro veverky!

Jak si usmyslely, tak udělaly. První část výletu je přivedla
na autobus do městečka. Tam počkaly, až lidé začnou nastupovat
a v tom zmatku seskočily se stromu, doběhly k autobusu a mezi
nohama lidí se propletly dovnitř. Ani si jich nikdo při tom zmatku
nevšiml a nechtěl je hned honit! Veverky rychle zalezly do tmy
pod sedačkami a ani nepískly, když se autobus rozjel.

Měly štěstí, byl to dálkový autobus, takže jel dlouho. Ale
pak přece jen zastavil a veverky se rychle propletly mezi nohama
cestujících ven, než by si jich někdo všiml.

Jenže byly v nějakém opravdu velkém městě a co horšího,
nebyl tu žádný les. A co horšího, nebyly tu žádné veverky, které
by jim mohly  poradit.  Nakonec  našly  něco  jako vlak,  opět  se
prosmýkly dovnitř a schovaly se pod sedadly, jak jen to šlo. Měly
v tom už cvik, takže jely opět dlouho, než zaslechly, že přijíždějí
na přestupní stanici na letiště.

„Letiště, to je ono!“ zajásala Zrzečka. „Holky, jestli se nám
podaří dostat se do letadla, podíváme se opravdu daleko!“
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Přestoupily tedy na autobus a brzy byly na letišti. Tam jsou
sice všelijaké kontroly, ale nikdo nepočítá s kontrolami černých
pasažérů velikosti veverek, všichni místní strážníci kontrolují lidi
a nikoho nenapadne podívat se pod nohy, jestli tam nekličkují tři
malé veverky. Těm se podařilo dostat se až do skupiny lidí, kteří
měli letět kamsi daleko, a mezi nimi se dostaly až do letadla.

To ale letělo teprve dlouho! Veverky už měly hlad, naštěstí
mezi lidmi cestovali nějací nepořádníci, kteří házeli na podlahu
odpadky i s kousky nějakých divných dobrot. Bylo jich málo, ale
na nejhorší hlad stačily. Veverky si nevybírají.

Konečně letadlo přistálo a veverky mohly vystoupit. Ale na
letišti je potkala první smůla, naštěstí ne tak velká. Lidé si jich
všimli a někteří je začali honit. Pronásledovatele naštěstí zastavil
plot z jakýchsi kovových ozdob, mezi nimiž bylo dost místa, aby
se na druhou stranu protáhla veverka, ale málo pro člověka. Dál
už utíkaly bez pronásledovatelů a zastavily se až daleko od letiště.

Kolem silnice třu rostly podivné stromy. Takové veverky
ještě nikdy neviděly. Místo normálního kmene a koruny z větví
měly jen kmen, nahoře ověnčený vějířem velikánských listů.

„To budou palmy!“ poznala je Zrzečka, která ze všech tří
prohlédla nejvíc knížek.

Měla pravdu a hned všechny tři na jednu palmu vyšplhaly.
Šlo jim to dobře, ale nahoře je čekalo zklamání. Rostly tam sice
jakési velké koule, ale s tak tvrdou skořápkou, že je nedokázaly
rozkousnout. A to mají veverky přední zuby jako pořádná dláta!
Jenže tyhle ořechy byly na ně přece jen moc velké.

A další zklamání na ně čekalo, když se pokusily přeskočit
z jedné palmy na druhou. Palma nemá větve pěkně doširoka, jako
naše stromy. Kmen má nahoře vějíř velkých listů, jenže po nich
se nedá rozeběhnout jako po dřevěné větvi.  List  uhýbá, nedrží
a výsledkem je, že veverka nedoskočí.

Zejména když jsou palmy daleko od sebe, jak je tam mají
lidé ve zvyku sázet. Skončilo to tak, že všechny tři spadly až dolů
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na zem. Což o to, veverka si v takovém suchu rozčepejří ocásek
a přistane jako na padáku, ale se skákáním ze stromu na strom je
tam konec. A aby to bylo ještě horší, veverky brzy zjistily, že těch
palem je tam opravdu málo. Je to tím, že v té zemi skoro neprší,
lidé musí stromy zalévat vodou z řeky a proto je tam palem tak
málo. A k dovršení všeho zlého se objevili toulaví psi. Tvářili se,
že o veverky nemají zájem, ale čert aby jim věřil! 

Veverky nakonec pochopily, že tohle není dobrá země pro
veverky! A od toho nebylo daleko k rozhodnutí vrátit se domů do
Čech. Doma je doma! Jsou tam aspoň občas lesy, kde je stromů
tak hustě, že se dá skákat ze stromu na strom. Ořechy tady rostou
velké, pravda, ale co z nich, když se ukousnout nedají?

Teď ještě jestli se jim podaří dostat se zpátky do letadla!
Ale veverky využily noci.  Na letišti  nebyla úplná tma, bylo tu
dost  světla  z letištní  budovy  a štěstí  tentokrát  veverkám  přálo.
Když lidé opět nastupovali do letadla, veverky se mezi ně vmísily
a podařilo se jim dostat až do letadla, kde se jim podařilo zalézt
pod sedadla.

Hurá, letíme domů!
Teď ještě  přetrpět  pár  hodin a můžeme se těšit  na rodné

Čechy, myslely si veverky. Konečně letadlo přistálo! Teď jenom
nenápadně ven a hledat, kudy pojedeme zpátky!

Jenže když letadlo přistálo, veverky velice rychle zjistily, že
něco nebude v pořádku. Pravda, nebylo tu takové úmorné vedro,
jako v zemi s palmami. Ale Čechy to nebyly. Naštěstí,  když se
konečně vymotaly z letiště, objevily stromy a ejhle, na nich byly
dokonce veverky! Honem k nim, ty snad něco budou vědět!

Veverky se naštěstí mezi sebou dorozumí všude. Ty zdejší
našemu trojlístku vysvětlily, že si při zpáteční cestě jistě spletly
letadlo, protože místo do Prahy doletěly do Moskvy.

„Máte tady aspoň lesy?“ zeptala se Zrzečka zaraženě.
„O lesy v Rusku žádná nouze není,“ vysvětlovala jí místní

zrzavá veverka. „Lesů je tu dost a nás veverek je v nich také dost.
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Ale náhodou jsem slyšela, jaké je to u vás. A buďte rády, že jste
doma v Čechách! Ne že by to tady nebylo špatné,  žít se tu dá
docela dobře, ale vám by se tu asi nelíbilo.“

„Zatím to tady vypadá dobře,“ namítala Zrzečka.
„Jo,  v létě!“  souhlasila  ruská  veverka.  „Ale  počkejte,  až

sem vtrhne zima! Všude napadne metr sněhu, mráz je až to praští
a navíc tu  máme hladové vlky!  Není  jednoduché být  veverkou
v Rusku! Radši se vraťte, doma je doma!“

Veverky nakonec usoudily, že má pravdu. Doma je doma!
U nás nemáme palmy, ale ani hladové vlky. Jen ještě jak se domů
dostanou?  Stačí  drobný  omyl  –  a poletíme  třeba  do  Japonska!
Kdo ví, jestli i tam jsou místní veverky tak ochotné pomáhat!

Naštěstí  to  místní  zvládly.  Doprovodily  náš  trojlístek  až
k letišti a pak ještě poslouchaly hlášení letištního rozhlasu. Když
se  ozvalo:  »Cestující  do  Prahy  ať  se  připraví…« řekly  našim
třem,  aby  už  nezaváhaly  a pokusily  se  odletět  zrovna  tímhle
letadlem.

Veverky nastoupily, opět se rychle schovaly pod sedadla,
kam se za letu cestující nedívají, a celou cestu se těšily, že se snad
už konečně vracejí domů. Pak letadlo přistálo a veverky poznaly
letištní budovou. Hurá, jsme doma!

Čekala je ještě další cesta podzemní dráhou a po ní dálkový
autobus, ale tentokrát si dávaly obzvláštní pozor, aby ani omylem
nenasedly do špatného dopravního prostředku.

A když po vystoupení poznaly známé městečko, všechny tři
by nejraději políbily asfalt autobusového nádraží. 

„Máme o čem povídat,“ řekla Zrzečka. „Ale co je to platné,
doma je doma!“

Ostatní s ní plně souhlasily…
 =*=
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Veverky na návštěvě
A přišli s tím zajíčci…
Veverky sice také pořádaly výpravy za poznáním okolních

lesů, ale byly jen tři a navíc chodily na všechny výpravy spolu,
aby si mohly v nouzi pomáhat. Zajíčků je víc a pobíhají také po
polích, kam veverky chodí nerady, nejsou tam stromy a není kam
vylézt, kdyby bylo zle.

„V jižním lese jsou nové veverky!“ přišli jim zajíčci sdělit
hned po ránu novinku. „A je jich tam hned pět!“

„Nepůjdeme je navštívit?“ navrhla ostatním Zrzečka.
„Já bych šla až později,“ rozvažovala Hnědulka. „Teď mají

jistě plno shánění se zařizováním pelíšků, nebudeme je rušit!“
„To já bych šla hned,“ řekla Zrzečka. „Jistěže mají práci se

zařizováním, to se snad dá čekat. Ale pak budou mít jistě práci se
sháněním zásob, to bychom tam nesměly nikdy. A takhle jim spíš
můžeme pomoci!“

Šedivka se nakonec přidala k Zrzečce a Hnědulka přestala
reptat a že jde jako vždycky s nimi. Vyrazily hned, jen si vzaly do
uzlíčku s sebou svačinku. Cesta do Jižního lesa neboli »Jižňáku«
vedla  přes  pole a aby ji  co nejvíc  zkrátily,  střídaly rychlý  běh
s pomalou chůzí. Konečně zapadly mezi první stromy lesa, kde se
cítily  bezpečněji.  A netrvalo  dlouho  a objevily  zdejší  veverky.
Právě čistily dutinu ve stromě, aby si z ní udělaly pelíšek. Bylo to
znát už na dálku, protože od jednoho stromu se snášel déšť smetí.
To se ví, veverky nehází smetí do kontejnerů ani do popelnic, ale
jen tak na zem. Na rozdíl od lidí ale je veverčí smetí čistě přírodní
a v lese se rychle ztratí, shnije nebo se rozloží. I tohle bylo čistě
přírodní smetí,  většinou šlo o staré listí, mech a prach. Dole na
jehličí bylo přírodního spadaného listí mnohem víc.

„Ahoj, veverky!“ zavolal náš trojlístek nahoru. 
Cizí veverky se nejprve polekaly, ale to je v lese normální,

když se zvířátka někam přestěhují a ještě to tam neznají. Ale pak
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spatřily náš trojlístek a jistě si oddychly. Veverka veverce přece
neublíží, nač se bát!

„Co vy jste zač?“ zeptal se jich větší veverčák. 
„Bydlíme v lese na sever od vás,“ řekla Zrzečka. „Zajíčci

nám řekli, že jste tu nové, tak jdeme na návštěvu. Nepotřebujete
s něčím pomoci?“ 

„Ani ne,“ řekl veverčák. „Už to budeme mít hotové.“
„Budete tedy naši sousedi, i když přes pole,“ pokračovala

tedy Zrzečka. „Ale co že se stěhujete skoro na podzim? Přece tu
nemůžete mít pořádné zásoby! Jak chcete přežít zimu?“ 

„Zásoby se snad ještě nějaké najít dají,“ řekl veverčák. „Ale
nedostatečné zásoby se snad dají přežít. Naši zajíci nám řekli, že
tady rostou houby i v zimě. Všechno je ale lepší než tam, co jsme
žili doteďka. Jen si to představte! Kousek o nás se usadil párek
kun, vyvedli mláďata a loví pro ně. Zakousli už dvě veverky, ani
se jim nedá utéci, když si nás naháněly proti sobě! Troufají si i do
vesnice a lidem zakously už snad celé hejno slepic!“

To byla ovšem chyba, na kterou kuny doplatily. Lidé si jen
tak nenechají rdousit slepice a skoro v každé vesnici žije člověk,
který patří k myslivcům a má pušku… Ale to veverčí uprchlíci
nevěděli a možná by ani tak neutíkali… 

Naše veverky ovšem ty nové politovaly. Samy už věděly,
co  je  to  »kuna  v sousedství«!  O takové  sousedy  nikdo  nestojí.
Tak se aspoň nabídly, že zdejším trochu pomohou se zásobami
a hned se rozeběhly po lese. Tenhle les sice neznaly, ale veverky
dovedou hledat houby i po čichu, dokonce i v zimě pod sněhem.
Zakrátko  donesly  celý  kopeček  hub.  Místní  je  rozvěšovaly  po
stromech a napichovaly na větvičky, aby je usušily.

„Vy tu nemáte žádné skály?“ ptaly se veverky.
„Ale jo, jsou na druhém konci lesa,“ ujistily je místní. „Ale

na skalách nic neroste, jen mech a ten není jedlý.“
„Ale mohla by tam být jeskyňka,“ namítla Zrzečka. „My si

houby sušíme v jeskyňce. Neprší tam a houby krásně schnou!“
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„No, to by stálo za pokus,“ mínila jedna z místních veverek.
Vypravila se tedy s naším trojlístkem ke skalám a opravdu tam na
jedné skále objevily nevelkou, ale suchou jeskyňku.

„Tady se dají houby sušit i když prší!“ chválila ji Zrzečka.
„Ještě kdyby se sem dalo lépe šplhat,“ vzdychla si místní.

„Šplhat na skálu je horší než na stromy, jde to, ale špatně.“
„Tak si sem pořiďte lanovku!“ navrhla Zrzečka.
Ale místní veverka nevěděla co to je a naše veverky proto

všechny pozvaly na sousedskou návštěvu, že jim ukáží, co je to
lanovka a možná jim seženou i lano, aby si mohly postavit svoji. 

Jenže místní veverky si jen povzdychly.
„Návštěvy by se nám líbily, ale teď tu opravdu máme málo

zásob,“ řekla ta, co s nimi šla ke skále. „Jeskyňku využijeme, až
bude deštivo, ale teď by nás jen zdržovala.“

Nedalo se dělat nic jiného než jim to uznat. Pak jim ještě
celé odpoledne pomáhaly snášet další houby, ale k večeru se už
musely rozloučit.

„Přijdeme ještě jednou zítra a přineseme vám provázek na
tu lanovku,“ slíbily Zrzečka.

Pak se rychle vydaly přes pole, aby byly do tmy doma. To
se ví, ráno se vypraví na druhou návštěvu. Snad jim ještě zbylo
dost prádelních šňůr i na druhou lanovku!

Veverky si přece pomáhají!
=*=

Hned ráno prohrabaly staré zásoby a opravdu našly pořádné
klubko provázku.

„Nepojedeme autem?“ navrhla Hnědulka. „Uvezly bychom
i kolečka a krabici! Baterie nám snad ještě vystačí a máme jen tak
jezdit po lese nebo je rozumně využít?“ 

Byl to dobrý nápad. Každý ví, že baterie se časem zkazí,
i když je uchováváte v suchu. Veverky je měly v jeskyňce, kde
sice sucho bylo, ale zato tam občas svítilo sluníčko a bylo tam
horko. Na sušení hub je to ideální, ale baterkám horko vadí stejně
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jako vlhko. Vzaly jich proto s sebou raději víc a vyrazily. Autíčko
jelo  pomaleji  než  když veverky spěchají  a navíc  vezlo  náklad.
Proto se na něm vezla jen řidička a druhé běžely za autem. Aby to
bylo spravedlivé a zařídily si všechny, střídaly se po třetině cesty.
Do lesa ale vjely v pořádku, jenže tam se musely zastavit.

Místní veverky nikde.
Vysvětlilo se to ale  rychle.  Autíčko nejelo úplně potichu

a jeho  kňouravý  zvuk  do  lesních  zvuků  nepatřil.  A co  udělají
lesní  zvířátka,  když  jim  do  lesa  vtrhne  něco,  co  tam nepatří?
Schovají  se,  to  dá  rozum!  Veverkám chvíli  trvalo,  než  místní
přivolaly. Ale když místní veverky viděly, že se návštěvnice toho
podivného stroje nebojí, daly si říci a vylezly z pelíšků.

Pak nastalo obdivování autíčka a ještě větší údiv nad tím,
co naše veverky začaly dělat. Natáhly totiž provázek od skály až
k nejbližší borovici a na provázek na kolečkách zavěsily velkou
krabici. Pak místním ukázaly, jak se dá lanovkou mezi borovicí
a skálou dopravovat náklad.

„Ale vždyť musíme ty houby vynést na borovici,“ namítl
zamračeně veverčák. „To už je snad jedno!“

„Není to jedno!“ usadila ho Zrzečka. „Na borovici vylezete
jedna dvě, ale na skálu se leze hůř. Vynosit houby do lanovky je
po kmeni snadnější než nosit houby na skálu.“

„Má pravdu,“ přidala se k ní veverka, která už na té skále
byla. „A na té skále je krásná sušárna, kde schnou houby i kdyby
pršelo. A uvidíte, že nám to tyhlety provázky hodně usnadní!“

Ovšemže to hned vyzkoušely a brzy všechny prospěšnost
lanovky uznaly. Dokonce i veverčák Filip se přestal mračit a řekl,
že je to asi opravdu dobrý vynález.

Pak ještě veverky chvíli šmejdily po lese a nosily houby pro
své nové veverčí sousedky (a souseda) a když se pak odpoledne
loučily, byli už všichni kamarádi, jako kdyby se znali už dlouho.

Veverky si přece pomáhají!
=*=
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Doslov
Tohle povídání jsem vymýšlel už dávno. Nejprve pro svého

mladšího brášku, když byl malý (už bude taky důchodce, je to už
50 let...). Pak jsem to vyprávěl svým dětem, hned vedle pohádky
„O koblížkovi a lišce“, kterou jsem odříkal cestou do školky a ze
školky nejméně tisíckrát, jenže ty už z toho dávno vyrostly, vždyť
i nejstarší vnučce už bylo 18. Teď to tedy vyprávím nejmladším
vnoučkům předškoláčkům a má to úspěch. Podotýkám, je to (asi
jako „Koblížek“) především pro děti. 

Snad se to bude hodit jiným, dospělým to může poskytnout
materiál k večernímu čtení dětem před spaním. Já jsem to neměl
tak snadné, vymýšlel jsem každý večer nový příběh. Bylo jich za
ta  léta  stovky  a i když  jsem  je  pro  každou  generaci  opakoval
znovu od začátku, i dnes je o čem povídat. Tak mě nekamenujte,
vnoučkové jsou zrovna ve věku, kdy je to nejvíc baví a povídám
jim to dnes, dřív než z toho zase vyrostou. Nevím, zda se dočkám
ještě další generace... 

Knížku  chci  dát  vytisknout  pro  vnoučky,  jen  minimální
počet výtisků, pro sebe a rodinu. Dcera chce pár dalších výtisků
pro kamarádky, mají  totiž  sportovní  družstvo,  jezdily na různá
mistrovství (získaly dokonce zlaté medaile z mistrovství Evropy
ve Španělsku) a většina už má doma malé děti,  čtenáře to  mít
bude. Ilustrace jsou z Wikipedie, pro osobní účely je to legální.

=*=
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