
Staré stromy a jejich obyvatelé 
Byla jednou jedna louka, na které se později začaly sázet stromy. Přišli tam lidé, 

kteří chtěli pomáhat přírodě, a tak se rozhodli, že půjdou pomoct se sázením 

stromečků. Ta louka byla hned vedle lesa. Jeden pán, který chtěl pomáhat 

přírodě jednoho dne zasadil i mě. Já jsem totiž borovice. 

Hned druhý den na mně nastříkali takový bílý sprej, aby mě nejedla zvířátka. 

Potom kolem mě a dalších malých stromečků udělali takový velký plot, který mě 

měl chránit proti dalším zvířátkům. Tomu se říká lesní školka. 

Pak jsem nějakou dobu rostl a když už jsem byl větší, všiml jsem si, že asi sto 

metrů ode mě je krásný křišťálový potůček. Za týden jsem trošičku vyrostl. Všiml 

jsem si, že někdy v tom potůčku plave i malé hejno rybiček. Jednou jsem si ale 

všiml, že v potůčku plavou i různé odpadky například „PET“ láhve, obaly od 

čokolád nebo někdy i dokonce pytlíky od bonbonů. Nemohl jsem pochopit, proč 

to tam nějací lidé házejí a proč to vůbec dělají, když sami moc dobře ví, že to 

přírodě škodí. Říkal jsem si, že to byli určitě nějací zlí lidé. 

Pak uplynul měsíc a tři dny a já zase o trošku vyrostl. Jeden den asi o půl třetí k 

potůčku přišel takový pán s malým klukem. Byl jsem si skoro úplně jistý, že ten 

malý kluk je syn toho pána a zjistil jsem, že se nemýlím. Opravdu to bylo tak. Za 

chvíli jsem si všiml, že jdou směrem k potůčku. Nebyl jsem si jistý, co od nich 

mám očekávat. Nevěděl jsem, jestli jsou hodní nebo zlí. Pak jsem je ale viděl a 

bylo mi jasné, co tam jdou dělat. Zjistil jsem, že jsou hodní a že jdou jenom 

pouštět lodičky. Jedna z jejich lodiček byla vyřezaná do kůry a zbylé dvě byly 

plastové. Jedna plastová lodička byla žlutá a druhá plastová lodička byla zelená. 

Poté tam asi půl hodiny pouštěli lodičky a já si všiml, že ten pán má na zádech 

batoh. Z toho batohu vytáhl dva chleby, na kterých bylo máslo, šunka a sýr. 

Potom ještě pán vytáhl z batohu dvě asi půllitrové lahvičky, ve kterých byla voda 

se šťávou. Jeden chleba s máslem a sýrem podal malému klukovi. Oba si snědli 

svůj chleba a pán podal klukovi ještě jednu lahvičku se šťávou. 

Pak se další půlhodinu zabavili tím, že pouštěli lodičky. Pán pak z batohu vytáhl 

tenisový míček a další čtvrthodinu si házeli s tenisovým míčkem. Pak uklidili 

lodičky i tenisový míček do batohu a šli pryč. 

Pak do lesa přišli dva asi patnáctiletí kluci, kteří se jmenovali Adam a Filip a 

vypadali, že mají něco za lubem. A taky že ano. Nesli čtyři plechovky s 



„energetickými nápoji“. Všechny je vypili a dvě plechovky nechali na zemi a dvě 

plechovky hodili do potůčku a odešli. 

V duchu jsem si říkal, že kdybych jim mohl něco provést, klidně bych to udělal, a 

to i přesto, že jsem moc hodný strom. Taky jsem si říkal „Jak jen můžou takhle 

škodit přírodě?“ a taky „Jak si to jen můžou dovolit?“ a podobné věci. 

Nechtěl jsem se tím moc trápit, chtěl jsem to vyhnat z hlavy a podařilo se mi to 

docela rychle. 

Pak uplynuly dva měsíce a během toho ti patnácti letí kluci přišli ještě jednou a 

udělali úplně to samé. Po druhé to ale nešlo jen tak vyhnat z hlavy. Pořád jsem 

musel myslet na to, jak někdo může být tak zlý na přírodu. 

Nějací lidi si vůbec neuvědomují, co my stromy pro ně děláme. 

Byl jsem na ně tak rozzlobený, že bych možná i vyrval své kořeny ze země. Vyhnat 

z hlavy se mi to podařilo asi za dva týdny. Bylo to opravdu těžké, ale nakonec se 

mi to podařilo. 

Pak uplynul jeden měsíc a ti kluci se už neobjevili. Byl jsem velice rád že se 

nevrátili. Tuto věc už jsem ale nechal být. 

Každý týden jsem se díval na krásnou přírodu, která je kolem mě. Taky jsem se 

každý den díval na křišťálový potůček, který je asi padesát metrů ode mě. Díval 

jsem se i na různá zvířata. Nade mnou létali ptáci a v mé koruně byly veverky, 

které si ve mně udělaly i domeček a nosily tam každý den své zásoby oříšků. To 

mi ani nevadilo. Právě naopak. Byl jsem velice rád, že někomu můžu pomoct. 

Taky jsem si všiml, že pravidelně mě chodí kontrolovat datel. Velmi mi pomáhá. 

Je to takový můj doktor. 

Pozoroval jsem a sem tam jsem viděl i nějakého jelena nebo srnku, ale to bylo 

opravdu výjimečně. 

Zanedlouho jsem se jen tak rozhlížel a najednou jsem si všiml takové černé skvrny 

asi sedm metrů ode mě. Přibližně jednu minutu jsem se na to díval a až potom 

mi došlo, co to je. Byli to mravenci a bylo jich tam opravdu hodně. Nějací dokonce 

chodili až ke mně pro jehličí, protože si zrovna stavěli nové mraveniště. Lezli 

dokonce i po mém kmenu, a to trošičku šimralo. Pak jsem si na to ale zvykl. 

Nějakou dobu jim to trvalo, než dostavěli své mraveniště. Bylo opravdu moc 

veliké. Bylo zajímavé, že většina z nich pracovala, na ještě větším zdokonalením 

mraveniště. 



Taky jsem někde slyšel, že mravenci unesou dvojnásobek svojí váhy, což je velice 

ohromující. 

Takhle tito mravenci pracovali celé dny. Každý den jsem je pozoroval. Takhle to 

bylo celý týden. 

Po tom týdnu přijelo auto. Moc jsem se bál, že mě třeba skácí, nebo že skácí mé 

kamarády, ale zjistil jsem, že to auto tu není, aby nás skácelo. To auto tu bylo 

proto, aby postavilo nový krmelec pro jeleny, srnky, zajíce a další zvířátka. To 

bylo od nich hezké, že napomáhají přírodě. Od toho dne, kdy postavili krmelec 

asi patnáct metrů vedle mě, jsem potkával hodně jelenů a srnek. A potom už bylo 

všechno dobré… 

 

Ještě na závěr bych vám chtěl říct, že jsem v lese už potkal i zlé lidi jako jsou Adam 

s Filipem, ale i hodné lidi jako byli malý kluk s pánem. I když bych chtěl potkávat 

jen ty hodné lidi, tak ti zlí jsou bohužel někdy v lese také. Příroda vám lidem 

poskytuje kyslík, bez kterého byste nemohli žít a nějací lidé jí za to ještě škodí. 

Proto vás žádám, abyste do přírody nevyhazovali odpadky, když dvacet metrů od 

vás je odpadkový koš nebo abyste v lese nekřičeli kvůli zvířátkům, protože vám 

by se určitě nelíbilo, kdyby vám někdo začal křičet v domě nebo v bytě. Buďte na 

přírodu hodní. 


