
Staré stromy a jejich obyvatelé  

Ahoj, já jsem červotoč a mám moc rád dřevo. Bydlím ve staré vrbě u rybníka nedaleko 

krásné zahrady plné různých stromů. Na tuto zahradu mám krásné vzpomínky. Tam jsem 

kdysi bydlel ve starém stromě a měl jsem tam hodně přátel, jako Berušku, Tesaříka, pana 

Chrousta a dole u kořenů měli obydlí Mravenci. Stromu jsme říkali Dub, nejspíš podle toho, 

že to dub byl. Náš Dub toho zažil hodně, protože to byl nejstarší strom na zahradě, který 

neshnil nebo neuschnul. Jednou nám takhle vyprávěl svůj příběh. Jak ho zasadili, jak se do 

něj ubytovali první broučci, nebo jak si na něm udělali ptáci první hnízdo. Ale také nám 

vyprávěl příběh, jak se na tuto zahradu dostal. 

Jednou si takhle náš strom odpočíval na kraji louky u lesa. V té době byl ještě malá sazenice, 

když k němu přišly dvě cizí osoby. Nebyl to farmář, který ho chodil zalévat denně s jeho 

neteří, ale úplně jiné osoby. Farmář nosil většinou potrhanou košili a kalhoty s kšandami, ale 

tito lidé neměli tak potrhané oblečení, právě naopak.  

Vykopali ho a pak ho přendali do velkého květináče. Uslyšel, jak jedna ta neznámá osoba 

říkala, že se hned prodá, že je krásně rostlý. Když ho zvedli a odnesli do nákladního auta, 

viděl odtud přes louku až na statek pana farmáře. Cesta byla velice dlouhá a trvala několik 

hodin. 

Když byli konečně na místě, vyložili ho a odnesli do zvláštní budovy. Byla zcela malá, ale měla 

obrovskou zahradu plných krásných květin a stromů. Také si všiml malé cedule, která visela 

nad vstupem do zahrady a stálo na ní: „ZAHRADNICTVÍ“. Neměl tušení, co to znamená, ale 

nejspíš to byl jeho nový domov. Nebyl tam sám. S ním tam byly také nejrůznější rostliny od 

těch obyčejných až po exotické druhy, například i citrusové keře. 

Uplynulo několik měsíců, kdy se nic nedělo. Až jeden den tam přišel cizí pán, který nebyl 

nijak odlišný od ostatních, ale byl to zrovna on, kdo si koupil náš Dub. Naložil ho a Dub už 

zažil druhé stěhování. 

Když už byli na místě, tak ho nový majitel přenesl z auta do stodoly s tím, že jen jak se 

převlékne do pracovního oděvu, půjde ho hned zasadit, aby nezvadl. Po několika minutách 

přišel a odnesl ho do překrásné zahrady. Tam mu našel příjemné místo, kde ho zasadil. Takto 

tam v klidu rostl několik desítek let, než jsem se k němu nastěhoval. S Dubem jsme se stali 

nerozluční kamarádi. Měli jsme rádi i našeho zahradníka, kterému patřila tahle zahrada a 

který se staral o náš Dub. Bez zahradníka by nebyl Dub a bez Dubu bychom nebyli my.  

Jedno neobyčejné ráno přijelo auto, které pořád houkalo, a bylo na něm napsáno 

„AMBULANCE“. Když odjíždělo, tak v dálce už nebylo ani slyšet. Další den přijelo jiné auto, 

které už nehoukalo, ale někdo z něj, vystoupil a začal zatloukat ceduli, na které bylo napsáno 

„NA PRODEJ“.  



Za několik dní se tam sešlo několik lidí, kteří se pořád překřikovali většími a většími čísly. 

Jednoho dne jako by se po nich zem slehla. Přijelo sem jen jedno auto a z toho auta se 

vynořili žena a muž. 

 Něco si pořád šuškali a ukazovali pořád na různé věci po okolí zahrady. Jednou ukázali i na 

náš Dub a pak něco ta žena začala mluvit, muž přikývl a vrátil se do auta. Žena si zatím 

prohlížela náš Dub a chodila okolo něj. Když v tom přiběhl muž a držel PILU!. „ONI MĚ CHTĚJÍ 

POKÁCET!“ vykřikl Dub a rozhodl se tak rychle varovat ostatní. Pomalu začali odřezávat horní 

větve. Než se dostali k té, ve které jsem bydlel, stihl jsem zbaběle odletět na nejbližší strom – 

javor. Spousta ostatních kamarádů takové štěstí neměla. V tom okamžiku jsem ale myslel 

hlavně na Dub. Udělalo se mi smutno. Je přímo nekamarádské nechat přítele ve štychu, ale 

jakou moc má malý červotoč proti velkým lidem. Všichni, kdo se zachránili se rozloučili 

s Dubem. 

Pokaždé, když se podívám na „naši“ zahradu pomyslím si: „PROČ TO LIDÉ DĚLAJÍ? PROČ 

KÁCEJÍ LESY JEN KVŮLI PENĚZŮM NEBO KVŮLI MOCI? TAKHLE PŘICHÁZÍ NĚKOLIK BROUKŮ O 

DOMOV. CO BUDOU LIDÉ DĚLAT, KDYŽ VYKÁCEJÍ VŠECHNY STROMY? A KAM SE UKRYJE 

HMYZ A ZVÍŘATA, KTEŘÍ V NICH PŘEBÝVALI? Tyhle otázky si kladu celou dobu. Ale i kdybych 

znal odpověď, tak určitě pro nás nebude pozitivní, dokud lidé nepřestanou kácet stromy.  

 

 

 

  

 

 

 


