
STARÉ STROMY A JEJICH OBYVATELÉ 

Ahoj, jsem dub, co se narodil v lesní školce. Žil jsem tam rok, ale pak mě 

vykopali a naložili na auto, které mě odvezlo na místo v lese. V tom lese byly 

domečky v kruhu. Říkal jsem si, kde to jsem? Zasadili mě za ten kruh, vedle 

starého smrku a odjeli pryč. Zeptal jsem se starého smrku: Kde to vlastně jsem? 

Starý smrk povídá: Jsi v lesním kempu lidí, kam lidé jezdí za zábavou. Dub chvíli 

přemýšlí a zeptá se: Co je to vlastně kemp? Starý smrk odpoví: Časem to zjistíš. 

Druhý den ráno dub čekal, co se bude dít. Ráno přiběhla veverka a povídá: Ty jsi 

tu nový? Starý smrk odpoví: Jo, to je další nováček. V tom přiběhlo dítě a začalo 

mlátit do dubu a do starého smrku. A pak uteklo, protože se leklo, že uvidělo na 

starém smrku velikého brouka.  

V tom cosi z vrchu mi přistálo na větvi. Nevěděl jsem, co to je. Starý smrk 

povídá: To je můj dobrý přítel Patrik, vrána černá, toho se nemusíš bát. Patrik 

každý den přiletí a poví mi podrobné informace, co je nového a tak. Už chápeš? 

Třeba tě taky někdy zachrání. Dub si pomyslel, kdy asi. Tak tedy nezačali jsme 

spolu moc dobře, Patriku, omlouvám se a co je tedy nového? Něco si veverky za 

kopcem šuškaly, že má přijít velké sucho a jinak nic nového. Starý smrk 

odpověděl: To bude náš konec. Proč myslíš, opovážil se zeptat dub, i když věděl, 

že starý smrk je velice moudrý, protože je na světě více než sto let. Starý smrk 

říká: Víš, jsem už dost starý, a jeden plamínek, a je to můj konec. Dub měl ještě 

mnoho otázek na starý smrk, ale nechal si je na jindy, protože se blížila noc. 

Alespoň měl večer o čem přemýšlet. 

Dny plynuly, každý den byl stejný. Dub se starým smrkem stárly. Uplynulo 

hodně let od doby, co malá holčička mlátila do dubu a starého smrku. Byl den 

jako každý jiný. Dub a starý smrk se probudily a uviděly holčičku, která jim 

připomínala tu malou, před několika lety, jen byla o dost starší. Vzhled měla 

stejný, ale jinak se chovala. Sbírala plechovky a plasty, co se válely, poházeny 

v lese. Zdravila stromy, dokonce některé i objímala či pohladila. Na řadu 

s pohlazením se dostal i dub, ale pak odešla. Starého smrku si ani nevšimla. Za 

pár dní přijelo auto, které přivezlo dub, ale tentokrát přišli ke starému smrku 

s motorovou pilou a začali mu postupně ořezávat větve. Pak uřízli kmen a 

naložili ho na auto i s větvemi a odjeli. Za dva dny přiletěl Patrik a řekl, že starý 

smrk odvezli do chráněného parku jako domov pro brouky a malá zvířata, kteří 

tam žijí. Na tento den čekal, byl to jeho velký sen, a moc tě pozdravuje ze 

Šumavy.  



Uplynuly další dva roky. Ten první rok byl velice vlhký. Ten další tak akorát. Ale 

tento rok byl obzvlášť suchý. Jednoho dne, jako každý den, přiletěl Patrik a 

přinesl mi smutnou zprávu. V chráněném parku na Šumavě vypukl velký požár a 

bohužel starý smrk shořel. A další zpráva byla snad ještě horší. Požár se blížil i 

sem. Proto mi bylo divné, že je tu málo návštěvníků a zvířata se vypařila. Patrik 

najednou uletěl bez rozloučení. Já jsem si uvědomil, že něco není v pořádku a 

měl jsem pravdu, požár se blížil.  Lidé utíkali, jen ta holčička, která se jmenuje 

Sára, podle toho, co mi říkal Patrik, běžela ke mně, utrhla ze mě tři žaludy a 

běžela za ostatními. A já jsem pomalu shořel. Víte, co je na tom to nejlepší, že 

Sára ze mě utrhla nějakou část, a jedna část jsem vlastně celý já. Takže 

abychom si to ujasnili, i když shořel můj kmen a větve i kořeny, můj nový život 

začíná v semínkách, které jsou v Sářiných rukách. Tento život se mi velice líbil.  

A teď bych vás chtěl poprosit: Chovejte se k nám stromům a zvířatům malým i 

velkým hezky. Neházejte do naší přírody odpad. Neničte nás zbytečně, protože 

my vytváříme kyslík a bez něj vy lidé nemůžete žít, a to vy přece nechcete. 

Starejte se o naši přírodu hezky, aby nám dlouho vydržela. To, co uděláme 

přírodě to nám oplatí. Myslete na to. 

Děkuji, že jste moji prosbu vyslechli. Doufám, že se budete k přírodě chovat 

hezky. A hlavně doufám, že se vám můj příběh líbil. 

 

 


