Staré stromy a jejich obyvatelé
Byl jeden les plný statných stromů a chytrých živočichů. A v něm byl jeden strom, který se
jmenoval Větvík. Byl to král všech stromů a žila v něm královna lesních zvířat veverka Čiperka.
Větvík byl už přes 50 let starý a zažil už mnoho dobrodružství a o některých z nich si dnes
povíme. A Čiperka, té je 8 let, což na veverku není málo, ale i za takovou dobu nějaká zažila.
V minulosti se stromům a živočichům v lese žilo lépe hlavně kvůli tomu, že se tolik nekácely
stromy, takže živočichové měli více místa, kde žít a stromy měly větší rodinu. Když byl Větvík
ještě malé semínko, tak v lese vládl jeho děda, který se jmenoval Stromovous. Stromovous byl
jeden z nejváženějších vládců v historii lesa. Proto je Větvík dnes tolik vážený. Když byl Větvík
už trochu větší, tak Stromovouse pokáceli kvůli tomu, že už byl starý a větve se mu lámaly a
padaly do cesty. To ohrožovalo lidi, kteří chodili lesem. Potom se stal vládcem Větvíkův otec
Kůrořez. Ten ale vládl jenom chvíli, protože při jedné podzimní noci foukal takový vítr, který
ukončil jeho vládnutí. Kůrořez náporu větru dlouho odolával, ale nakonec mu došly síly a spadl.
No a od té doby až do teď vládne Větvík. A teď něco o zvířatech. Jak už jsem řekl, Čiperce je 8
let, takže ona ví o Stromovousovi jenom z vyprávění. Ani její matka Zrzka Stromovouse
nezažila, ale zažila Kůrořeze, taky v něm chvíli žila. Čiperka ani Kůrořeze nezažila. Když se
narodila, tak už vládl Větvík. Čiperka si chodí hrát s puštíkem, který se jmenuje Noční Oko.
Noční Oko je teď noční strážce lesa a od té doby, co je strážcem, se v noci nic špatného nestalo.
Noční Oko a Čiperka ještě hodně kamarádí s roháčem Klepeťákem, který je strážce ve dne
společně s datlem Ťukálkem. Ten mu pomáhá léčit stromy. Ťukálek ze stromů vyjídá larvy a
Klepeťák z nich vyhání škůdce.
Poslední dobou se stromy kácí hroznou rychlostí, protože se z nich vyrábí papír a nábytek,
staví domy. Ale Větvík, Čiperka, Noční Oko, Klepeťák a Ťukálek naštěstí drží les pohromadě.
Včera musela Čiperka s Nočním Okem rozsoudit neshodu Klepeťáka a Ťukálka, když se hádali,
kdo pomůže nemocnému stromu. Čiperka rozhodla, že to radši udělá sama s Nočním Okem.
Čiperka je dobrá vládkyně, všechny stromy i všichni živočichové si jí váží.
Tímto se ale vracíme zpět ke stromům. Větvík vládne už přes 15 let a jeho poslední velké
dobrodružství se mu stalo minulý měsíc. Byla obří vichřice a málem se mu stalo to samé, co
Kůrořezovi. Čiperka ale svolala celý les a ten společnou silou Větvíka udržel na zemi. Pro
Větvíka to bylo hodně těžké i psychicky, protože věděl, co se stalo jeho otci. Ale díky tomu, že
v lese je dobrý kolektiv a Větvíka mají všichni rádi, zůstal Větvík tam kde je už přes 50 let.
Všechny stromy jsou proti jejich kácení, protože je to jejich rodina, ale někdy se stromy skácet
musí, třeba když je těžce napaden například kůrovcem nebo jinými škůdci. Ale někdy lidé kácejí
stromy jen pro svůj užitek. Vedle Větvíka do nedávna stál strom, který žil za doby Stromovouse,
jmenoval se Kořenáč. Kořenáč byl Stromovousův rádce a za jejich vlády to byly nejlepší časy
lesa. Jenže pro Kořenáče nevypadaly jeho poslední dny dobře. Byl těžce napaden kůrovcem a
museli ho pokácet.
Větvík, Čiperka a vůbec celý les by si přáli, aby lidé káceli stromy jen, když je to potřeba.
Ano občas, když skácí pár stromů pro nábytek nebo pro papír, tak to není tak hrozné, ale když
pořád jenom kácí a kácí, tak to pro les není příjemné. Představte si, že vám pořád někdo bere
rodinu. Určitě by vám to nebylo příjemné. Tak bychom se měli zamyslet, jestli je stromy nutné

tolik kácet. Anebo, když už jich tolik pokácíme, tak bychom jich měli aspoň jednou tolik nových
zase vysázet.
Tak to byl příběh o lese, kde vládne Čiperka s Větvíkem a před nimi Kůrořez se Zrzkou.
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