
    

Ptačí pošta 

          Dopis č. 5 
 

Milé děti,  
hlásí se váš tučňák Tuček a s ním další ptáček.  
 

Podle obrázku jej asi nepoznáte. Ale když vám předvedu, jaký dělá 

zvuk, hned budete vědět: „Kuku-kuku-kuku.“ Ano, je to kukačka, 

jmenuje se podle toho, jak pan kukaččák volá na paní kukačkovou. 

Protože, jak jistě víte, u ptáčků zpěváčků vždycky zpívá tatínek a 

ne maminka. Jenže ani kukaččáka jste už dlouho v lese neslyšeli, že 

je to tak? Není to proto, že by byl v karanténě. Odletěl i s rodinou 

na zimu do teplých krajin. Letěli v protisměru, když jsem jel za 

vámi. Potkali jsme se na letišti. Říkali, že se vrátí zase na jaře, 

stejně jako všichni zpěvaví ptáci, protože je tady u nás čeká veliký 

a zodpovědný úkol. Musí totiž znovu vybudovat nebo poopravit, 

svá hnízdečka, naklást do nich vajíčka a vysedět z nich malá 

ptáčata. Jenže kukačkovi mi řekli, že oni žádné hnízdo nestaví. Kukačka je totiž pěkně mazaná a 

vychytralá. Stavět vlastní hnízdo dá moc práce. A proto si raději počká, až nějaký jiný pták, třeba 

drozd, hnízdo postaví. A pak do něho nenápadně přinese své vajíčko v zobáčku. Položí ho do 

drozdího hnízda a klidně odletí. A ještě si libuje, jak se pěkně zbavila svého úkolu. Únavnou práci 

s vysezením ptáčátek klidně svedla na drozda. A protože drozdí vejce jsou od těch kukaččích 

k nerozeznání, nezbývá drozdům než se o ně starat jako o vlastní. To je co? To mě teda naštvali, ti 

kukačkovi, hned jsem jim chtěl vynadat. Jenže pak jsem si vzpomněl, že to není jen problém 

kukaček, a vynadat jsem mohl leda sám sobě. .  

Vždyť i my se často chováme jako ty kukačky. To, co bychom měli udělat sami, to, co je naším 

úkolem, raději svedeme na druhé nebo se tomu nějak vyhneme. A tak mi zpěv pana kukaččáka 

vždycky připomene, že každý z nás si má splnit svůj úkol a ne ho 

nechávat na druhé, nebo se mu nějak vyhýbat.  

A ještě jednu věc máme my tučňáci a kukačky společnou. A to bude 
otázka pro vás. Napoví vám obrázek. Správnou odpověď posílejte SMS 
panu faráři (+420 604 538 482) ☺ A já vám příště řeknu, jak to bylo. 

Posílám vám malou nápovědu: 

 
Kam se hrabe kukačka,  
kam se hrabe na Tučka?  

U tučňáků jasné je,  
kdo to vejce zahřeje. (A jak.) 

 
Těším se na vaše zprávy. 
Váš tučňák Tuček 


