
    
Ptačí pošta 

          Dopis č. 6 
 

Milé děti,  
hlásí se váš tučňák Tuček a s ním opět další ptáček. Cože, ptáček, je to pták, koukněte mu na 
zobák..  

Mám radost, že hodně z vás vědělo, že tučňáci, podobně jako kukačky, nestavějí hnízda. 
Vajíčko většinou zahřívá táta tučňák tak, že si je položí shora na nohy, jak jsem vám to vyfotil 
v minulém dopise. 

Dnešní ptáček, jak už jsem  naznačil v úvodu, je pořádný pták. Rozpětí jeho křídel je 150 cm! 
Jel jsem za ním až na Slovensko do Tater. Není to ani orel, ani sokol, ale Luňák červený. Krouží 
s napnutými křídly vysoko nad zemí a vyhlíží nějakou kořist. Když jí uvidí, stáhne křídla k tělu a 
padá z té veliké výšky střemhlav dolů jako kámen. Těsně nad zemí pak křídla znovu roztáhne a 
ostrými drápky chytne kořist a odnese si jí do svého hnízda. Nejčastěji chytá na polích myšky, nebo 
menší zajíce, ale troufne si i na hada, nebo na rybu ve vodě.    

Jenomže Luňákovi to takto nestačí. Představte si, že často  vyhlíží i jiné dravce, kteří už něco 
ulovili a letí s úlovkem k hnízdu. Jakmile ho 
luňák uvidí, okamžitě všeho nechá, a začne 
ho pronásledovat, obtěžovat a napadat. 
Doráží na něj tak dlouho, až ten pták svou 
kořist upustí na zem a odlétne. A luňák si ji 
pak na zemi v klidu sebere a tradá domů. 
Tam se pak chlubí mámě, jak velikého zajíce 
ulovil. Pche. Proto mu ostatní dali přezdívku 
závistivý loupežník.  

To já bych nikdy neudělal. Někomu 
něco sebrat. Ne, ne. Já mám radost, když se 
pěkně dělíme. Hlavně brácha se mnou. 
Tuhle měl takový fakt hustý sáňky, jezdil z kopce a dost machroval. A tak jsem se ho poprosil, jestli 
by mi je taky půjčil a on, že ne. Naštval jsem se a pod kopcem si na něj počkal. Stačilo jen trochu ho 
postrčit a spadl ze sání na zem. A už jsem je držel, cha. A nepustil. Chvíli jsme se tahali, ale já jsem 
silnější, takže brácha vostrouhal. Do večera už jsem mu je nevrátil. Dobře mu tak, měl mi je půjčit, 
když jsem ho tak hezky prosil. Že jo? Co říkáte, že ne? Že jsem, taky jako ten luňák? A ne a ne  a ne, 
já přece nejsem žádnej závistivej! A loupežník k tomu! Nebo snad opravdu jo? A proč to vůbec vadí, 
chtít na chvíli mít to, co je sice někoho jiného, ale mně se tak líbí?! 

Víte co, zkuste mi to vysvětlit. To bude váš dnešní detektivní úkol. Proč je špatné závidět? 
Napište opět SMS panu faráři (+420 604 538 482), jsem moc zvědavý, co vymyslíte   
 
Váš tučňák Tuček 

 
Naši nás s bráchou vyfotili, když se se mnou nebavil. 
Však víte, kvůli těm sáňkám. Bylo mi z toho pak 
celkem smutno. 
Já mám totiž bráchu docela rád. A rozhodně je větší 
zábava, když si hrajeme spolu, než když si hraju sám. 
 


