
    
Ptačí pošta 

           Dopis č. 8 
Zdarec kamarádi,  

 

milí kámoši. Advent je v plném proudu, všude je cítit příprava na Vánoce. A nejdůležitější je 

připravovat sami sebe. Můžeme například zkoušet otevírat víc oči a učit se žasnout, čubrnět, čučet, 

zírat, vyvalovat bulvy a kulit vočadla. Třeba nad vlastnostmi a chováním některých ptáků. Jako já. 

Já jsem potkal kosa a žasnul jsem. Řeknete si 

možná, co je na takovým kosovi zajímavýho. Ale 

když budete pořádně kulit vočadla, budete 

překvapení. Řeknu vám, čeho jsem si všimnul já.  

 Kosů je spousta druhů. Někteří žijí ve 

městech a někteří jenom v lesích. Ti, kteří žijí 

v lesích, jsou velice plašší. A nejen to, umí strašně 

nahlas a vytrvale křičet. Je až skoro neuvěřitelné 

jak takový malý tvoreček dokáže dlouho a nahlas křičet. A ne bezdůvodně. Kosové totiž nemají 

rádi, když jim nějaký jiný pták, člověk nebo dokonce tučňák vstoupí na území, které kos považuje 

za vlastní. Zažil jsem to na vlastní kůži. Omylem jsem vstoupil do blízkosti hnízda kosa lesního. A 

měli jste to vidět. Okamžitě byl u mě, lítal mi kolem hlavy nepřestával strašně křičet. A křičel co 

nejvíc na hlas a nepřestával. Raději jsem se otočil a šel jinam. A to prý kos právě chtěl, zbavit se 

vetřelce na svém území. Chytrý, co?  

I vy to možná umíte. Když třeba něco chcete, aby vám maminka koupila. Nebo aby vám 

brácha  nebo ségra něco půjčili. Umíte křičet hlasitě i vytrvale a snažíte se dosáhnout svého. 

Ale co je na tom k žasnutí, říkáte si. No já bych věděl. Když umíme být vytrvalí kvůli 

maličkostem, mohli bychom to zkusit i důležitějších věcech. I Ježíš říkal svým apoštolům, proste a 

dostanete, tlučte a otevře se vám. Kos to už ví, nebojí se postavit mnohem větším zvířatům. A co 

my čemu se dokážeme postavit a o co usilovat? Co za to stojí, co myslíte?  

Napište mně a panu faráři sms, až na něco přijdete. Jsem zvědavý, co vymyslíte. Teď 

v Adventu je skvělá doba.  

Váš tučňák Tuček  
 

 
P.S.Jjá bych se v Adventu chtěl dostat do nebe. 
Rád bych viděl, ajk tam chystají Vánoce. Začínám 
se teda učit lítat. 
 

  


