
    
Ptačí pošta 

Milí kamarádi,          Dopis č. 10 
zdravím Vás uprostřed nádherné vánoční doby. Ve všech  

domech svítí vánoční stromečky, voní vánoční cukroví a vy si hrajete s novými hračkami, které jste 

našli pod stromečkem. Brzy vstoupíme do nového roku 2021, jaký asi bude a co nás v něm čeká? 

To nikdo neví, ale možná i vás na začátku roku inspiruje krkavec, tak jako mně. 

Krkavec je hodně zajímavý pták, i když tak nevypadá. 

A možná se vám také plete s vránou nebo havranem. Jenže 

krkavce nikdy neuvidíte ve městě a  na rozdíl od havrana a 

vrány má strašně silný zobák. Dokáže rozloupnout nejenom 

všechny ořechové skořápky, ale i rozdrtit kosti uhynulého 

zvířete. Proto se ho možná lidé dříve trochu báli. No schválně, 

najděte si nějakou pohádku s krkavci a uvidíte.  

Jenže málo kdo ví, že krkavci svůj silný zobák používají také k tomu, aby jinému krkavci 

projevili úctu a uznání. Představte si, to. Když chce nějaký krkavec projevit druhému úctu, uznání a 

lásku, tak ho začne tím svým velikým a silným zobákem lehounce a něžně klovat  okolo oka. Hustý, 

co? To je jako kdyby vy jste vzali těžkou palici nebo meč a šimrali jím mámu nebo tátu pod nosem. 

Umíte si teda představit, kolik musí mít ten druhý krkavec důvěry a víry v to, že mu kámoš nechce 

ublížit. Proto se někdy mluví o krkavčí důvěře.  

Potkat jsem jednoho krkavce a ten mi vyprávěl, že jako 

malý vypadl z hnízda. Ale našel ho myslivec a vzal k sobě 

domů. Myslivcova dcera se o něj starala a krmila ho, než 

vyrostl. A ten krkavec jí potom chtěl za všechno poděkovat 

a tak se začal svým velkým zobákem otírat její obočí. Ona 

okamžitě ucukla. Pak si ale vycítila, že jí krkavec nechce ublížit a nechala si  od něj obočí učesat. 

Naučila se od krkavce důvěře. 

 A já to chci taky umět. Chovat se tak, aby mi mohli druzí důvěřovat. A zároveň důvěřovat 

lidem kolem sebe. A taky Pánu Bohu. To je dobrý předsevzetí do nového roku, co říkáte? A jaké 

jste si dali vy? Napíšete nám s panem farářem? Nebo namalujete obrázek? Budeme se na ně těšit. 

Pozdravujte mámu a tátu. A babičku a dědu!                                                

Váš tučňák Tuček. 

P.S. V kostele u jesliček jsem pro vás nachystal nadílku,  

stavte se pro nálepky a za Ježíškem. Kostel bude 

otevřený od pátku do neděle. 

Jo a posílám vám fotku, jak se učím důvěře.Půjčil jsem si 
na to jednoho polárního cestovatele  


