
Den stromů byl ížasným zážitkem
Ve středu odpoledne se řoz.

pršero a Majáček byl smutný'
protoŽe mě] domluvenou
nočnÍ pŤocházku arborctem
stiedni lesnické školy v HŤa.
nicÍch. Ále pant RyŠková nás
pŤesvědčila, že se muŽe za
kaŽdého počasí. vždyť v lesé
nemusÍ být jen sucho' Já
jsem si myslela, že tam s€
svými dětmi budu jediná'
kteřá večer děti l.ý'táLhla od te.
levize, ale vitala mě dvě po.
bÍhajíci světýlka' Aďámek s
Ír adŠÍm bráškou Martin-
kem pŤemluvili mamjnku a
pŤijeli taky'

U hlavniho vchodu do les-
nické školy nás čekali lesáci
a lesačky' Najednou se začala
sjíŽdét auta' přicházet dalši a
datší děti a mdičé. Všichni
perfektné vybaveni pláštěn'
kami a svétýlky' VÍte kolik
rús nakonec přiŠlo? Bylo to
přes padesát dětí a řodiČů!!!!

Nejen Mqjáčníci' ale i néko
lik détÍ s rodiči z Mateiské
školy v Bělotině. večer zaČal
slavnostnirni fanfámmi sed.
mi trubačú. Řekli jsme si, co
nás bude čekat a já} se máme
v lese chovat. A pak jsme po
skupinkách wch&éli na ces
tu po Árboretu. Devět stano-
višt bylo plných pŤekvap€nÍ'

Dra!Ý pták jestřáb seděl ve
větvich' na pařezu čekali
broučci' kobylky i mÍavenci,
v křovi si pochutnával na
sla.lkých lístcích smeček,
ktereho jsme se vůbec nebá1i
a dokonce jsmé si ho moh1i
r,oh]adit' na rybnice přiletělo
několik kachen a svolávaly se
k večeři' na.jednou kolem nás
prolétl netopýr. To jsme se
trošku polekati' ale byl to
hodný netopýr. Jenom jako,
tak jsme si ho mohli prohled-
nout' nekousal ani neuletěl.

Á]e čekalo nás veliké pře.
kvapeni! za stŤomem' kde se
vzalo, tu se vzalo obrcvské di-
voké pras€. v tu chvÍli by se v
dětech i dospélých krve nedo.
řezal, všichni siáli jako při
kovani. Museli jsme se ale
smát, kdyŽ jsme zjistili, Že v
kúŽi divočáka je šikovný le.
sák a jeho kamarádi děl,ali
2!'uky.
v té tmě a při dešti si pak

dodata jedna dívenka odvahy
a rekla: ,'UŽ vím' pŤoč se řÍká'
Že smrdi ja}o pra''!.. Ta kúŽe

navlhla a asi si vzponněIa,
kde se bývalý pán divoÓák
pohyboval. Jak si lThrabával
potravu rypáčkem a pak 3e
rochnil nékde v blátě' sotva
jsme si oddechli' uŽ na nás če.
kala kmotřa liška' I,€hce s€
pohybovala les€m a zlatým
ocáskem n|im mávala mezi

A my se těšili na sladkou
oclménu' KdyŽ došla posledni
skupinka' začali se scházet i
lesáci a lesačky' kteřt byli na
stanovištich i na stezkách,
abychom nezabloudili. Stara-
ti se o nás naprosto perfektně
a připravi]i si úp|ně úŽásný
Den (večer) stromů'

Děti odcházely plné zážitků
a nových poznatků, Iodič€ by.
li nadŠenÍ a děkovali, ž€ nic
ta]C skvělého nezáŽi1i a ani
neČeka]i' za to patři studen'
tům střední lesnické Školy v
Hranicích pod vedenÍm panÍ
Ryškové á Palacké obmvské
poděkováni a těšÍme se záse
na další skvělou atci' v Ma'
jáčku se nenudime' mnohému
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