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Není král jako král
Když se řekne slovo „král“, většina lidí si představí krále v pohádkách, ale může být
i v říši zvířat, může to být pro nás nějaký člověk nebo věc.Ale nejen to, králů je na světě moc,
jenom je tak nenazýváme.
Povím vám příběh o stromečku, který stál na okraji lesa.
Nedaleko Hlinska stojí vesnice Svatojánské Lázně a vedle ní les. V lese byla spousta
stromů, od smrků až po duby. Na první pohled vypadal jako úplně normální les, ale nebylo
to tak. Na okraji rostl veliký mohutný smrk a hned vedle něho stál malý smrček. Tomu
velikému lidé přezdívali král, no proč ne, když byl ze všech stromů nejvyšší. Malého smrčka
to hrozně trápilo. Všichni si totiž všímají velikého smrku a jeho nikdo. Tak tomu bylo den co
den, až nastala zima a myslivci začali nosit seno do nedalekého krmelce, aby zvířátka měla co
jíst. Jednoho dne přišli lidé, pověsili na smrček krásné voňavé ovoce a myslivci tam přidali
kupku sena pro zvířátka. Druhý den bylo jako na jaře, všechna zvířátka byla venku a skotačila
po loukách a polích. Najednou se zvedla sněhová vánice. Všechna zvířátka se běžela schovat
do svých domečků.Sněžení čím dál víc houstlo, že za chvíli nebylo nic vidět. Všechna
zvířátka se stihla schovat až na jedno stádo srnek. Kolouškové se zděšeně tiskli ke svým
maminkám srnkám a jeleni se snažili cokoliv zahlédnout. Ale bylo to marné, přes to husté
sněžení nic neviděli a začínala pořádná zima. Najednou vůdce stáda něco ucítil a všichni se
vydali za ním. Došli až ke smrčku, na kterém bylo pověšeno voňavé ovoce od lidí. Všichni se
schovali pod větve smrčku a zahrabali se do sena, aby se zahřáli. Když přestalo sněžit, smrčku
poděkovali a vrátili se do svého domečku. Smrček byl šťastný, že zachránil stádu srnek život.
Jako dárek mu dali korunu, kterou vyrobili z listí a pověsili mu ji na větvičku jako dík
za záchranu. Smrček se cítil jako král a v očích stáda tak i vypadal. Od té doby se všechny
dny pro smrčka změnily, už nebyl smutný, ale veselý. Nemusí být vysoký, ale stačí mít dobré
srdce, aby byl král.Každý z nás má v životě svého krále, někoho, koho si nesmírně váží.
Nemusí to být zrovna ten, co má nejhezčí oblečení nebo hračky, ale třeba i nějaký obyčejný
člověk. Pro někoho můžeme být králové i my.

