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POHÁDKA O PAPÍnOVÉU DRAKOVI

Podzimní sluníčko probleskovalo mezi větvemi stromů a zabali\o okolní
přírodu do zlato-oranžové barvy. Barevné listí se teď zdálo ještě záňivější a

šípky na keřích červenější.

,,Podívejte, kluci, to je krása," ozvaLa se maminka, když chlapcům
zayazoyala tkaničlly. Byli celí nedočkaví a vyběhlinazahtadu
s rozvíyanými botami. Tatínek jim včera koupil nového papírového draka a
oni už se těšili, až si ho pustí.

Staršímu Péťovi bylo šest let a ďraka už s tatínkem pouštěl loni, takže
věděl, co a jak. Pro dvouletého Vilíka to byla novinka. Utíkal zaPéťou, aby
o nic nepřišel, ale když k němu přiběhl, bratříček se otočil zády.

Vilík jej oběhl, aby lépe viděl, a natahoval se po draku. Jenže Péťa se
rozběhl, vypustil draka do vzduchu a zvedl ruku s provázkem nad hlavu,
aby na něj mladší bráška nedosáhl.

,,Jsi ještě moc maIý aneudržel bys ho," vysvětlovalPéťa Vilíkovi.

Oba chlapci stáli vedle sebe a pozorovali, jak se drak pohupuje ve větru.

Chvíli poskakoval doleva, pak se vznášel uprostřed a potom zamiřil na
pravou stranu nad velilý strom. Nejednou prudce zafoukal vítr a drak
zarniřid dolů mezijeho větve.

,,Jéé,o' zakŤióel Vilda, ,,on se nátm zttatiI|"

,,Ale nezftatiL Je v koruně stromu. Tamhle, vidíš?" ukazoval nad hlavu
Péťa a zároveň se rozhIížeI, co by mu pomohlo, aby pro něj mohlvlézt.

,,Přinesu žebíik," nabídl se Vilík a rozběhl se na druhý konec zahraďy.

,,,Žebíikpřece sami nemáme používat a navíc ho neuneseš," řekl rozhodně
Péťa a donesl pod strom kbelík na vodu. Obrátil ho dnem vzhůru avylezlna
něj. Chytil nejnižší větev a vyhoupl se na ni. Pak se natáhl aužna draka
dosáhl. Opatrně ho sundal azavolalnaVilíka, aby šel na stranu. Draka
hodil rrazem a pomalu slezl dolů.

Vilda už se skláněl nad drakem a hodnotil škody. Nebyl roztržený ani
jinak poničený, ale provének byl zarnotaný a tvořil jeden velký uzel.

,,Já ho rozvážu," navrhl Péťovi a začal se probírat zamotaným
provázkem.



,,Ne, udělám to sám. Tobě to nepůjde, isi ještě malý," tozhodl starší
brácha a sám se pustil do rozvazování. Po chvíli to ale vzdal a zašeldomů
pro tatínka, aby mu pomohl.

KdYŽ Se vraceli na zahradu,Péťa se překvapeně zastavil. Kolem pobíhal
Vilík s drakem nad hlavou a smál se na celé kolo. Na provázku nebyla po
uzlíku ani známka.

,,Ale jak to?" podíval se Petřík udiveně na tatínk a, ,,jakto, že Vilda
Provénekrczvánal? Je přece menší než já." Tatínek se zasmál: ,,To ale
neznarnená, Že si s ním nemŮŽe poradit. Ikdyžje mladší, některé věci může
zvládnout lépe než ty,oo mrkl na Péťu.

,,Tak jávástuzase nechám, jo?" řekl tatínek a otočil se směrem
k domovu.

Péťaještě chvíli stál a zamyšleně pozoroval bráchu. Pak se zanim
rozběhl. No jo, vŽdyť některé věci může Vilda zvládnout lépe než on. To je
Paúda. Teď uŽ budoupaďáci a můžou si pomáhat. Se smíchem se k němu
přidal aužili si spolu krásné odpoledne.
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Co ruAs CEKAV LISTaPADU,,,

4, 77, ,,EXKIJ RZE K st LNtčÁŘŮ M,
-dopolední program pro děti

5. 77. ,, O SMOLÍČKOV|, -pohódka pro děti ve školce

72.77. o sVArÝ rwaRflN V DRASENH'FENIJ,

dle zójmu rodičů lampionový průvod od školky v Drasenhofenu

74.77. ,,svĚTLušrcv A BRouČct JDolJ UŽ PÁT...,,

-odpolední vychózka pro děti a rodiče s lampionky.

Zahójení akce v 16 hodin před MŠ, vlastní lampionky sebou

79.77. FOCENí OĚrí - v dopoledních hodinách proběhne v Mš

vo

vónoční(zimní) focení dětí, zójem nahlaste ve třídóch,

fotí se pouze děti navštěvující MŠ
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