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Já Baryk a můj bažant 
Vypracoval:_________________________ 

  

 

Tak už je listopad, měsíc urousaných pacek. V listopadu musíme my psi do terénu na letecký 

den. Terén je, když je to na strništi a v trávě, kde si každý urousá packy. Můj člověk si jich urousá o 

polovičku míň než já, ale zato si musí doma všechny přezout. Na mně to nikdo nemůže chtít. Mně to 

zouvat nejde, protože nosím kůži vcelku, nosím overal, tedy kombinézu, a ten se nezouvá.  

 Tedy letecký den tomu říkají bažanti. Můj člověk tomu říká hon, protože se celý den honí po 

strništích. Ta ovšem v tu dobu už pořádně čmuchově prořídnou. Zkuste vyčuchat například křečka 

nebo sysla! Nepovede se vám to – už spí v podzemních bunkrech.  

 Ježek taky. Jenže ten nespí pod zemí, ten spí na dvoře pod hromadou dříví. A chrápe! Herdek, 

ten chrápe! Až se někdy divím, jak to, že ta hromada není do rána rozřezaná na špalíky.  

 Bažanty v polích ovšem najdete. Jenže jsou moc velká honorace. A ke všemu jsou rozmazleni 

od bramborářů. Bramboráři mají věčně strach z mandelinky. Kde se mandelinka přemnoží, tam je po 

bramborách. Ale kde mají v polích bažanty, tam je po mandelince. Bažanti ji vyzobou. Bramboráři o 

tom rok co rok píšou a divte se pak, že to bažantům leze do hlavy.  

 Zrovna tak jako ti jejich Lucemburkové. Měl jsem o tom řeč s bažantem, co sídlí za naší 

zahradou. Zatímco my hafani jsme všude od nepaměti, bažanti se dostali do Čech až za Lucemburků. 

Nevím, jestli je Jan Lucemburský vyválčil, nebo Karel IV. vyženil, protože ten válčil pořád a onen se 

ženil také každou chvíli. Ať jsou vyválčení, nebo vyženění, oni se prostě dodnes považují za rodovou 

šlechtu.  

 Bažanti chodí po dvou jako Lucemburkové a nosí dodnes meč. Jenže jej nenosí navisato, ale 

naležato. A naležato nosili meč samí hejskové a frajírci. Takoví, jaké dneska ženu od plotu, když 

táhnou naší ulicí.  

 Letecký den pořádají bažanti a zúčastní se ho kdekdo. Bažanti dělají leteckou eskadru, já a 

ostatní moji kolegové zdravotníci, můj člověk a jeho kamarádi protiletecké dělostřelectvo. Bažanti se 

zamaskují na polních letištích v remízkách, úvozech a křovinách a my vyrazíme od Zelené lípy do toho 

terénu.  

 Když hlavní člověk zatroubí, tak to začne: eskadra bažantů najednou vzlétne, můj člověk a 

další dělostřelci zvednou hlavně a bum – prásk – bum! Bažanti letí a naši lidé je cvičí v rámusu, dokud 

je nezaženou z dohledu. Pak si všichni rousáme packy dál a za chvíli vzlétne jiná eskadra a všechno se 

to opakuje znovu.  

 Někdy se ovšem stane, že při tom přeletu dostane bažant poruchu a havaruje. A to je moje 

chvíle! Můj člověk vztáhne ruku a já vím, co to znamená. Znamená to: „Na chirurgii“!  

 Letos se mi ale ten můj bažant přiznal, že z těch leteckých dnů vůbec nadšený není.  
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 „Nemám rád ty parády.“ Řekl, „vždycky to někdo odnese. Kdybych věděl, kde se nestřílí, hned 

bych tam letěl. Jenomže ono se střílí všude.“ 

 Uměl jsem si představit, co se v něm dálo. Zuby nemá, hafnout taky, aby se ten druhý hrůzou 

scvrkl taky nedovede – jakpak by neměl strach! Rozhlédl jsem se, jestli nás někdo neposlouchá, a 

poradil jsem mu:  

 „Až nás uvidíš pochodovat do terénu, Lucemburku, nelítej do polí. Leť obráceně. Do vsi. Tam 

se střílet nesmí.“ 

 Můj bažant mě poslechl. A taky přežil letecký den ve zdraví. Jen aby na mě tu mou radu 

někomu nevykokrhal! 

 

1. Kdo je vypravěčem pohádky? _______________________________________________ 

2. Jak Baryk nazývá svého pána? ______________________________________________ 

3. Jaké období Baryk popisuje? ________________________________________________ 

4. Co je myšleno podzemním bunkrem? _________________________________________ 

5. O jakém zvířeti Baryk říká, že škodí bramborám? ______________________________ 

6. S jakým českým rodem se dostali bažanti do Čech? 

___________________________________________________________________________ 

7. Kdo všechno se účastní leteckého dne? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

8. Jak se má bažant chovat, až se bude příště zase střílet? Co Baryk poradil? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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9. Vyhledej a nakresli mandelinku bramborovou a napiš, čím se živí. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 


