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ENDANGERED SPECIES IN OUR NATURE
Brook lamprey

The brook lamprey, as her name suggests, lives in brooks 
and smaller rivers. Even though she lives in the water and 
looks like a fish, she is not a fish but a most primitive spe-
cies of today’s vertebrates. She has an eel-like body and 
round mouth. The female lays its roes in the spring at the 
gravelly bottom of the brook from which hatch the larvae 
called ammocoetes. They bury themselves in the mud, 
feeding on organic residue in the sand sediment, as well 
as larvae, water insects and worms. They live like this for 
3-5 years. During their metamorphosis their digestive tract 
gradually degenerates and as an adult they no longer eat 
food. They reach about 20-30 cm in length.

In Czech Republic they almost died out, even though they 
used to be a delicacy for the king’s feast or for the poor.

To recover the spread of lampreys, it is necessary to pro-
tect the biotope they inhabit. Avoid deepening of rivers, 
strengthening of banks and mining of soft sands that lam-

preys need to survive.

The black stork
The black stork is a rare resident of forests, he lives in sol-

itude and stays hidden. He builds his nest from sticks and 

branches in the crowns of old trees or on the rock cliffs. He 

returns to his nest every year and builds up on it so after 

a few years, it becomes quite large. The female lays 3-5 

eggs from which the chicks hatch with white dusty feathers. 

Their black colour comes within three years. They feed on 

fish, frogs and small animals. Storks migrate to Africa for 

winter. They don’t fly together but individually. They reach 

100-300 km per day. Occasionally even 500 km.

The black stork does not have a natural enemy in Czech 

Republic but even so it was possible to almost completely 

wipe them out of our forests.

Today we have again over 300 nesting pairs, spread 

through the suitable biotopes.
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Moje poděkování patří lidem, bez kterých by 
kniha nevyšla a nebyla by ani napsána. 

Romaně Hruškové za prvotní motivaci 
k napsání příběhu a velké srdce, se kterým 

nakoupila knihy pro dětské domovy.

Kristýně Cupa za první a zásadní 
korektury textu a stálou podporu.

Jarmile a Rogeru Frost za překlad 
a nejen morální podporu.

Speciální poděkování patří těm, kteří vložili do mě 
a této knihy důvěru a finančně podpořili její vydání. 
Děkuji Andree Veselé, Oldřichu Dosedělovi, Miloši 
Lapišovi, Markétě Štrosové a Ladislavu Cupovi.

Můj velký dík patří také Michalu Rumlenovi 
za skvělé ztvárnění mých představ, jehož kresby 

jsou důležitou a krásnou součástí knížky.



Kniha s Pointou

Nakladatelská online služba a komunita Pointa mění způsob vydávání knih 
a zapojuje čtenáře do dění. 

Jak to u nás funguje? Autor na Pointu přichází s rukopisem a najde si knižní 
kolegy od grafika až po korektorku. Práce na knize ale začínají až o  něco 
později. Pro její zrod je zásadní předprodej. S  jeho pomocí získává autor od 
čtenářů menší finanční částky a celkový obnos pak použije na vydání i veškeré 
náklady, které jsou s ním spojené. A jak už vyplývá z předchozích vět, právě 
čtenáři jsou pro Pointu a její autory stěžejní. 

Čtenář si na Pointě může procházet rozpracované projekty, číst si ukázky, 
debatovat s autory, a co je nejdůležitější — může knihu podpořit v předprodeji. 
Bez pomoci čtenářů by u nás knihy nemohly vycházet.

O té, kterou právě držíš v ruce, už je rozhodnuto. Podívej se na Pointě i na 
další knihy, jejichž osud můžeš ovlivnit.

www.pointa.cz
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HONZÍK A MAHULE
Ve vesnici Čenětice, která je blízko velkého města Pra-
hy, žije jedna zvláštní rodinka. Táta Ondřej, máma Rou 
ze starého kouzelného rodu lesních víl a jejich tři děti: 
Ben, Zuzanka a  nejmladší Honzík. Každý z  nich má 
zvláštní, kouzelnou moc.

Dnes vám povím příběh o tom nejmladším. Jmenuje 
se Jan a všichni mu říkají Honzík.

Honzík miluje vodu. Plave jako štika a  rozumí řeči 
obyvatel vodní říše.

Vybarvi obrázek.
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Za Čeněticemi protéká potok Botič, který vede až 
do krásného parku v Průhonicích. Tento park má Hon-
za obzvlášť rád a zná náramný způsob, jak se tam 
dostat. V potoce totiž žijí jeho kamarádi, velká rodina 
mihulí potočních. Jeho nejlepší kamarádka je mihule 
Mahule. Když Honzík přijde k potoku, zazpívá písnič-
ku a Mahule je v cuku letu u něj.

„Ke mně, Mahule, pluj, 
vodu v potoku vzduj, 

do parku teď mne odvez 
tak jako včera i dnes!“

Honzík totiž umí mihulí řeč. Zpívá lidsky, ale než slova 
dojdou do vody, změní se na:

„Blublublu bublinka,
šplouch, plác, kapička,
kap, kap, kap, vlnka,
voda o břeh brnká.“

A tomu Mahule rozumí. Ví, že její oblíbený, roztomilý 
Honzík stojí na břehu a těší se na ni.

Vynoří se z bahna, rozčeří vodu a objeví se u hladi-
ny. Mahule je dlouhá a neobvykle silná. Z kruhovitých 
úst vypouští veliké bubliny, aby Honzu rozesmála. Chla-
pec jí ze břehu skočí na záda. Jakmile se ocitne ve 
vodě, je lehký jako pírko. Mahule se velkou rychlostí řítí 
potokem a Honzík stojí na jejích zádech, což zdálky vy-
padá, jako by jel na surfu. Jsou spojeni přes chlapco-
vy nohy a Mahulina záda. Když Honza na něco myslí, 
Mahule to ví. A obráceně to funguje stejně.

Mají ty společné chvíle rádi. Uhání spolu potokem 
až do zámeckého parku v Průhonicích. Tam připlují až 
do rybníka, kde má Honza mnoho dalších kamarádů. 
Ve vodě rybičky, na vodě kachničky. Od jara do zimy 
zakouší všelijaké radovánky se všemi, kdo v  parku 
žijí. Ve vodě i na suchu.


