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Jak šla Lukajda na Byšičky na pouť 

 

Lukajda, která žije v lesích obklopujících vesničku Lukavec, se již několikrát ukázala místním dětem a 

vždy pro ně připravila nějaké dárky, ze kterých měly radost. Kdyţ někdo dělá radost druhým, 

pomáhá tím sobě, protože i on cítí radost a je šťastný. Radost také dokáže přemoci zlé síly. 

Naposledy u příležitosti dětského dne Lukajda takovou radost pocítila a přitom si všimla, že zlá 

čarodějnice Hroznice ztrácí svoji sílu a scvrkává se, když jsou bytosti blízko ní veselé a spokojené. To 

bylo pro Lukajdu velké překvapení a začala přemýšlet, jak by ten svůj život vylepšila a udělala ho 

radostnějším. 

Právě začínaly prázdniny a Lukajda si vzpomněla, jak trávila letní dny s rodiči, když ještě byla dívka 

Lukrécie a nebyla začarována. Tehdy chodila do okolních lesů, na pouť na Byšičky, navštěvovala 

dětská divadla, zpívala a jednou dokonce vyjela s rodiči na dalekou cestu až k moři. Lukajda si tedy 

usmyslela, že se k některým aktivitám z dětství vrátí a zkusí si udělat hezké letní dny. A v duchu 

doufala, že zlá čarodějnice Hroznice tím ztratí sílu a nebude ji ohrožovat. 

První příležitost se naskytla hned v červnu. U kostelíčku na Byšičkách se konala tradiční pouť. 

Lukajda se rozhodla, že se na ni vypraví. Hned ráno s úsměvem vstala, umyla se ve studánce u 

chaloupky, oblékla si své nejlepší šaty, do ranečku si přibalila výbornou vodu od pramene Kalíšek, ze 

zahrádky si utrhla zeleninu k svačině a vyrazila. Netušila, že Hroznice se schovává za stromy, sleduje 

každý její krok a čeká na příležitost, jak jí cestu překazit.  

Lukajda kráčela zvesela po lesní pěšině, vše kolem vonělo, ptáčci jí zpívali na cestu a sluníčko 

pomalu začínalo hřát. Bylo to tak krásné ráno! Po chvíli se z ničeho nic zvedl silný vítr. Zatmělo se, 

stromy kolem skučely a sténaly, ptáci rázem utichli a byl slyšet jen silný přibližující se hřmot. Kolem 

vše praskalo a najednou s velkou ránou spadl těsně před Lukajdu na cestu obrovský vyvrácený strom.  

„Juchů“ radovala a nafukovala se Hroznice. „Mám tě! Ty mrzká osobo!“ 

Lukajda se zprvu lekla, zbledla, nemohla se ani pohnout, ani promluvit, tak moc se bála. Pak si 

vzpomněla, že podobné situace už v minulosti zažila a vždy měly spojitost s Hroznicí. Uvědomila si, že 

strach mŧţe ovlivnit svým myšlením.  

Usmála se tedy a řekla si, že strom přes cestu je přírodní překážková dráha, že si hezky zasportuje a 

ještě si zdoláním té překážky zvýší kondici. Zapojila všechnu svoji chytrost, obratnost i sílu a mohutný 

strom hravě překonala a kráčela dál. A jak byla šťastná, že to dokázala, začala poskakovat a z plna 

hrdla si zpívat známou písničku: „Já na to mám – tak si vyskočím, tak si poskočím. Já na to mám….“   

Jak to Hroznice uslyšela, celá se zmenšila, scvrkla a zalezla do svého doupěte. Protože Lukajdiným 

radostným zpěvem ztratila hodně síly, tak celý den jen odpočívala a přemýšlela, jak by mohla škodit 

tak, aby svoji moc získala zpět. 

Lukajda došla pod kopec s kostelíčkem na Byšičkách. V posledním stoupání už slyšela radostné hlasy 

lidí a zpěv. Cestou se děti po ní otáčely a šeptaly si: „Hele Lukajda“ a „Jú, ona zase přišla“ a všichni 

byli šťastní.  

Jako na každé správné pouti se i tady jedlo, pilo, hodovalo, zpívalo a Lukajdě bylo zase tak hezky u 

srdíčka, že se rozhodla chodit víc mezi lidi. Začala vědomě hledat hezké zážitky, které si ukládala do 

mysli stejně, jako ukládáme dokumenty nebo filmy do počítače, abychom si je později otevřeli 

a shlédli. Tak i Lukajda si v hlavě vytvořila soubor hezkých zážitků, které si bude přehrávat vždy, když 

jí bude smutno. Nahrála si tam pouť na Byšičkách, autogramiádu po divadelním představení 

v Lukavci, i to, jak šla na houby a našla obrovské hřiby, jak se koupala v lukaveckém koupališti 

a jednou i na Dachovech, jak jela k moři a brázdila mořské vlny na jachtě a mnoho dalších zážitků. 

Jak ubíhaly prázdninové dny, Lukajda víc a víc viděla, že svoji náladu může ovlivnit, že i přes těžký 

osud, který ji uštědřila zlá Hroznice, může prožívat hezké věci. A také si uvědomila, že čím větší má 

radost, tím méně ji může Hroznice ublížit. Protože ublíţit nám mŧţe jen ten, komu to dovolíme.  

Ale to hlavní, co se v létě Lukajda naučila je, že kaţdý z nás má moc tvořit svŧj svět, ovlivňovat 

svoji náladu a ţivotní nastavení, a tím překonávat zlé síly. 
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VYBARVI OBRÁZEK, JAK LUKAJDA PŘEKONÁVÁ STROM 
PŘES CESTU, KTERÝ JI TAM PŘIČAROVALA HROZNICE! 
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KDYŢ JSI OBRÁZEK VYBARVIL (VYBARVILA), 
POROVNEJ TYTO DVA OBRÁZKY A NAJDI 10 ROZDÍLŦ! 

 

             
 

RODIČE TI JISTĚ RÁDI POMOHOU. 

 

 

Na Byšičkách na svačinu 
Lukajda jí zeleninu. 

Mrkev, salát, rajčátka, 
vitamínŧ hromádka. 

 

VYJMENUJ, JAKOU ZELENINU ČASTO JÍŠ A CHUTNÁ TI! 
ZELENINU MŦŢEŠ NAKRESLIT ZDE: 
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Na paloučku v lese 

vidím Lukajdu, 

k snídani má dneska 

dobrou kulajdu. 

 

Po snídani oblékne se, 

na pouť rychle vyrazí, 

a ţe cestou trochu bloudí, 

radost jí to nezkazí. 

 

 
 

LUKAJDA CESTOU NA BYŠIČKY ZABLOUDILA. 
POMOZ JÍ NAJÍT CESTU! 



 

©Zdena Zuzana Bednářová   

6 

 
 

S TVOJÍ POMOCÍ LUKAJDA ŠŤASTNĚ NAŠLA CESTU 
A DORAZILA KE KOPCI POD KOSTELÍČKEM 

NA BYŠIČKÁCH. 
VYBARVI OBRÁZEK! 
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MILÉ DĚTI, 
TÍMTO SE S VÁMI LUKAJDA LOUČÍ. 

STÁLE JE VŠAK V BLÍZKOSTI, DÍVÁ SE NA VÁS A TĚŠÍ SE,  
ŢE SE ZASE BRZY UVIDÍTE. 

 


