



 

      

     # "#    
     $ %   
#   " $         
 "!      
)%#% $"!), ,##, ! 
% % +%+ !*"  $ ("#
 #  ( (")% " $, $
"## $#,$)% $! %
/# /% % %  +  %#% ' #    %#% -/#%
,#% +    $   #%    %
&%+%  " #"# $   " #"#   # "  $  
    /#  $ .#%  !"( 
) #  +%"% % $%%
)" #"#,#%' -*) $'/( #"  
#%    (  +- $ #%    +% ,
"%" %)% )  $%#,  "&
/ #"  $" "/% $!



    

þte ní
pro
prv Ėáþ
ky

Mgr. Zuzana Pospíšilová
FÁNKOVA DALŠÍ DOBRODRUŽSTVÍ
Vydala Grada Publishing, a.s.
U PrĤhonu 22, 170 00 Praha 7
tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400
www.grada.cz
jako svou 4272. publikaci
Ilustrace Cecílie ýernochová
OdpovČdná redaktorka Helena Varšavská
Sazba a zlom Antonín Plicka
Zpracování obálky Antonín Plicka
Poþet stran 72
Vydání 1., 2011
Vytiskly Tiskárny HavlíþkĤv Brod, a. s.
Husova ulice 1881, HavlíþkĤv Brod
© Grada Publishing, a.s., 2011
Cover Illustration © Cecílie ýernochová
ISBN 978-80-247-3464-4 (tištČná verze)
ISBN 978-80-247-7317-9 (elektronická verze ve formátu PDF)
© Grada Publishing, a.s. 2012

Obsah
PĜedmluva .................................................................... 7
Jak se v noci trochu bál ................................................ 9
Jak si Fánek hledal bydlení ........................................ 13
Jak se nastČhoval k JiĜíkovi ........................................ 17
Jak byl Fánek ve škole ............................................... 21
Jak se poĜádaly vlaštovþí závody ............................... 25
Bájeþná novina ........................................................... 29
Jak byl Fánek doma na návštČvČ ................................ 33
Jak se Fánek podíval díky Zbyškovi i do podzemí .... 37
Setkání s paní Krtonožkou ......................................... 41
Jak Fánek pomáhal s jarním úklidem ......................... 45
Jak si JiĜík pro Fánka pĜišel ....................................... 49
Jak Fánek vyhnal Meluzínu ....................................... 53
Jak JiĜík s Fánkem stanoval ....................................... 57
Malá VČruška ............................................................. 61
Jak se Fánek potkal s VČtĜinkou ................................ 65
Jak si Fánek s VČtĜinkou postavili vzdušný zámek .... 69

5

PĜedmluva
Milé dČti,
jarní vánek Fánek už trochu povyrostl,
nauþil se silnČji foukat a zavál na stránky
další knížky, aby se pochlubil s novými
pĜíhodami a s novými kamarády.
V dalších dobrodružstvích ho vČrnČ
doprovází kluk JiĜík, ale pĜibudou také
sestĜiþky VČtruška a VČruška, kamarádka
VČtĜinka a samozĜejmČ spousta zvíĜátek.
Jestli jste zvČdaví, jak si Fánek poradí
s noþním strachem, jak se bude chovat ve
škole nebo jak vyžene meluzínu, nalistujte
první kapitolu, fíííí… zaþínáme…
PĜíjemné þtení!
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Jak se v noci trochu bál
„Milý Fánku,“ Ĝekl tatínek jednou ráno
pĜi snídani. „Je to právČ rok, kdy ses narodil
jako malý jarní vánek. Teć už jsi silný
a šikovný, a proto pĜijde brzy þas, abychom
tČ pustili do svČta. Nejprve se ale musíš
nauþit foukat i v noci.“ Fánek to pochopil
a zaþal se tČšit na nové noþní dobrodružství.
Když se setmČlo, tatínek s Fánkem dolétli
k lesu. Tam se Fánek chvíli rozkoukával.
Když tatínek odletČl, zĤstal Fánek v temném
lese sám. Létal pomalu lesem a lehce
pĜitom foukal, když vtom pĜed sebou spatĜil
dvČ podivná svČtla, která se pravidelnČ
rozsvČcovala a zhasínala za doprovodu
hlubokého houkání: „Húú, húú!“
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Fánek dostal nejprve strach, ale pak se
rozhodl to prozkoumat. „Kdo tady straší?“
zeptal se.
SvČtla zhasla a houkání ustalo. „A kdopak
tady huuuláká? DĤĤĤraznČ si žádám klid!“
Byla to sova Emilka, která v noci stĜeží
les. Svými velikými kukadly svítí brouþkĤm
a noþním zvíĜátkĤm na cestu a pĜitom
houká, aby odhánČla loupežníky.
„PromiĖ!“ omlouval se Fánek. „V té tmČ
jsem myslel, že jsi strašidlo!“
„Já a strašidlo?“ zasmála se sova
a chápavČ pĜikývla: „Když jsem byla malá
sĤĤviþka, taky jsem se bála, ale brzy jsem se
nauþila poznávat všechny strašidelné zvuky,
a teć už se vĤĤĤĤbec nebojím. Jestli chceš,
nauþím tČ poznávat noþní zvuky.“
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A tak
tam spolu
sedČli až
do rána. Se
zavĜenýma
oþima
spoleþnČ naslouchali
všem zvukĤm lesa. Slyšeli kance, jak
baští bukvice. Datla, který nemohl spát
a ze zlosti Ģukal do stromu. Poslouchali,
jak padá dubové, kaštanové nebo habrové
listí. Každé z nich má totiž jiný tvar,
a šustí jinak.
Noc utekla jako voda. Až to bylo Fánkovi
trochu líto, a Emilce ještČ víc. „A nČkdy
zase pĜileĢ!“ prosila ho. Fánek slíbil, že se
nČkdy urþitČ ukáže.
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Jak si Fánek hledal bydlení
„A teć mohu do svČta,“ prohlásil Fánek,
když obstál v tak tČžké zkoušce.
Rodiþe na sebe pĜekvapenČ pohlédli
a Ĝekli: „Nemusíš odletČt hned!“
Fánek ale pĜesto s raneþkem na zádech
zaletČl pod lípu, kde jako obvykle þekal
na JiĜíka. Když mu vylíþil, jakou složil
v noci zkoušku a že už musí vyletČt
do svČta, JiĜík navrhnul, že Fánek mĤže
bydlet u nČj. „Mám pro tebe byteþek,
o jakém se ti ani nezdálo!“
Fánek se usmál. „Už se moc tČším!“
Když dorazili k JiĜíkovi na zahradu,
Fánek nedoþkavČ obletČl dĤm i zahradu,
aby si to omrknul.
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JiĜík zatím opĜel kolo o zeć kĤlny a zašel
až dozadu do zahrady, kde mČla jeho
maminka záhony se zeleninou a taky malý
skleník. Fánek pospíchal za JiĜíkem. „U lidí
jsem vlastnČ poprvé v životČ! Máte to tu
moc hezké!“
JiĜík otevĜel skleník. „Tak co tomu Ĝíkáš?“
Fánek byl nadšený. Ve skleníku se mu
líbilo. Lítal rychle sem a tam, až shodil
nČkolik kvČtináþĤ. Když kvČtináþe padaly
na zem, velké stĜepy se odrazily a zavadily
o sklenČnou výplĖ skleníkových oken.
Ozvalo se hlasité zaĜinþení.
„Jejdanánky,“ zlobil se JiĜík. Ani ne tak na
Fánka jako spíš na sebe. „Na to jsem vĤbec
nepomyslel! VždyĢ tu mamince nadČláš
paseku!“
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„NenadČlám,“ bránil
se Fánek a omlouval
se za kvČtináþe i za
rozbité sklo. Vtom
vybČhla z domu maminka a hlasitČ se
ptala: „Co se to tady dČje?“ JiĜík se polekal.
„Vítr rozbil jednu okenní tabulku a shodil
pár kvČtináþĤ,“ vysvČtloval mamince.
„Nevymýšlej si,“ zlobila se maminka,
„vždyĢ je bezvČtĜí!“ Fánek chtČl zachránit
situaci, a tak vylétl ze skleníku, až se
zabouchly otevĜené dveĜe. ZamíĜil pĜímo
k ovocným stromĤm, kterým svým
foukáním rozhoupal vČtve.
Maminka se divila: „Asi to byl opravdu
vítr. Dneska fouká nČjak divnČ!“ a zamyšlená
odešla domĤ, aby vše povČdČla tatínkovi.
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