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STŘEDNÍ ČECHY Princeznu Zemi ohrožuje zlý drak Odpad, lahev od mléka chce být užitečná a 
nechce skončit na skládce, skřítci ze všech sil uklízejí les, odpadky třídí Ekoman, pes i dinosauři.  
To je jen několik motivů, které středočeští školáci rozvinuli ve svých pohádkách s tematikou třídění a 
recyklace odpadu v knížce Třídilka. Vyšla na podporu třídění odpadů v kraji z iniciativy obalové 
společnosti EKO-KOM a Středočeského kraje. Žáci středočeských základních škol do ní nejen napsali 
pohádky, ale také ji ilustrovali.  
Ve výtvarně-literární soutěži se sešlo 542 pohádek ze 143 škol, porota pak vybrala čtrnáct nejlepších, 
které jsou součástí útlé knihy. Tu dostanou středočeské školky.  
 
Devítiletý Jakub zabodoval  
 
"Bylo hrozně těžké vybrat nejlepší pohádky, sešlo se jich hodně a byly krásné. Jedna mi ale skutečně 
vyrazila dech, Návrat Malého prince," říká Lucie Halakucová, jedna z realizátorů krajské informační 
kampaně na podporu třídění odpadů. Stejná pohádka vyhrála i u regionální manažerky společnosti 
EKO-KOM Kateřiny Půlpánové. Napsal ji devítiletý Jakub Seidl ze Základní školy BerounZávodí.  
Tady je alespoň ukázka z příběhu, v němž nemocného chlapce navštíví Malý princ a vypráví mu o 
svém putování po planetách, jako je Skleněná, Papírová nebo Barevných kovů:  
Měl jsem PET lahev a létal jsem s ní na Vodní planetu pro vodu, ale teď jsem si vykopal studnu a už ji 
nepotřebuji. Vrátil jsem ji na planetu Plastů. Je to velice zvláštní planeta. Je plná bizarních barevných 
útvarů, které se drtí na droboučké granule. Ty se taví a lisují na nové výrobky.  
Cestou na planetu Zemi jsem zahlédl planetu se sopkou, která chrlila obrovské množství kouře. Celá 
planeta byla zahalena neprodyšnou vrstvou smogu. Bydleli tam primitivní tvorové, kteří netřídili odpad 
a házeli jej do sopky. Několikrát jsem jim domlouval, ale oni si nedali říct a nakonec se všichni zadusili.  
Planetu Zemi mám docela rád. Žijí tu moudří tvorové, se kterými si rád povídám. Při minulé návštěvě 
jsem se spřátelil s liškou. Tentokrát jsem si povídal se stromy. Vyprávěly mi o úžasném přírodním 
koloběhu: vše, co příroda vyprodukuje, dokáže beze zbytku zužitkovat.  
"A jak?" zeptal jsem se Malého prince. "Například stromům opadá listí a to se rozloží na humus, ze 
kterého čerpají živiny nejen stromy, ale také ostatní organismy. Je úžasné si povídat se zdejší 
přírodou!"  
"Jak jí mám porozumět, Malý princi?" "Malý princi!" "Malý princi!"  

 


