
Ako sa ľadový medveď učil plávať

Ak by ste šli z Bratislavy stále na sever, po mnohých mesiacoch by ste sa dosta-
li až za severnú polárnu kružnicu. Na tomto území sa už priblížite k miestam,
kde je iba sneh a ľad a je tam stále zima. Lenže aj v tej chladnej krajine žijú
zvieratá. Najväčší z nich je ľadový medveď. Za severnou polárnou kružnicou ži-
jú aj ľudia. Eskimáci, Inuiti. V ich jazyku sa ľadový medveď nazýva Naunuk. No
a hádajte, čo ľudia vymysleli! Na konci tejto rozprávky sa dozviete, ako sa vo-
lala zmrzlina, ktorú ľudia začali vyrábať a baliť vo fabrikách. Pozorne čítajte.

21

Ako sa opice naucili...Rekordy_KB_Dokument1  9/24/14  2:15 PM  Stránka 21



Toto bude zvláštna rozprávka, lebo v nej nebudú žiadne zázraky.
Vlastne budú... to si však povieme neskôr. 

Na jednej krásnej bielej ľadovej kryhe žila medvedia rodinka. Ve-
likánsky otec, maco Brum, mamka, medvedica Biba, a jedno malé
bielučké medvieďa, ktorému dali meno Ďuro. 

Raz ráno povedala mamka Biba: „Počúvaj, otecko Brum. Ten náš
Ďurko si iba sedí na tej ľadovej kryhe, žerie mäsko, ktoré mu ulo -
víme, ani len do vody po rybičku neskočí. Nemal by sa už naučiť
 plávať?“

„Veru áno, máš pravdu, musí to skúsiť. Veď ľadové medvede lovia
najmä vo vode. Bez plávania sa ten náš malý sám neuživí. Nič neu -
loví,“ mudroval otec Brum.

„Ja plávať neviem, nebudem a nechcem!“ ozval sa Ďuro. „Ja sa vo-
dy bojím a navyše je studená!“

Rodičia malého Ďurka boli nešťastní. Čo len budú robiť? Veď ten
ich krásny biely medvedík zahynie od hladu, ak sa nenaučí loviť
vo vode. A ako môže loviť, keď nevie plávať? Keď sa vody bojí! Otec-
ko Brum sa nahneval a povedal, že to takto ďalej nejde a že sa ten ma-
lý plávať naučí a basta. Jednoducho Ďurka hodil do vody. Malý biely
medvedík tam však nebol ani chvíľu. Rýchlo sa vyštveral naspäť na
ľadovú kryhu.

„Juj! Veď tá voda je studená. A aká je mokrá! Viac do nej nepôjdem
a hotovo!“ vzdychlo medvieďa a zatriaslo kožuchom, aby sa zbavilo
všetkých kvapiek. 

Veľký biely otecko Brum a krásna biela mamka Biba  sedeli na ľa-
dovej kryhe, labkami si podopierali smutné veľké hlavy, dumali a ho-
rekovali: „Čo len budeme robiť? To je teda poriadna kucapaca s tým
naším malým Ďurkom.“

Odrazu sa strhol silný vietor, začalo sne-
žiť. To by nebolo nič čudné, veď za sever-
nou polárnou kružnicou sneží často. No
tento vietor a sneh sa začali akosi čudne
krútiť, až sa malý Ďurko naľakal a scho-
val sa do maminho kožucha. Vietor sa
krútil, krútil a odrazu pred medveďou
rodinkou stála Ku  ca paca Metelica!
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Taká Kucapaca Metelica, to je čudné
stvorenie: je dlhá a štíhla ako rebrík, nohy,
ruky aj vlasy má samý cencúľ, tvár má
pretiahnutú, nosatú, a ešte aj z toho no-
sa jej trčia cencúle. Zuby nemá, preto
hrozne šušle. 

„Kuča, pača, žima,
mám ša v žime príma.
Kde je teplo, tam je hrožne, 
kde šom ja, tam všetko mržne.
Možno, aši niečo chčete,
povedžte to, keď to viete.“

Takto zaspievala škrekľavým a šušlavým hlasom Kucapaca Meteli-
ca. Malý Ďurko sa v maminom kožuchu triasol od strachu, ale otec-
ko Brum sa vôbec nebál. Hneď sa Metelici posťažoval: „Máme
trápenie, Kucapaca Metelica. Tuto náš malý Ďurko nechce plávať. Vo-
dy sa bojí, vraj je mokrá. Čo máme robiť?“

„Aši je váš mačo šýty,
nedajte mu rybičku.
Nech ši ju šám Ďurko chytí,
ašpoň jednu maličkú.“

Len čo to Kucapaca Metelica dospievala, zasa sa strhol silný vietor,
začalo snežiť, vietor sa čudne rozkrútil a v ňom spievajúca baba me-
telica zmizla. Už iba z diaľky bol počuť jej škrekľavý spev:

„Kuča, pača, žima,
mám ša v žime príma.“

Veľký biely medveď Brum potichu povedal: „To teda bola kucapa-
ca! No veľmi nám tá Metelica nepomohla.“

„Otecko, a čo je to kucapaca?“ opýtal sa medvedík Ďurko a vylie-
zol zo svojej skrýše, z maminho kožucha.
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„Joj, to už nikdy nepovedz nahlas,“ ozvala sa mamka Biba. „Zasa
privoláš Metelicu.“

„Ako? Keď poviem kucapaca?“ nechápal opäť
Ďurko. Ešte to ani nedopovedal, a už sa rozfúkal
ten čudný vietor, zasa sa rozsnežilo a Metelica
bola späť!

„Kuča, pača, žima,
mám ša v žime príma.
Kde je teplo, tam je hrožne, 
kde šom ja, tam všetko mržne.
Možno, aši niečo chčete,
povedžte to, keď to viete.“

Otecko Brum ju utišoval: „Nie, teraz sme ťa nevolali, Kucapaca Me-
telica. My si už poradíme. Počúvneme ťa. Náš Ďurko nedostane ani
rybičku, nech si ju uloví sám.“

Metelica povedala iba „Kuča, pača, okej“ a vzápätí zmizla v rozfú-
kanom vetre. Len niekoľko ľadových cencúľov po nej ostalo. 

Chýlilo sa k večeru. Otecko Brum ulovil dve ryby. Jednu zjedol
sám, druhú dal mamke Bibe. 

Malý medvedík sa na nich pozeral a oblizoval sa. „A čo budem jesť
ja?“ opýtal sa.

„Iba to zješ, čo si ulovíš,“ odvetil mu otecko.
Ráno zasa skočila do ľadovej vody mamka Biba a vylovila tri krás-

ne ryby. Už sa chcela podeliť s hladným synčekom, ale otecko Brum
pokrútil svojou veľkou hla-

vou: „Nie, Biba, nie.
Všetky tri ryby zje-

me my dvaja. Po-
delíme sa o ne.“

„Ja som tiež
hladný,“ ozval
sa medvedík
Ďurko.
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„Ulov si rybu sám,“ odvetil mu otecko. 
„Voda je veľmi studená a mokrá,“ bránil sa malý medvedík. „Ja do

nej nedokážem skočiť.“
„Tak neskáč,“ odpovedal mu otecko Brum.

Na druhý deň ráno sa rodičia opäť nepodelili s Ďurkom o ulovené
ryby a zjedli ich sami. Ďurko sa veľmi nahneval a bum! Skočil šípku
do vody. Chvíľu plával, točil sa vo vode, labkami mával, a odrazu sa pri
ňom zjavila skutočne veľká ryba. Ďurko ju uchopil pazúrmi a poďho
von z vody!

„Mám! Ulovil som rybu!“ kričal veselo. 
Mamka Biba aj otecko Brum synčeka hladkali, olizovali a boli šťast-

ní, že ich Ďurko je konečne skutočným ľadovým medveďom. 

Ak chceš pravdu poznať,
knižku teraz obráť.
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Naunuk je po eskimácky medveď. Nie obyčajný, hnedý, ale biely, ľadový
medveď, najväčší z medveďov. Je to naozaj velikánske zviera. Dosahuje
hmotnosť aj 500 kilogramov, teda toľko, koľko môže vážiť celá spálňa.
Skrine, postele, nočné stolíky a ešte aj zrkadlo. Je to najväčšie zviera na se-
vernej pologuli. Vlastne nie, ešte väčšie sú veľryby, ale tie žijú iba v oceá-
noch. Ľadové medvede sa živia lovom rýb a tuleňov. Sú to vzácne zvieratá.
Kedysi ich obyvatelia severu Eskimáci lovili pre ich nádhernú kožušinu,
ktorú od nich kupovali priekupníci. Dnes už sú biele medvede chránené.
A Eskimáci? Tí sa živia predovšetkým lovom rýb. Keďže sú to obyvatelia
chladného severu, pomenovali po nich zmrzlinu, ktorá sa vyrába vo fab -
rikách. Je to nanuk. Aj po obyvateľoch bielej studenej krajiny sa volá jed-
na zmrzlina – eskimo.
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