
jednoho dne koncem léta …

byla 
jsem včera 
na centrále 

zsm.

slyšel jsem, 
berto, že se zase 

něco děje…

světový mír 
je zase 

ohrožen!

to zas bude 
pruda. 

hurá! 
konečně 

nějaká akce! 

tak 
si to vezmeš 
na starost, 

pepo.

uffff. 
jsem z toho 

venku.

musím vyrazit 
do hlavního stanu 

pro další 
informace.

o dva dny později…

tak už 
vím, co a jak. 
bude to fakt 

hustý!

tak nás 
nenapínej. 

beztak 
to bude 

zase nějakej 
nudnej 
puťák.



to tam 
půjdem jako 

my?

hele zuzano, tohle bude 
akce pro velký tým. musíme 
udělat nábor. čím víc lidí na 

to bude, tím líp.

a 
nevezmeme 
ty stejné 
lamy jak 
minule?

klidně, ale 
měl by tam být 

někdo dospělej. 
bude to fakt 

drsný.

taky by 
měl s nima 

vyrazit někdo, 
kdo ví, co a 

jak.

já do 
toho jdu! 

nejsem žádná 
tupá ovce.

prasáku… na 
takovou 

akci je třeba 
řádná 

příprava…

Zzzzzzzzzz

pochybuju, 
že to pepa celý 

ujde.

tak ho 
holt 

ponesou, 
no.

a co když 
se mu něco 

stane?

tak s 
nima příště 
půjde pan 
benda…



následujícího dne… tak už 
vím, kdy, 
vyrazíme.

a víš taky 
odkud?

no to právě 
nevím.

já už to 
mám dávno 
vymyšlené.

vyrazíte z 
výcvikového 
střediska 

zsm.

je to 
přesně tady:

49.6485258N, 
16.5152436E

jasný, 
tam to znám, 

tam je to 
super!

takže teda v 
pátek 21.10. 

Na přesný čas se 
jistě 

domluvíte.

já se asi přidám 
dřív, už se nemůžu 

dočkat té pohody při 
společném posezení 

u krbu…

naivko..

teplý 
jídlo, horký 
čaj, spaní v 

teple, dort. A to 
všechno jen za 

50 korun!



…jó to byly časy…



ale 
taky to 

nebyla pořád 
taková 

pohoda. Taky 
si mákli.

to 
zvládnu 
taky…

a 
kdo s tebou 
do toho teda 

půjde?

pár lidí už 
se příhlásílo, 
ale jestli nás 

nebude alespoň 
sedm, tak to 
nemá smysl. 

ale snad 
se do konce 
náboru ještě 

někdo 
přihlásí.

a kdy 
končí ten 

tvůj slavný 
nábor?

uzávěrku dělám 
10.10. v 10:10:10. 

To by měli zvládnout 
všichni. 



…tak je to v …

budu pečlivě 
kontrolovat maily na 

zsm@vatra-boskovice.cz, 
jestli se někdo nový 

nepřihlásil.

a co když se jich 
nepřihlásí dost?

dofám, že 
vezmou něco 

k jídlu. 

jasně. 
nejsou přece 

pitomí.

pokračování příště…


