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22

To byla
fuška, ale stá
lo to za to. Snad
jsem také stou
pnul v očích
Danielky.

23

24

Kubo, Dančo!
Ondra tady
není!!!

Já to říkal, že to
lano nemá házet.
On snad spadnul!
Musíme se jít podívat dolů na druhou
stranu skály!

Po dlouhé době vyleze nahoru i Martin.

25

Jdu s vámi!

To je super,
že o mě mají takový strach,
hlavně Danča.

Martin honem slaňuje dolů.

27

Všichni běží na
druhou stranu
skály, najednou
na ně někdo volá.

V tom ale zakopává o kámen…

29

30

31

36

28
Ondra honem slaňuje dolů.

Tomu se říká
kotník tak, ja „tejpování“, uchytím
bude chodi k potřebuji a Danča
a skoro bez t téměř bez bolesti
pom
ji museli odn oci. Jinak bychom
ést na zádech
.

Dančo, už
k tobě běžím!

40
Dančo neboj!
Kubo, prosím
zvedni tu nohu
trochu výš.

39

Kubo, pusť mě
k tomu, můj taťka
je sportovní lékař
a naučil mě spoustu
užitečných věcí.

To je bolest. Mám to
snad zlomený. Auu…

Co jsem to proved…

Vidíš, to je kvůli
tobě, kvůli tvým
frajeřinkám! Danča
má něco s kotníkem.

Jen aby se mu
nic nestalo…

Ondro! Děláš
frajeřinky a je
ti jedno, že se
o tebe máme
strach!!!

Ondra se zatím schoval
pod převisem skály a drží
se na krátkém provaze,
který si nechal nahoře.

35

Machýrek
jeden namachro
vanej, chudák
Danča.

37

Ahóóóooooj!!!
Tady jsem!
Snad se o mě
nebojíte?! Dobrá
sranda, ne?

26

34

38

Jauuu
Martine, jsi si jistý?
Jau, to bolí…

Martin bere náplast z lékarničky.
Tak to bych
asi nikdy
nedoved.

41

32

Kde přesně tě to bolí?

Neboj, to bude
dobrý.

Tak jsem asi
skončil…

Martine, jsi frajer, tohle
jsem viděl v televizi, jak
to dělali Šebrlemu na
olympiádě.

33

Ten Martin se nezdá…
Co se stalo?

43

Tady u kotníku.

45

42

Že to jde
dobře,
Dančo?

Úplně samo,
Mar tine.

44

Dančo, pořádně
se mě drž a zkusíme vstát. Tak,
na tři…

K.O.N.E .C.
Martin se konečně cítí jako hrdina.

Kdo je vět ší frajer? Ten, kdo
machruje, nebo ten, kdo má jenom
dobré srdce?

Vyfotil Zbyněk Pavienský. Podle námětu Josefa Janšty volně zpracoval Zbyněk Pavienský a Jan Lukeš. Děkujeme Kubovi Mackovi za zapůjčení horolezecké techniky a za jeho odbornou pomoc při focení. Děkujeme také mladým ze spolča Vavřineček z Jilemnicka za jejich nasazení a spolupráci.
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