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Mám spoustu materiálu, 
nechcete si něco postavit?

Jako třeba 
kadibudku?

K čemu kadibudku, 
vy nemáte doma 
záchod?

týna
prokop

jakub

šimon

pepa

klára

Spíše malý domeček. 
Spolčovnu, místo pro 
dobrodružství.

to jako máme 
postavit novou faru?

Faru už 
máme, 
postavte 
zahradní 
domek.

to bude príma. 
Pustíme se do toho.

Kde to 
postavíme?

tak šup, 
jdem na to.

Co třeba 
pod třešní?

Skřítkové 
tesaři vylezte 
z mechu.

Chopte 
se náčiní, 
postavte 
střechu. to bude 

hned 
hotový.

Jakou střechu? Vždyť 
ještě nemáme ani 
základy.

jakub, klára a týna jdou spolu 
domů.

Jo, to jsem 
přesně já.

prokop doma 
trénuje zatloukání 
hřebíků.Všichni 

s radostí 
pracují na 
stavbě.

 Já musím 
běžet, 
udělejte to 
dobře.nestarej se.

prokopovi zatloukání 
hřebíků moc nejde.

Au! 
Do pytle, 
pitomej 
hřebík.

ty do toho 
tlučeš jak opice 
do banánu.

nějak mi 
to nejde.

Pořádnýmu 
chlapovi stačí na 
hřebík dvě rány.

no jo…

Jo! Zvládl jsem 
to! to budou 
všichni zírat.

Ale co když…

Můj táta je truhlář 
a já ti říkám, že je 
to blbě postavený.

Kecy v kleci.to je celý blbě! 
Vždyť vám to 
spadne.

Co ty o tom víš? 
Děláš ze sebe 
chytrýho.

Druhý den, domeček má hotové základy.

Musím se to naučit. 
Porazím Jakuba 
a ukážu Kláře, že 
jsem normální kluk.

Pevně chytneš 
hřebík 
a prásk. 
Jednoduchý 
jak facka.

Cvičení 
dělá mistra, 
holenku.

nevytahuješ 
se takhle 
náhodou?

Jasně, 
nevytahuj se.

 Já se nevytahuju, 
jsem prostě dobrej.

A jsi stejně 
„dobrej“ třeba 
v češtině?

to je 
správná 
otázka…

no dobře, čeština 
mi nejde. 
Ale tvrdým y 
hřebík nezatlučeš.

Co udělat 
soutěž 
v zatloukání 
hřebíků? 
Uvidíme, kdo 
bude nejlepší.

Pěknej, ale 
současně drsňák. 
něžněj, ale 
silnej, aby mě 
ubránil třeba 
před medvědem. 
Chytrej, ale ne 
přechytralej. Aby 
uměl vařit i štípat 
dříví.

to já bych 
chtěla úplně 
normálního 
kluka.

normální kluci 
jsou nudní.

Soutěž mezi 
kladivem 
a pravopisem? 
Vítěz je znám 
už předem.

Dobrý nápad, 
jdu do toho.

Kopyto, jelito, 
platí to.

to bude 
napínavá 
podívaná.

Souboj 
zručnosti 
a intelektu.

ten Jakub 
se hrozně 
vytahoval.

Ale chlap by 
měl umět 
zatlouct hřebík.to je 

pravda.

Myslíš, že je to 
nejdůležitější 
mužská vlastnost?

to ne, ale 
hodí se.

to já bych 
chtěla, aby můj 
chlap byl…
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