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Kdo má tohle vydržet, 
vzdychl si Váleček a mrskl špinavé plínky do kýble v koupelně. Voda vycákla až ke stropu. 

Od té doby, co si maminka přinesla holku domů, všechno se točilo jenom kolem Lucinky. 

Pořád se pralo a žehlilo, na okarínu se dalo hrát, jen když byla na procházce, muselo se mluvit 

tiše jako v nemocnici. Lucka si ale řvala, kdy se jí zachtělo. Nejvíc vyváděla v pět ráno. 

Vlastně jsem si ji ještě ani neprohlédl, zamyslel se Váleček. Sotva se nad ní nakloním, už se 

maminka zlobí, že nemám roušku a dýchám na ni bacily. 

Do koupelny vešel tatínek a znechuceně odložil do kýble další plínku. Ta ale byla! Tatínek si 

mlčky sedl na vanu vedle Válečka. Taky se tu schovává jako já. Jenže maminka si nás brzy 

najde a něco nám rozkáže, vzdychl si zase Váleček. 

Tatínek se vzchopil, vrhl se ke kyblíku a začal máchat tu hroznou špínu, kterou nadělala 

jediná malá holka, sotva narozená. 

„Tak dělej, dělej,“ vyháněl Válečka vylít kýbl a pouštěl vodu do vany. 

V předsíni potkal Váleček maminku. Uložila mu, aby počkal, až dopere pračka, pak pověsil 

plínky na dvůr a učil se. Až se vrátí z procházky s Lucinkou, vyzkouší ho. Zazvonil telefon. 

Volali tatínka, že ho potřebují v kanceláři. Maminka se zlobila, že mu nedají pokoj ani o 

dovolené. Ale tatínek byl velmi rád, že je tak nepostradatelný. 

Za pět minut za ním zaklaply dveře. 

Váleček se přesunul do svého pokoje a svalil se na gauč. Nepočkám, až dopere pračka, 

nebudu se učit a nedám se zkoušet od maminky, vzdouvala se v něm vlna odporu. Slíbil jsem 

klukům, že dneska určitě přijdu, a zase na mě budou marně čekat. Zrovna když se Honza 

stěhuje. Co nám dalo práce, než jsme spočítali, kolikrát půjdeme z jednoho bytu do druhého, 

abychom přenesli všechny rybičky, akvaristické potřeby a papouška. Takové věci se přece 

nedají svěřit stěhovákům, povzdechl si. Věděl jistě, že bude klukům chybět, a rozhodl se 

promluvit si s maminkou. 

V bytě bylo podezřelé ticho a už se bál, že odešla s Lucinkou ven. Kuchyň byla prázdná, 

v obýváku nikdo. Našel maminku až v ložnici. Usnula v křesle a Váleček se polekal, jak 

vypadá unaveně. Na čele měla svislou vrásku, občas si ze spaní vzdychla. Neměl odvahu ji 

probudit. 

Lucka se rozvalovala v kolíbce, slintala a měla přeložené ucho. Utřel jí pusu, a když jí 

narovnával ucho, vesele na něj koukla. A najednou dostal nápad. 

Opatrně vytáhl Lucinku z kolíbky a po špičkách ji odnesl do svého pokoje. Položil ji na gauč 

a hledal tužku a papír. Měl strach, aby se neskulila na zem, ale ležela klidně jako balík. Stejně 

si ale pro jistotu přenesl psaní až k ní. „Vzal jsem Lucku na procházku, neboj se, maminko,“ 

napsal. Vzkaz byl samá díra, protože na měkkém gauči se nedalo psát. Chvíli uvažoval, jestli 

maminka zprávu vůbec rozluští, ale Lucka začala nabírat, tak ji radši popadl do náručí. 

V kuchyni se jí snažil obléknout čepici, ale nedokázal to. Měla tak malou, křehkou a 

klouzavou hlavu, až z toho šla hrůza. 

Představa, že by s Luckou mohl slítnout ze schodů, mu zrychlila tep. Uklidnil se, teprve když 

ji strčil do kočárku. 

Jen zahnul do Valdštejnské, uviděl kluky postávat před domem, ruce plné kyblíků, balíčků a 

různých nástrojů. Radostně ho vítali. Honza hned udělal z kočárku stěhovací vůz. Něco dali 

dolů na nosič, něco do sítě, něco Lucce na peřinu a ještě jí společnými silami narazili čepici. 
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To už ale řvala na celou ulici. Jen se rozjeli, usnula jako špalek. 

Nebylo to žádná legrace, tlačit přeplněný kočárek, ale Váleček ho nikomu nepůjčil. Při první 

jízdě ztratili zelenou síťku na ryby, při zpáteční cestě ji zase našli. Když stoupali k Pohořelci 

podruhé, urvala se silonová síťka na kočárku a vysypalo se krmení pro papouška. Při třetí 

jízdě potkali Malečkovou a už se jí nezbavili. Loudila na Válečkovi, aby jí na chvilku půjčil 

kočárek. Ano ho to nenapadlo, ale stejně s nimi běžela až k novému bytu. Tam jí Honza 

naložil plnou náruč věcí a Malečková bez odmlouvání stěhovala. Válečkovi jí byla až líto. 

Nadšeně mu vyprávěla, jak to je u Navrátilů pěkné, ale za žádnou cenu se nedal přemluvit, 

aby se šel taky podívat nahoru. Nikomu to neřekl, ale bál se o Lucku. Trpělivě postával na 

ulici a díval se na její malinký obličejíček. Začínala se mu líbit. 

 

(Ukázka z knihy Jarmily Turnovské Kamarádi) 

 

1. Zachoval se Váleček správně, když se snažil mamince pomoct a odnesl svou malou 

sestřičku bez svolení ven? Co se mohlo stát? Jak asi reagovala maminka, když zjistila, že 

Lucinka neleží v postýlce? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 

 

2. Přečti, vyhledej a žlutě vyznač slovesa: 

Úspěšný seriál Kamarádi, natočený v roce 1969, byl později převeden do knižní podoby. Z té 

je uvedená ukázka. Vypravoval o partě malostranských kamarádů, kteří společně zažívali 

různá pražská dobrodružství. Seriál byl natočen ještě jako černobílý. Občas ho vysílá Česká 

televize. Více informací o něm získáte na adrese www.fdb.cz (internetová filmová databáze). 

 

http://www.fdb.cz/
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3. Napiš, jaké činnosti musí vykonávat rodiče, když se starají o malé miminko: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. Odpověz ve větách na otázky z textu: 

Co dělali tatínek a Váleček v koupelně? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Jak vypadala maminka, když usnula únavou v křesle u Lucinky? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Proč vzal Váleček Lucinku ven? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Kdo pomáhal při stěhování? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Co všechno Honza stěhoval do nového bytu? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4. Nakresli kočárek a popiš šipkami jeho části: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Použitá literatura a obrazový materiál: 

Turnovská Jarmila: Kamarádi, Albatros, Praha 1981 

Obrázky převzaty z http://www.fdb.cz/film-fotogalerie/40904-kamaradi.html 

 

http://www.fdb.cz/film-fotogalerie/40904-kamaradi.html
http://www.fdb.cz/film-fotogalerie/40904-kamaradi.html
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Kdo má tohle vydržet (Kamarádi) – metodika a řešení: 

 

1. úkol – individuální hodnocení 

 

2. Přečti, vyhledej a žlutě vyznač slovesa: 

 

Úspěšný seriál Kamarádi, natočený v roce 1969, byl později převeden do knižní podoby. Z té 

je uvedená ukázka. Vypravoval o partě malostranských kamarádů, kteří společně zažívali 

různá pražská dobrodružství. Seriál byl natočen ještě jako černobílý. Občas ho vysílá Česká 

televize. Více informací o něm získáte na adrese www.fdb.cz (internetová filmová databáze). 

 

3. Odpověz ve větách na otázky z textu: 

 

Co dělali tatínek a Váleček v koupelně? 

Schovávali se před maminkou a čistili zašpiněné plínky. 

 

Jak vypadala maminka, když usnula únavou v křesle u Lucinky? 

Maminka vypadala unaveně a na čele měla vrásku. 

 

Proč vzal Váleček Lucinku ven? 

Chtěl mamince pomoci, ulehčit jí práci. Zároveň potřeboval pomoci při stěhování, 

protože byli s kamarády domluveni. 

 

Kdo pomáhal při stěhování? 

Všichni kamarádi a ještě Malečková, která chtěla vozit kočárek. 

 

Co všechno Honza stěhoval do nového bytu? 

Stěhoval síťku na ryby, balíčky, kyblíky a různé nástroje. Krmení pro papouška, 

akvaristické potřeby a papouška. 

 

4. úkol – individuální hodnocení 

 

 

 

http://www.fdb.cz/

