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Jak dostat tatínka do polepšovny (XXIII.) 
„Teď jsi opravdu kabrňák,“ řekl uznale tatínek a potřásl Vaškovi rukou. „Mám z tebe radost.“ 

Vašek se posadil proti tatínkovi. Na samém vrcholu skály bylo útulné místo, tak akorát pro 

dva. Vaškovi se zatajil dech, že se téměř bál pohnout. Jak byli vysoko! Jak byli blízko slunci! 

„Náhodou,“ přiznal se skromně Vašek, „v jedný chvíli jsem se tam zašprc a div jsem se 

nerozbrečel.“ 

Luboš se podíval trochu zjihlým pohledem na svého syna. Přesně věděl, který okamžik má 

Vašek na mysli. 

„Ale dokázal jsi to,“ řekl. Na tu chvíli, kdy byl Vašek zaklíněný ve spáře skály dvacet metrů 

nad zemí a kdy nemohl tam ani zpátky, nechtěl už ani pomyslet. 

Vašek cítil, jak ho skála hřeje, a když mu táta podal jablko, s chutí se do něj zakousl. Teprve 

teď se mu přestala klepat kolena a odvážil se podívat dolů. 

Svět se prostíral do šíře, vlnil se a vzdouval mírnými oblými stráněmi, klikaté cesty lemovala 

stromořadí a na obzoru ujížděl vlak jako dětská hračka. Vašek neznal tuhle odvrácenou stranu 

údolí, ale teprve když se ohlédl, zmlkl ve velkém úžasu. 

Skalní město se kolem něho tyčilo ze všech tří stran. Ošlehané zvětralé vrcholky zdály se být 

na dosah ruky. Dole na zemi se cesty v písku vlnily kolem vyprahlých bílých boků skal a 

koruny borovic v mírném větru slavnostně hučely. 

„Tati, já si připadám jako v pohádce,“ šeptl Vašek ve velkém obdivu nad přírodou a sám nad 

sebou, neboť tu seděl na skále, kterou právě pokořil. 

„Proč jako? Když mi bylo tolik, co tobě, vylezl sem s tátou támhle na Kolovrátek,“ řekl Luboš 

a ukázal na vzdálený vrchol. „Od té doby jsem už vystoupil na pár kopců a pokaždé je to 

stejný.“ Luboš se odmlčel a Vašek na něm visel očima a čekal, co bude dál. 

„Ticho. Jenom slunce. Skály,“ řekl tatínek tiše. 

„Dračí zub a my dva,“ horlivě doplnil Vašek Luboše. 

Ještě před rokem byli sami s mámou, doma neměli ani mužskýho a teď tu sedí se svým 

vlastním tatínkem, dělí se spolu o jedno jablko a o radost ze své vlastní odvahy a statečnosti. 

„Byl jsem tam. Byl jsem nahoře. Byl to nejkrásnější okamžik mého života,“ vzpomněl si 

Vašek na tátova slova, když v zimě po ránu loupali k snídani vajíčka.  Vašek věděl, že od 

okamžiku, kdy se narodil, je toto jeho nejstatečnější chvíle. Jak rád by řekl tahle slova mámě! 

Nebo alespoň dědovi! Jak udrží tohle tajemství! Cítil, že ho zaplavuje dosud nepoznaná touha, 

a přece tak hluboce chlapská, aby ještě někdo byl svědkem jeho vítězného zápasu. Ponořen 

v hluboké myšlenky zaslechl Vašek vysoký známý hlas trubky. 

„Slyšíš, tati! Máňa!“ zvolal radostně Vašek, ačkoliv je známo, že signál hasičů ohlašuje 

vždycky neštěstí. 

 

Anna zaslechla hlas trubky, když brzdila u Modré hospody. Pošťák měl pravdu, byla tu pěšina 

a svažovala se prudce dolů. Anna neváhala. Křivolaké plůtky byly obrostlé trnitými keři a 

bujné kopřivy jí šlehaly obnažené ruce i nahé nohy. Anna necítila palčivou bolest, jen lítost a 

vztek. Proč jí Luboš nic neřekl? Proč o jeho odjezdu ví celá ves? V nešťastných myšlenkách 

slezla z kola, které se začalo bořit v písku. Třeba to není pravda, napadlo ji, třeba je to 

všechno jenom hloupý žert. 

Luboš nesdílel Vaškovo nadšení, který se radoval z dalšího signálu hasičáku. Chvatně 
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svinoval lano a s narůstajícím neklidem naslouchal. Zvuk trubky se stále přibližoval. 

Lubošovi zbývala čím dál tím tenčí naděje, že se posádka pomátla na rozumu a místo po 

silnici jede k požáru do sousední vsi skalním městem. 

„Ono někde hoří, tati?“ zvídavě se otázal Vašek. 

Luboš znovu pohlédl dolů. Máňa stále ještě nebyla vidět, ale mezi svěže zelenými borovicemi 

se už táhla stužka bílého kouře. Vtom se Lubošovi zastavily ruce. Dole v ohybu cesty mezi 

Tanečnicí a Kapelníkem spatřil Annu v zástěře, jak tlačí kolo v písku. 

„Hoří. A zrovna nám pod zadkem.“ 

Vašek se ohlédl tím směrem, kam hleděl Luboš, a s radostí spatřil, že tatínek nemůže 

odtrhnout oči od maminky. 

„Mami! Maminko!“ zvolal radostně, ale vzápětí ucítil, jak ho stiskly pevné paže tatínka, a 

v dalším výbuchu radosti mu bránil tatínek tím, že ho jednou rukou přitáhl za kšandy a druhou 

mu zacpal pusu. 

Anna zaslechla zdálky Vaškův hlas, ale výhled jí kryl velký balvan. Popoběhla s kolem, ale 

ani za ohybem cesty Vaška nespatřila. 

Místo jí bylo něčím povědomé. Jako by se jí o téhle cestě už někdy zdálo. Ale teď to určitě 

nebyl sen, protože se ozval opět radostný hlas Vaška, i když poněkud přidušený. „Mami! 

Maminko! Já jsem tady!“ 

Kdyby se Anna podívala vzhůru, viděla by, jak na samém vrcholu skály zápasí Luboš 

s Vaškem, jak se Vašek svíjí v tatínkově sevření jako žížala na plotně, jak touha ukázat se 

mamince jako statečný přemožitel je silnější než tatínkovy hbité ruce. 

 

(Ukázka z knihy Marie Poledňákové Jak dostat tatínka do polepšovny) 

 

1. Odpověz na otázky k textu ve větách: 

 

Jak se jmenoval tatínek Vaška? 

___________________________________________________________________________ 

Co spolu v ukázce dokázali? 

___________________________________________________________________________ 

Co slyšel Vašek z dálky? 

___________________________________________________________________________ 

Co všechno viděl Vašek z výšky? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

V čem se mamince bořilo kolo? 

___________________________________________________________________________ 
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2. Osmisměrka: 

Děj knihy se odehrává v chráněné krajinné oblasti _________________________________ 

Ten leží u města Turnova a je vyhledávanou turistickou lokalitou. Z lázeňských hostů lázní 

Sedmihorky se stávali první turisté, a protože jim zdejší krajina připadala rajsky krásná, dali ji 

toto přiléhavé jméno. 

 

Slova k vyškrtání: 

 

BANDA, DEBL, JEEP, KÁPĚ, 

KAPKA, KLOUN, KNĚŽKA, 

KNOTY, MLÝN, NEBE, 

OPONA, OSEL, PRODEJNA, 

RÝŽE, SKIN, TENKÝ, 

ÚVAL, VÁBNIČKA, VÍLA, 

VÝKYV, ZDOBA, ZDVIŽ 

 

Čemu se říká vábnička? 

_________________________ 

Kde najdeme oponu? 

_________________________ 

Je osel savec? 

_________________________ 

 

3. Člen horské služby: 

Vaškův tatínek byl náčelníkem horské služby. Takový člen horské služby musí zvládat mnoho 

věcí, nejen umět lézt po skalách a horách. Napiš, co všechno musí znát a zvládat, aby mohl 

lidem v obtížných a svízelných situacích na horách pomoci. Můžeš přidat i nějaký svůj osobní 

zážitek se členy horské služby. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Použitá literatura: 
Poledňáková Marie: Jak dostat tatínka do polepšovny, Mladá fronta, Praha 1987 
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Jak dostat tatínka do polepšovny – metodika a řešení: 

 

1. Odpověz na otázky k textu ve větách: 

Jak se jmenoval tatínek Vaška? 

Tatínek se jmenoval Luboš a byl horolezec. 

 

Co spolu v ukázce dokázali? 

Vylezli spolu na vrchol jedné skály. 

 

Co slyšel Vašek z dálky? 

Vašek slyšel zvuk trubky hasičského vozu Máňa. 

 

Co všechno viděl Vašek z výšky? 

Svět se prostíral do šíře, vlnil se a vzdouval mírnými oblými stráněmi, klikaté cesty 

lemovala stromořadí a na obzoru ujížděl vlak jako dětská hračka. Vašek neznal tuhle 

odvrácenou stranu údolí, ale teprve když se ohlédl, zmlkl ve velkém úžasu. 

Skalní město se kolem něho tyčilo ze všech tří stran. Ošlehané zvětralé vrcholky zdály se 

být na dosah ruky. Dole na zemi se cesty v písku vlnily kolem vyprahlých bílých boků 

skal a koruny borovic v mírném větru slavnostně hučely. 

 

V čem se mamince bořilo kolo? 

V hlubokém písku a tak ho jen tlačila. 

 

2. Osmisměrka: 

Tajenka - Český ráj 

 
 

Vábnička láká zvěř lovcům. Bývá vyrobena z různých materiálů, často přírodních. 

Oponu lze nalézt na jevišti nebo pódiu. 

Osel je savec. Saje mateřské mléko. 
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3. Člen horské služby – individuální hodnocení 

 


