PRÍBeH

Kolik stojí
„bernarde, bernardíčku“, spustil radar, „vůdče
náš nejlepšejší, že si můžeme něco koupit
támhle v tom obchodě?“ oddíl míjel všenorskou
cukrárnu a tradičně se začal dožadovat návštěvy
obchodu, který ze všeho nejvíc připomínal
medový ráj v bájných prasinkách.
„kluci, teď jsme vystoupili
a za chvíli bude svačina.
Škemráte pokaždé,
co jsme tu“, odvětil
bernard a kývnutím
poděkoval dodávce,
která je pustila na
přechodu. „a že
jsme tady často“,
zapojil se Syntax,
„letos už tudy
jdeme počtvrtý.
nepřijde ti to
trochu málo origi
nální?“.

a kluci měli představit svůj projekt na blížící se
výpravu.
Slova se chopil jeník z poutníků.
„no, tak kde bych začal? máme naplánovaný
sobotní výlet do iQ parku v Liberci.
doprava tam a zpět je na jednoho
za 90,, vstup do expozice je
stovku. Zbude nám každému
60, korun, to bude na
jídlo – plánujeme jen
nějaké bagety.“
„a mohli jsme jít
i do planetária,
kdyby někteří,
že pánové,
sebou hnuli a
vytřeli ty schody,
jak měli,“ připojil
se neučesaný
rover pepan.

„tak hele, pane chy
trej. ono to cestování
taky něco stojí, že jo.
dvakrát už jsme byli fakt daleko,
tak teď je třeba taky trochu šetřit“.
„mohli jsme zůstat doma a jít večer do kina.
na toho novýho tarantina“, ozval se zezadu
minecrafťák.
„kluci, vy si vůbec nevážíte peněz. furt
byste jenom utráceli – támhle za cukr, tady
za naftu. tak ať je po vašem. příští výprava
je po družinách a každá družina smí utratit
jenom tolik peněz, kolik si za následující měsíc
vydělá.“
trvalo to tři čtyři týdny, než byla další výprava.
bernard domluvil s oddílovou radou podrobnosti,
sepsal je na nástěnku a poslal je i mailem
rodičům. ti měli ostatně velkou radost. dnes
byla středa, po dlouhé době nastala oddílovka
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pár kluků zašou
palo podrážkami a
koukali se na pavučiny
u stropu až s příliš velkým zájmem. jeník se opět
chopil slova a vysvětlil, o co šlo. většinu peněz si
vydělali tím, že u jednoho tatínka v práci pomá
hali se stěhováním – především pak s odnášením
různých starých krámů – něco šlo do kontejneru,

peníze

něco se odvezlo na bobice (což
byl odvěký oddílový název pro kárku) do sběrného
dvora. a hodně peněz dostali i za staré hodiny
s kukačkou, co jim věnovala jedna maminka.
měli jít i vytřít schody do několika domů. „ale
to už jsme měli na každého dvě pade, což nám
stačilo i na planetárium, i na cestu. tak jsme
se na to vytírání už vyprdli…“ nedořekl jeník.
pepan ho rychle doplnil: „ale zapomněli na
jídlo. tak teď musí obětovat hvězdičky.“
„no tak my na jídlo teda fakt nezapomněli“,
chopil se slova matýsek z družiny Lovců.
(„Spíš naopak“, dodal mat, zatímco matýsek
dál pokračoval ve vyprávění.)
„nechceme se chlubit, ale jedeme fakt ve
velkým. taky jsme celou dobu dřeli jak koně
a někdy i tak, že koně už se dávno váleli ve
výběhu a my ještě, šrámů nedbaje, jsme hrdin
sky otročili, abychom jeli na tu nejbáječnější
výpravu našeho života!“

„tak už to vyklop!“, pobízel ho můra, který se
těšil, až všichni uslyší, kam se chystají, co dělali
a kolik jim to vyneslo.
„budiž. takže, nutno říci, že se zapojil každý
z nás sedmi a nikdo nevynechal. jedeme na
celý víkend do vechtrovny v Srbsku. je sice
únor a musí se topit, ale zima tam nebude.
navíc v sobotu půjdeme na věž na karlštejn,
normálka s průvodcem. no a budeme si i dobře

Částka za jednoho

PRÍBeH

jíst – v sobotu milánské špagety a buřtguláš,
v neděli si uděláme palačinky s marmeládou a
k obědu prvotřídní čínskou polévku s chlebem“
(„abychom stihli uklidit a včas se vrátit na
Smíchovské nádraží a domů dodělat úkoly“,
doplňoval můra.)
„no a schválně, hádejte, kolik jsme si vydělali“,
pokračoval matýsek. jen připomenu, že jsme
měli tři schůzky, je nás v družině sedm a
vydělali jsme si na vše výše uvedené a ještě
nám zbude tak na kino.“
„jo, ale tak maximálně pro jednoho, při
dnešních cenách“, povzdechl si minecrafťák.
Co vy? Tušíte, kolik si družina Lovců vydělala
korun? Případně si přečti příběh znovu a zkus si
pomocí tabulky udělat odhad rozpočtu výpravy.
Kolik bude CELKEM stát? Částku za vedoucího
nepočítej. Správnou cifru najdeš jinde
v časopise. Ale tím tvůj úkol nekončí! Napiš
pokračování příběhu. Vyprávěj, jak si družina
Lovců na výpravu vydělala. Co podle tebe vše
musela udělat, aby si během tří týdnů našetřila
na jimi vysněnou výpravu? Sepiš příběh a
pošli ho na skautjunak@skaut.cz, nejlepší
příběhy publikujeme na Teepekovi, oceníme
hrou Antivirus a případně i otiskneme tady
v časopise! Nezapomeň, že by z příběhu mělo
být i jasné, za jakou práci dostali kolik peněz
a mělo by to být reálné. Hodně sil!

Částka za celou družinu

CELKEM

Doprava (tam a zpět)
Ubytování
Jídlo
Ostatní výdaje
Rezerva

Připravil: Ojta

Řešení hledej na jiné straně časopisu.
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