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6. srpen
…Včera byl docela fajn den. Vyrazil jsem s tátou k vodě. Byl tam taky tátův 
kolega z práce a měl s sebou svoje děti. Já mám trochu starost, když se mám 
seznamovat s někým novým. Ale tady to bylo docela dobrý. Rozbalily novou 
hru a dohadovaly se, jak se hraje. Jé, to bylo Ubongo, to miluju. Hráli jsme ho 
u nás v oddíle a já jsem tenkrát vyhrál celoskupinový turnaj. A tak jsem jim to 
pomohl rozjet a vysvětlit…

23. srpen
…Anička a Kryštof mě vytáhli na plácek. Tam byla jejich parta z Pionýra. 
Docela mě překvapilo, že se o mě zajímají. Překvapilo je, že jsem taky chodil 
do Pionýra. Tak asi po prázdninách začnu chodit k nim do oddílu…

5. září
…První schůzka. Myslel jsem si, že budu mít větší strach. Ale protože už 
znám Anču, Kryštofa, Bětinu a ještě další, tak už se mně šlo na schůzku 
docela dobře. Byl jsem zvědavej, jestli tam taky bude někdo novej, jestli 
nebudu sám. A taky na vedoucí. Kdo to je Kopřivák, Aviča a Čaroda a co 
Gumák. Představovačky a seznamovačky byly dobrý. Něco jsem už znal od 
nás, ale hra Na inzeráty se mně líbila asi nejvíc. Hned večer jsem to psal na 
Facu Hance ze starýho oddílu, aby to taky zkusila. Všiml jsem si, že jsem 
použil slovo nový oddíl. Zatím ještě ne můj oddíl. Čím se to stane, že jednou 
řeknu MŮJ?…

15. říjen
…PRVNÍ KONFLIKT. Na schůzce se pohádali Zoro s Petym. Pety nařkl Zora, 
že při hře podváděl a Zoro zase křičel, že to nebylo zakázané v pravidlech. 
A padala tam slova jako LEŽ a PRAVDA. A potom vytahovali, co kdy kdo 
provedl a udělal blbého. A naše vedoucí Dáša je chvíli nechala a potom…

12. prosinec
…Včera jsme měli úplně jinou schůzku než obyčejně. Přišla mezi nás paní, 
která pracuje jako „teta“ v Klokánku. Vyprávěla nám o své práci, o tom, 
co je to Klokánek a jaké děti v něm žijí, ukazovala nám i fotky. Bylo to fakt 



hustý. Když jsme poslouchali, co všechno musely některé děti prožít, než se 
tam dostaly, šel nám úplně mráz po zádech. A já si stěžuju, že musím doma 
občas umýt nádobí a uklízet si v pokoji, a jsem naštvanej, když mi máma 
za trest zakáže chodit na počítač! Až v tu chvíli jsem si uvědomil, jaké mám 
vlastně štěstí. Přemýšleli jsme pak, jak bychom mohli dětem v Klokánku 
pomoct. Chvíli jsme se dohadovali, ale nakonec jsme to vymysleli. Za pár dní 
budou vánoce, připravíme dětem vánoční besídku. Nacvičíme nějaké vy-
stoupení s písničkami, každý z nás přinese z domova nějaké hračky a cukroví 
a uděláme dětem nadílku. Snad budou mít radost…

21. březen
…Před týdnem jsme byli s oddílem v bazénu. Nic zvláštního, ale přesto to 
tentokrát bylo jiné. Celý výlet jsme totiž připravili jen my dva s Kryštofem. 
Dostali jsme od vedoucích za úkol připravit něco pro oddíl – nějakou hru 
na schůzku nebo tak. Moc se nám ten nápad líbil, tak jsme se s Kryštofem 
domluvili, že když už něco budeme chystat, tak ať to stojí za to. Nedaleko 
od našeho města je velký Aquapark, tak jsme si na internetu zjistili otevírací 
dobu, kolik stojí vstupné, taky kdy jede vlak tam a zpátky. Můj taťka nám 
pak pomohl vyrobit letáky pro všechny děti v oddílu. Zasvětili jsme do 
našeho plánu vedoucí Aviču, aby nám pro jistotu zkontrolovala, jestli jsme na 
nic nezapomněli. Pomohla nám vymyslet pár soutěží a her do vody a koupila 
odměny pro všechny účastníky. Byl to super výlet, všichni nás chválili. Zjistil 
jsem, že mě baví připravovat něco pro ostatní. Až budu větší, asi se taky 
stanu vedoucím.

12. červenec
…Jsem na táboře. Včera jsem poslal pohled Hance ze starého oddílu. Bylo 
v něm: „Ahoj Hanko! Posílám Ti pozdrav z tábora, na kterém jsem se svým 
oddílem. Je to tu moc prima. Až pojedu na návštěvu k babičce, zastavím se 
u Tebe a budu Ti všechno vyprávět. Měj se hezky a pozdravuj ostatní tam 
u Vás. Tvůj Honza.“
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