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Určitě si všichni pamatujete, jak jste jako malí chodili s rodiči na pískoviště. 
I Irenka si na to pamatovala a těšila se, až se svými dětmi, dvojčátky Markétkou 
a Vojtou, a svoji sousedkou Alenou, bude na pískoviště chodit. Irenka se 
rozhodla jít na pískoviště prve s Markétkou, která byla klidnější. Sousedka Alena 
byla zrovna venku se synem Martinem a malou Aničkou. Daly se spolu do řeči 
a Markétka si hrála s malou Aničkou, zatímco Vojtu hlídala doma babička. Obě 
maminky se domluvily, že se druhý den potkají a vyrazí společně s Markétkou, 
Martinem i Vojtou na procházku. Anička s nimi jít nemohla, protože byla 
domluvená s kamarádkou Eliškou a jejím bratrem Ondrou, že bude celý den 
u nich na zahradě i s jejich psem Jonatánem. Eliška s Aničkou se znaly už 
z porodnice, narodily se totiž ve stejný den. Proto se jejich maminky často vídaly 
a Alena neměla nikdy problém se s Andreou domluvit, že bude Anička u nich. 
A tak se taky stalo, druhý den se u nich objevila a Jonatán ji okamžitě uvítal 
pořádným psím olíznutím. Anička byla celá bez sebe, protože se ho lekla.  

Na procházku se hned od rána chystala Markétka, kterou musela maminka 
Irenka pořádně učesat, protože zjistila, že má hlavu plnou včerejšího písku, Vojta 
už netrpělivě přešlapoval v předsíni. Alena zazvonila a vyčkávala s Martinem 
před dveřmi. A za chvíli si to už obě dámy Irenka a Alena šinuly spolu s dětmi, 
ale bez Aničky, ven. Po chvíli se zastavili u jednoho dětského hřiště a po hodině 
hraní Alena vytáhla Martinovi svačinku. Irenka zjistila, že ve spěchu zapomněla 
přibalit Markétčiny oblíbené bonbóny, a poprosila Alenu, ať děti chvíli pohlídá 
sama, že se pro ně rychle vrátí domů. A tak zbylo Aleně hlídání všech tří dětí.    
V nestřeženém okamžiku si kluci pohazovali bábovičkami naplněnými pískem 
a najednou Vojta začal křičet, což slyšela i přicházející Irenka. „Co se stalo?“ 
ptala se Alena dalších dětí, Ivana a Oty, sedících kolem pískoviště. Kluci 
odpovídali, že viděli, jak Martin vzal písek, když se Alena nedívala, a nacpal ho 
Vojtovi do pusy. V tu chvíli se Alena neovládla a Martinovi vrazila facku. A proto 
se obě maminky dohodly, že se pro dnešek rozloučí a půjdou domů.  

 Text SMS: nn-vidlicka Pro každý tým 1 kus! 9  (kde nn je číslo Vašeho týmu) upřesnění místa: elektrický rozvaděč 

 

Určitě si všichni pamatujete, jak jste jako malí chodili s rodiči na pískoviště. 
I Irenka si na to pamatovala a těšila se, až se svými dětmi, dvojčátky Markétkou 
a Vojtou, a svoji sousedkou Alenou, bude na pískoviště chodit. Irenka se 
rozhodla jít na pískoviště prve s Markétkou, která byla klidnější. Sousedka Alena 
byla zrovna venku se synem Martinem a malou Aničkou. Daly se spolu do řeči 
a Markétka si hrála s malou Aničkou, zatímco Vojtu hlídala doma babička. Obě 
maminky se domluvily, že se druhý den potkají a vyrazí společně s Markétkou, 
Martinem i Vojtou na procházku. Anička s nimi jít nemohla, protože byla 
domluvená s kamarádkou Eliškou a jejím bratrem Ondrou, že bude celý den 
u nich na zahradě i s jejich psem Jonatánem. Eliška s Aničkou se znaly už 
z porodnice, narodily se totiž ve stejný den. Proto se jejich maminky často vídaly 
a Alena neměla nikdy problém se s Andreou domluvit, že bude Anička u nich. 
A tak se taky stalo, druhý den se u nich objevila a Jonatán ji okamžitě uvítal 
pořádným psím olíznutím. Anička byla celá bez sebe, protože se ho lekla.  

Na procházku se hned od rána chystala Markétka, kterou musela maminka 
Irenka pořádně učesat, protože zjistila, že má hlavu plnou včerejšího písku, Vojta 
už netrpělivě přešlapoval v předsíni. Alena zazvonila a vyčkávala s Martinem 
před dveřmi. A za chvíli si to už obě dámy Irenka a Alena šinuly spolu s dětmi, 
ale bez Aničky, ven. Po chvíli se zastavili u jednoho dětského hřiště a po hodině 
hraní Alena vytáhla Martinovi svačinku. Irenka zjistila, že ve spěchu zapomněla 
přibalit Markétčiny oblíbené bonbóny, a poprosila Alenu, ať děti chvíli pohlídá 
sama, že se pro ně rychle vrátí domů. A tak zbylo Aleně hlídání všech tří dětí.    
V nestřeženém okamžiku si kluci pohazovali bábovičkami naplněnými pískem 
a najednou Vojta začal křičet, což slyšela i přicházející Irenka. „Co se stalo?“ 
ptala se Alena dalších dětí, Ivana a Oty, sedících kolem pískoviště. Kluci 
odpovídali, že viděli, jak Martin vzal písek, když se Alena nedívala, a nacpal ho 
Vojtovi do pusy. V tu chvíli se Alena neovládla a Martinovi vrazila facku. A proto 
se obě maminky dohodly, že se pro dnešek rozloučí a půjdou domů.  


