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   Co jsem se doma dozvěděla po 

návratu od manžela, syna a Tomáše  

Suchánků…   

Již se stalo pravidlem v naší 

rodině, že v pátek se nikomu z chlapců 

nechce odjet z domova a pak zase 

nechtějí z akce domu. V pátek nakupuji 

svačiny a peču buchtu, aby hlady 

neumřeli, ale jak je vidět z fotky, nedostatkem netrpí nikdo z 

přítomných.     

V pátek večer si vyrobili jednu zbraň z dob krále Davida. Davidův 

neboli pastýřský prak.   

 

V sobotu 

dopoledne za mírného 

mrholení šli trénovat 

hod prakem, pak si 

vyrobili oštěpy a cvičili 

se v hodu s ním.  



V hodu na 

přesnost oštěpem byly 

výsledky velmi 

vyrovnané. V hodu do 

dálky jasně vedli mladí. 

Jonáš Vávra a Martin 

Kvapil ml.   

 

 

Po sobotním obědě   

šli znovu potrénovat  

hod prakem a  

následovala soutěž  

v   přesnosti.       

Do finále se  

probojovali  Fanda  

Dvořák, J onáš i Petr  

Vávrovi.    



V závěrečném, velmi napínavém klání zvítězil Jonáš Vávra. 

Suverénně nejlepším práčetem byl Martin Kvapil ml., jež nebyl hodnocen 

jen díky tomu, že se stal členem přípravného teamu pro Akční víkendy. A 

bylo vidět, že se připravoval velmi svědomitě.  

 

  

Po soutěži šli domů do tepla na buchtu a na film Pelé - zrození 

legendy. Po filmu následovala debata na téma Jinost se (ne)nosí. Jak ve 

filmu tak v debatě byla ústřední myšlenka v přijetí sám sebe jaký jsem, 

nesnažit se někoho napodobovat a zapřít sám sebe, nebát se být odlišný 

od okolí, mít vůli a ochotu bojovat za své názory a 

svůj způsob života.  

Prostě nejen úžasná zábava pro kluky s otci. 

Doma vidím tu radost spokojenost, že něco spolu 

prožili, poznali jeden druhého a předali si něco z 

toho, jaký má být muž v životě.   

To obohacuje i můj život, protože pak 

přijedou a vypráví a ukazují co se naučili a já jsem 

v tu chvíli  šťastná. A příště zase ráda nakoupím a napeču.  
  
  

  Lenka Štrbková  


