Cos to
proved!?
Jsi normální?
24

Stačí pořádný
vítr a máte to
dole. Koukejte.

25

26
Tak já se s tím
stavím a ty to
zničíš. Teď uvidíš.

Tos přehnal,
teď si mě
nepřej.

No jo, Klára. Ty jsi
vždycky proti mně.
Ať si to postaví klidně
Pepa sám, já tady
nejsem potřeba.

Do toho! Máš na to!

Nikdo mě
nemá rád…
Ale ta stavba
fakt spadla
příliš rychle.

35

33

Týna a Prokop jdou domů.

30

Je to škoda,
mohli jsme mít
spolčovnu.

Kvůli mně?

31

Finálový rozstřel mezi
Prokopem a Jakubem.
44

Chtěl jsem, aby
společně něco
vytvořili a místo
toho se rozhádali.

36

45

Hodně
štěstí,
kámo.

Jo!

Jo!

Příště už bys
mě porazil.

46

Děkuji
ti, svatý
Josefe.

Co
myslíte,
mohli
bychom
dostavět
naši
stavbu?

Beru tě
za slovo.

Jo, ale
musíme to
dopředu
promyslet.

Jsi prostě
dobrej.

Koukněte na
ty hrdličky.

Ministrant Prokop pomáhá panu faráři.

Souhlasím.
48

Prokop si mě získal
díky hřebíkům.

Po čase. Prokop a Týna
spolu začali chodit.
A to ho prý
bolí ruce
od kladiva.

37

Studují
návrh domku.
Tak tohle je
pořádný plán.

Když na tom
máknem, na
konci prázdnin
máme spolčovnu
hotovou.

47

Pane faráři, zapomněli
jsme na tu soutěž
v zatloukání hřebíků.

Tobě taky.
A dobrou
ránu.

Vítězem
hřebíkového klání je
Jakub! Sláva vítězům,
čest poraženým.

Ještě vteřinu!

Jo, kvůli
tobě.
Svatý
Josefe,
patrone
farnosti,
pomoz mi
uklidnit
hádky.

42

Zatlučeno!
Vyhrál jsem.

34

Dej mi kilo
hřebíků a jeden
se určitě povede.

Já zas
moc tvrdý
kladivo.

Výborně!

Škoda, že nedošlo
na zatloukání
hřebíků. Učil jsem
se to kvůli tobě.

Mohl bych tě večer
pozvat do kina?

Až mi ukážeš pořádně
zatlučený hřebík.

Pan farář kouká
na zbytky stavby.

43

41

Překvapils mě.
Nečekal jsem, že se
dostaneš do finále.

Já mám
nějaký
měkký
hřebíky!

Tohle nemá
cenu, dnes to
ukončíme.

Fakt kvůli
mně?!

Teď se rozhodne,
kdo je lepší.

Pepa má
možná
pravdu.

28

32

Soutěž v zatloukání
hřebíků začíná.

40

Tohle si
nenechám
ujít.

Pan farář
vyhlásil soutěž
v zatloukání
hřebíků. Máš
šanci zazářit.

Jakube…

29

39

Připravit…
Teď!

38

Ještě to mohlo na
někoho spadnout.
Buď rád, že jsem
tomu zabránil.

Jdu se domů
koukat na
fotbal.

Chováš se
jak dítě.

Říkala jsi, že chlap
by měl umět
zatlouct hřebík.
Tak jsem se to
naučil.

Jakub dostal zprávu od Týny.

Já nic, to
jenom
větříček.

Pepa zacloumal stavbou
a ta se sesypala na zem.
27

Soutěž je výborný
nápad. Děkuji ti, Pane,
že jako dobrý pastýř
bdíš nad naší farností.

Tak to
zírám.

Pro tebe
všechno,
Týnko.

Jakože
ti koupil
hřebíky?

To je pravda, hned
zítra ji dám vyhlásit.
49

50

Kvůli mně se naučil
zatloukat hřebíky.
Aby byl pro mě
dobrý chlap.

51

Za nafocení fotorománu děkujeme otci Markovi Slatinskému a perfektnímu spolču z Velkých Pavlovic.
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