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Trenér

Napsal a Nafotil Zbyněk Pavienský

hodina tréninku.

Tři, dva, jedna, start!

jáchym je nejlepší běžec z oddílu, Tonda nejhorší.

jáchym odpočítává Tondu jako v boxu.
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jáchym si rád dělá legraci z těch nejslabších.

Být poslední 
je umění.
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A první odzadu 
přibíhá borec Tonda!

Neběžím 
rychle, ale 
krásně.

Přestaň ze 
sebe dělat 
šašky.

Au!

Chudák 
Tonda, 
Jáchym mu 
nedá pokoj.

8, 9, 10. Seš 
lůzr, kámo.

Podívám 
se ti na to.

Můj kotník.

Co děláš, 
lovíš 
zajíce?

Přišlo ti 
vtipný, 
že Tonda 
spadl?

Komik Tonda, 
aspoň se máme 
čemu smát.

Díky moc, 
už je to 
lepší.

Jo, docela 
jo. Stejně 
to udělal 
schválně.

Za nesportovní 
chování si pěkně 
vtipně udělej 
dvacet kliků.

Za co, 
trenére!?

Za drzost 
ještě deset 
sklapovaček. To si vypiješ, 

jen počkej.

Ale…

No, aby 
byla 
zábava.

Druhý den ve škole.

No jasně, 
jak jinak.

Tonda tančí oslavný flossing taneček. Tonda dělá, že je vůl.

Super!

Proč jim 
Tonda dělá 
šaška?

Proč tohle 
vlastně 
dělám?

Nechte ho 
na pokoji.

Oni se nesmějí 
tvým vtipům, 
ale tobě. To 
už je skoro 
šikana.  Já vím, ale 

nevím, co 
s tím mám 
dělat.

Abych řekl 
pravdu, ani 
sám nevím.

Proč si to 
necháš líbit?

Jupí!

Ty si takový 
vůl, až seš 
vtipnej.

Jasnačka.

Kotník je 
v pořádku. Proč 
to všechno 
děláš, Tondo?

 Jo, nevěřím 
si. Mám pocit, 
že jsem horší 
než oni, proto 
dělám šašky.

Ale ty se před nima 
ponižuješ, a to není 
zábavný.

Myslíte? Ale 
já nic jinýho 
neumím.

Chci je nějak 
zaujmout, 
aby se mnou 
kamarádili.

Ty si moc 
nevěříš, 
že jo?

Když jsem byl 
kluk jako ty, 
cítil jsem se 
podobně. 

Tomu 
nevěřím, vy 
jste borec.

 Jen věř. Jestli to 
chceš změnit, přijď 
za týden na hřiště.

Jasně že přijdu, 
díky moc.

To je dneska 
nuda. Tondo, 
šup, pobav nás.

 Jsi v pořádku?


