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Hurvajz, nemůžu najít med. 
Nevíš kde by mohl být?

Ten už asi nenajdeš 
tatí! Vždyť jsi poslední 

sklenici snědl před 
týdnem.

Tohle je jediná sklenice co jsem našel.

Hezká tatí, ale
je úplně prázdná.

Vypadá to že budeme
muset obnovit naše
  zásoby medu. Myslíš jako udělat

nějaký velký
nákup tatí?

Ale kdepak Hurvajz.
Med se dá přeci
obstarat i levněji
než v obchodě!

Med se přeci získává od včel Hurvajz. A tak
ho získáme i my a levněji než v nějakém obchodě!

Jen musím najít pár věcí.

Teď mám to co 
potřebujeme, tedy

alespoň já.

Napsal a nakreslil: Radek Henyš



A tak se vyrazilo do přírody. Pan Spejbl byl veselý jako 
vždycky když dostane podobný peněženku šetřící nápad a

Hurvínek se připravoval na komplikace s tím spojené.

Vidíš Hurvajz.
Támhle nedaleko...

náš levný med! Ten dalekohled musí
zkreslovat! Já vidím

včelí úl.

Hurvínku, já úplně cítím, že 
jsme na správném místě.

Tak jo, já tady zůstanu a 
budu krýt taťuldovi záda.
Jen nevím, jak to udělám, 
když mám strach se na tu

louku jen podívat ?!



Doufám že to nebude na celý
den.

Ták, ještě krůček a
budeme mít zase 
hromadu medu. A

nemusíme kvůli tomu
nikam do obchodu.

Jé tatí, kde máš
med?

Ono tě to pošklebování
hnedka přejde Hurvajz.
Já ti slibuji, že ten med
dneska bude!



Tak co teď 
tatí? Zatím

nemáme
žádný med, 

ale přišli 
jsme o helmu.
A včely teď
drží stráž! Pomalu se

začínám bát.

Neboj Hurvajz, dostal
jsem perfektní nápad,

ten určitě zabere!

Tak Hurvajz, tady je
úl. Ty najdeš nějakou
velkou kytku a odlákáš

včely!

Jak mám odlákat včely
na kytku, tatí?

Jak, jak? Normálně přeci.
Zavoláš: “Hele, kytička” a ...

a bude to, žano.

Za mnou 
přece nepoletí!

Poletí, nepoletí ...
za mnou letěly a to jsem ani neměl 

kytku, žano. No tak už neřečni
a běž najít nějakou tu kytku!

A co budeš dělat ty tatí?

Já, já přeci vyberu ten med, až se
za tebou včely pustí.Úl

Odlákání včel

PotokMost

Čekání na odlákání
včel

Les

Včeličky, hele
ky...kytička...
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Hehe, zatím ten
můj plán funguje

dokonale.

Kdybych je předtím neviděl,
nikdy bych neřekl, že tady někde

kdy jaké včely byly.



Doufám že už má
taťulda dost medu,

protože už mě 
skoro mají!

Bzzz

BzzzBzzz

No prosím. Když se to dobře
naplánuje, tak to by bylo

aby nic nebylo, žano.
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ŠPLOUCH

Tak co tatí? Kde máš
ten med?

Aúúú

Přestaň se posmívat a radši v
batohu rychle najdi nějaké 
obvazy, náplasti a osušku!

Tak tatí, tvoje dva plány nefungovaly. Teď se
tady usuš a ošetři si všechny zranění a já ti
mezitím tady do těch flašek seženu ten med!

To se řekne, ošetřit zranění. Ale přece se
nebudu obvazovat a zalepovat přes tu

probodanou pláštěnku.



Dobrý den, mohla by jste
mi prosím dát tři sklenice

medu. Ale prosím bez 
etikety, jinak by to 

taťulda poznal.

LESNÍ MED

Mňam, to je lahoda, kdepak Hurvajz,
jak já pořád říkám, není nad pravý 

lesní med!

To je paráda Hurvajz, jak jsi ten
med dokázal tak rychle sehnat?

A navíc bez nehod?

To je moje
tajemství

tatí!

Když pan Spejbl konečně držel v rukou sklenice plné medu,
mohlo se už vyrazit domů.

Konec
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