
Děkuji 
čertíci!

Blblblbl...

JEZDĚTE S NÁMI  

A NEPROPÁSNĚTE 

MOŽNOST SI ODNÉST 

SPECIÁLNÍ EDICI  

PLECHOVEK AŽ DOMŮ.

TĚŠÍME SE NA VÁS!

Pro více informací nás sledujte  
na www.svestkovadraha.cz

KOMIKS Č.1 - ČERTI TAKÉ CESTUJÍ

Ocitáme se na Třebívlickém nádraží. Tatínek 

Honza a syn Emil sem chodí každé ráno z blízké 

obce Solany. Rádi vyrážejí za dobrodružstvím 

a podnikají všemožné tajuplné výpravy.

Dnes si udělali hon za čerty  

na Švestkové dráze. 

Troufnete si jet s nimi?

Na zříceninu hradu Košťálov. 
Mrkneme na hrad a zkusíme najít horký 
pramen z pověsti „O Běle a Košťálovi...“ 
Co ty víš, třeba tam bude někde vstup 

do pekla, jako na hradě Houska.
Omrkneme to!

Tak kam dneska 
vyrážíme tati?

Nastupovat!
Nenechte si ujet naší 

speciální Mikulášskou 
jízdu...

No paráda, 
máme to ale 

kliku.

Hele tati, podívej!
Plechovka s čerty!

To jsem na Tebe 
zvědavý zlobidlo 

naše.

Tati... nechci 
malovat čerty na 
zeď, ale támhle 

už asi jdou...

Vidíš, pak si ji můžeš 
vystavit na poličce a budeš 

mít hezkou památku na 
dnešní výlet...

Nechceš vzít i jednu pro 
sestřičku? Určitě by jí to 

udělalo radost!

Cítím tu nějakého hříšníka!!!
Pro záchranu dušičky chceme slyšet 
básničky... Dospělým uznáme i vtip, 

jinak si vás vezmeme s sebou 
do pekla.

Tak Emile, povídej... 
Jsme zvědaví! Byl jsi hodný? 
Určitě ano... Ale pro jistotu, 

můžeš čertům něco 
zarecitovat? Určitě se ti pak 

něčím odmění...

Páni!!
Klobouk dolů 

Emile!

Ty jsi mi ale raubíř střapatej!
Ovšem za odvahu a že se mi líbíš,  

si můžeš z pytle vzít sladkou 
 odměnu!

Vem i sestřičce  
a koukej pozdravovat 

maminku!

Ale nestraš čerte! 
Tady jsou určitě 
všichni hodní.

Třebívlice

Emile slyšíš?  
Už nám to jede!

Jupí! 
Jedém!!

Poslouchejte čerti milí, tuhle krátkou 
básničku. Zabere to jenom chvíli a získám 

za to švestičku!
Do pekla bych s váma rád, přikladat je tam 

stále nutno. Potom si tam spolu hrát...,  
ale mámě by tu bylo smutno!
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Napsala a ilustrovala Barbora Lendrová ve spolupráci s Annou Šindlerovou pro Švestkovou dráhu v roce 2020.


