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VEVERČIN VÝLET DO LIDLU
„Poplááách! Řítííí se rodinááá, všichnííí schovááát!“ hlásila sojka. Všichni zalezli, až
na jednu veverku, která zůstala na větvi. Ostatní se o veverku báli, a tak ji pozorovali ze svých
úkrytů. Rodina si roztáhla deku a připravila piknik. Děti pobíhaly kolem rodičů a přitom
sbíraly houby. Rodiče si povídali o tom, jaké slevy mají zrovna v Lidlu, a že by ve čtvrtek
mohli zajet nakoupit. Veverku zaujal název Lidl, a tak seskočila z větve, aby slyšela líp.
Maminka zrovna poznamenala: „Hele, Pepo, co takhle koupit oříšky, že bych Vám upekla
oříškovou buchtu.“ „To není špatnej nápad, tu bych si zrovna dal,“ odpověděl tatínek.
„Elí, Pájo, už pojďte!“ zavolala maminka na děti. Veverka se vyděsila a začala utíkat,
ale tím směrem, kde se zrovna děti shýbaly pro houbu. Z pohledu zvířat to vypadalo tak, že se
děti sehnuly pro veverku. „Mamííí, mamííí, podívej, co máme!“ volaly děti. „Jé, ta je krásná,“
řekla maminka, „vemte ji a už pojďte!“
Rodinka Kovářových odešla a v tu ránu se na tom samém místě seběhla všechna
zvířátka z lesa, která začala hledat veverku. Ta mezitím pospíchala do Lidlu, ve kterém
prodávali lískové oříšky. Když se setmělo, veverka konečně našla Lidl, který zrovna paní
vedoucí zavírala, takže to stihla jen taktak. Proběhla dovnitř a našla regál s oříšky. V tu ránu
se zhasla světla. Naštěstí vedle oříšků prodávali i baterky, takže si veverka mohla rozsvítit.
Jenže to vypadalo, jako by tam byl zloděj, a tak jedna kolemjdoucí zavolala policii.
Ale teď se vrátíme ke zvířátkům z lesa. Ta si myslela, že děti vzaly veverku a odnesly
si ji domů. „Musíme vymyslet plán!“ volal zajíc. „Co je takhle pronásledovat?“ napadlo lišku.
Všichni s tímto plánem souhlasili a vydali se na dlouhou cestu. Když Kovářovi došli k domu,
zvířátka se zastavila a schovala se. Kovářovi vešli dovnitř, pustili si televizi a otevřeli okno.
V televizi zrovna dávali dokument o veverkách, takže si zvířátka myslela, že je tam jejich
kamarádka veverka, a rozhodla se ji zachránit. Všichni vtrhli oknem do obýváku, skočili na
televizi, kterou shodili na zem. „Ááááá,“ ječela Eliška, Pája vylil pití, tatínek na sebe vyklopil
talíř špaget a maminka vyděšeně popadla mobil a zavolala policii.

Policisté už se zatím delší dobu snaží chytit veverku, která před nimi prchá po celém
Lidlu. Veverka nakonec skočí na pokladnu, kterou zapne a omylem spustí jezdící pás, po
kterém se snaží utéct. Jenže zjistí, že běží pořád na stejném místě, ale to už ji v ruce drží
policista. „No, konečně jsem tě dostal!“ V tu ránu zazvoní kolegovi telefon. „Dobrý den, nám
vtrhli do domu ježek, zajíc, liška a sojka a převrátili nám televizi.“ „Cože? A kde bydlíte? A
jak se jmenujete?“ zeptal se policista. „Kovářová, Fügnerova 16,“ odpověděla vyděšená
maminka. „Ano, hned tam jedem.“
První policista povídá druhému: „Máme další případ, zase zvířata. Tu veverku dej do
krabice. A jedem.“ Když konečně dorazí ke Kovářům, pochytají i ostatní zvířata kromě sojky,
která ulítne. Zajíce s ježkem přidají k veverce do krabice a lišku dají do přepravky. „Co tady
děláš?“ diví se zajíc. „Spíš, co tady děláš ty, ne?“ odpoví veverka. „No, my jsme tě hledali,“
řekne ježek, „protože jsme si mysleli, že tě v lese chytily děti.“ „Já jsem si jen chtěla vzít
oříšky, v obchodě jich měli velkou hromadu.
Chtěla jsem vzít i vám, jenže jak mě honil ten modrej pán se zlatou hvězdou na čepici,
tak jsem je tam musela nechat.“ To už ale auto hrklo a policisté vyndali krabice a pustili
zvířátka ven. „Tak běžte! A dávejte si na sebe pozor!“ To jim ani nemuseli říkat, zvířátka už
byla pěkně unavená a rozeběhla se do svých pelíšků.
A Kovářovi? Když se vzpamatovali z leknutí, rozhodli se, že zvířátkům donesou do
lesa nějaké zásoby na zimu, protože měli všechna zvířátka moc rádi a nezlobili se na ně, i
když jim rozbila televizi.
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