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Předmluva
Rodina…
… tlupa,
… bezpečí,
… POMOC,
… síla,
… LÁSKA.

Rodina je tlupa, ve které je nám dobře,
cítíme se v ní v bezpečí,
najdeme v ní vždy POMOC,
protože rodina má sílu.
Rodina je LÁSKA.
A té není nikdy málo!
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Na hodině matematiky
Ve škole právě probíhala hodina matematiky. Paní učitelka
opakovala s dětmi nově probíranou látku – zlomky. Desetiletý Lukáš Hájek seděl v poslední lavici v řadě u okna a díval
se ven na střechy okolních domů. Okusoval přitom modré
gumovací pero a přemýšlel o něčem důležitém. Že by to byla
matematika? Nebo zlomky?
Kdepak! Matematika ani zlomky nebyly tak důležité, aby nad
nimi musel Lukáš přemýšlet. Učil se dobře a matematiku měl
ze všech předmětů nejraději. Ani zlomky pro něj nebyly nic
těžkého. Když si o letních prázdninách listoval v učebnici
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matematiky pro další ročník, zkusil si jen tak cvičně vypočítat
několik příkladů a podle řešení na konci učebnice měl všechny
správně. Lukáš byl zkrátka chytrý kluk.
Tak proč se teď mračí a vypadá tak zamyšleně?
Já vám to tedy prozradím: Lukáš má jít hned po škole do
cukrárny!
Do cukrárny? Ale na tom přece není nic k přemýšlení! To je
přece báječná věc, úplně vás vidím, jak nechápavě kroutíte
hlavou. Vždyť v cukrárně mají samé dobré věci, třeba jahodový
dort, horkou čokoládu se šlehačkou nebo vanilkovou zmrzlinu. Na takové dobroty se nikdo mračit nemusí. Dokonce ani
Lukáš, který má rád matematiku.
„To je přece jasné, že cukrárna je fajn. Chodím do ní moc
rád!“ řekl by vám Lukáš, kdybyste se ho na to zeptali. A pak by
dodal: „Ale já se přece nebojím jít do cukrárny. Já přemýšlím
nad tím, jaké muffiny budou v dnešní nabídce!“
Aha! Tak už je nám to jasné! Už víme, proč Lukáš okusuje
svoje pero a vypadá tak zadumaně.
Navíc, a to byste měli vědět, ta cukrárna, do které Lukáš dnes
po škole půjde, patří jeho mamince. Právě ona vymýšlí všechny ty úžasné dorty, muffiny a zákusky a pak je taky sama vyrábí, peče a zdobí. A když si neví rady, jaký krém má použít
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