
Kubko si konečne môže zbaliť kufor! So svojimi rodičmi, kamarátkou 
Paulínkou a jej mamou strávia prázdniny na farme. Jeho veľký brat 
Daniel je už niekoľko dní v tábore. A dokonca aj Kubkov zajačik 
Zorro trávi prázdniny u starého otca. 
„Kubko, pobaľ si len tie najdôležitejšie veci,“ požiada ho ocko. 
„Jasné,“ prisľúbi Kubko a zabalí si svojho zajačika-Mojkáčika, baterku, 
gumáky a plavky. „Bicykel sa do kufra nezmestí,“ pokrúti hlavou. 
„Je však naozaj dôležitý, bezpodmienečne ho musíme zobrať so sebou!“



„Aj ja som dôležitá, a tiež musím ísť s vami!“ 
ozve sa zrazu odkiaľsi Paulínkin hlas. Práve 
dorazila s mamou 
a obrovským kuf-
rom ku Kubkovi 
a nezabudli ani 
na Paulínkin 
bicykel.



Pred cestou musia ešte natankovať. Kubko s mamou skontrolujú stav oleja. Kubko 
smie opatrne vytiahnuť tyčku na meranie jeho hladiny. Oleja je akurát dosť.
„Motor má aj dostatok chladiacej kvapaliny.“ Mama ukáže Kubkovi kontrolku. 
„Nádrž ostrekovačov však môžeme doplniť.“



Paulínka s mamou medzitým merajú tlak vzduchu v pneuma-
tikách. Pri takom napratanom aute sa musia kolesá ešte o čosi 
viac nahustiť. Kým ocko platí, Kubko a Paulínka sa usadia 
a dohadujú si poradie audiokníh, ktoré si počas jazdy vypočujú.



Konečne prišli na lúku uja farmára, ktorý 
im ukáže pekné miesto, kde si môžu 
postaviť stany. 
„Môžeme s niečím pomôcť?“ 
spýta sa Kubko.
„Dokonca musíte,“ odvetí 
ocko. Mama rozloží 
na zem veľkú stanovú 
plachtu. 



Kubko s Paulínkou môžu skladať tyčky. 
Mama ich potom prevlečie cez plášť stanu. 

Ocko s mamou napnú tyčky do oblúka. „Už iba zatĺcť do 
zeme kolíky a stan je postavený,“ oznámi ocko.

„Zatĺcť koníky?“ zvolá rozhorčene Kubko. 
„Ale ocko! Ja nebudem biť žiadne koníky!“

Ocko sa zasmeje. „Dlhé klince zo stanu 
sa volajú kolíky, a nie koníky!“



Stan Paulínky a jej mamy vyzerá ako iglu.
„Mohla by spať Paulínka u nás?“ prosí Kubko.
„Áno,“ prisvedčí Paulínkina mama. „A chcela by si?“
„Samozrejme, že áno!“ zvolá dievčatko a hodí svoj spacák do Kubkovho stanu.


