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Hrozba pominula

Vážení čtenáři, dnes vám přinášíme převeselé zprávy z děsivé
bitevní vřavy, kde jsmeměli svéo zpravodaje, kterému se po-
dařilo získat rozovor s jedním ze zlý a mocný Wabájů!
Nyní se vám naskytuje jedinečná možnost zjistit, co si o kr-
vavé bitvě myslí samotný Wabáj:

red.: „Jak probíala bitva?“
Wabáj: „Crrrrrrr…..“

Toto prolášení nás všeny překvapilo, a ač jsme neměli pří-
ležitost položit další otázky z důvodu úmrtí Wabáje, tak jsme
se opět dozvěděli něco novéo a převratnéo. Ale zpět k bitvě.
Na začátku se naši udatní vojáci i se zásobovacími jednotkami
doslova vyrojili z měst, ale teprve po překonání počáteční
nesod se vojákům za cenu strašlivý ztrát podařilo rozru-
šit bitevní formace nepřátelský vojáků. Zvláště pak kladla
odpor formace želva z poledu biologiéo. Pak naši vojáci
pokračovali směrem k wabájskému městu, které Wabájové
urputně bránili. Wabájové překvapeni silou a výbojností úto-
ku naširabrý vojáků podleli, ač nasadili i nové děsivé
a ničivé zbraně, které budou v budoucí lete budou prav-
děpodobně udávat rytmus i melodii bitev a byli se nuceni sta-
ovat do nitra svéo opevnění až k citadele, zde se rozořely
nejkrvavější a nejtěžší boje. Do této bitvy se zapojily všeny
kmeny a ve společném zájmu drtily nepřátelské obránce. Me-
zi naše rdiny patřil mimo jiné Lukáš, který se dokázal proplí-
žit nepřátelskými liniemi a napadnout Wabáje z týlu. Nutno
wabájům připsat ke i, že i po tomto vskutku nečekaném r-
dinství se nezalekli a bojovali se zarputilostí lvů z jámy lvové.
dyž bylo krvavě vykoupeno zničení wabájské citadely, tak
se samotníWabájové pokusili pomstít za zničení svéoměsta.
Ale výbušniny připravené pod základy města byly zneškod-
něny speciálně školenými jednotkami. Wabájové se pokusili
ještě o jeden poslední marný vzdor. Wabájští vojáci speciálně
cvičení v řeořímském zápase napadli naše slovutné vojáky.
Ti ale nepolevili v pozornosti a to i když zničili citadelu. Tu-
díž naši vojáci, připraveni na další podlé jednání wabájský
jednotek, tento útok za pomoci naučený speciální va-
tů a matů ukončili. Závěrem byom rádi vyjádřili soustrast
všem rodinám padlý vojáků, kteří se zasloužili za naší dlou-
odobou bezpečnost a náš od této víle nekončící blaobyt.

outek poezie

Mája má ráda Adama,
zamrkala na Adama řasama,
Adam však mává praama,
střádá na tramvaj.

Heleme se, kde je Ed?
Před dnem jed’ krém.
enže kde je teď?
Nevěděl, že sněd’ gel,
mrtvej je teď.

am šla Nána?
Na jarmark!
A banán vzala?
asan, ára skáká.

Básnička pro Haničku

Fenistil, náplati, obvazy,
paralen, Dolgin krém,
dezinfekce a obinadla,
teploměr, živočišné ulí,
vatové tyčinky, injekce a špatle.

Hlášky

Stratego:

uba: „Musíme poslat Lenku nebo áťu na smrt.“
(cvíle tica)
áťa: „Haa, to je dobrý.“

Medvěd: „Získáme kdo je vyšší a kdo nižší. Asi umřeš.“

Z výletu:

Terka: „Ale ten fialový cci!“
Honza: „do?“
Terka: „Já!“
(pozn.: fialový krepák zakazuje majiteli říkat já)

Honza: „To není morový sloup, ale parkovací odiny!“

Pojednání o lykantropii

Lykantropie (z řeéo lykos, vlk a ontropos, člověk) je one-
mocnění, vada či stav, při němž je postižený sopen, či někte-
rými extrémními jevy (úplněk aj.) nucen přeměnit se do vl-
ka více či méně umanoidní postavy. Následná přeměna zpět
pak obnáší omdlení a následné probuzení v lidské podobě. Ne-
ní jisté, zda si vlkodlak (jak se člověk postižený lykantropií
označuje) pamatuje či vůbec ovládá činy, již se dopustí ve
vlčí formě. Nákaza se šíří pokousáním, účinky lykantropie na
psyiku však dosud nebyly řádně prozkoumány.

Vlkodlaky lze rozdělit podle too, jak se ke svému stavu staví.
edni svou nemoc odmítají a snaží se kontrolovat své přemě-
ny či žít daleko od lidí. Druzí se stávají zvířecími lovci, pod-
dávají se svému vnitřnímu vlku a jsou velice agresivní.

Následuje několik poznatků umírněnéo vlkodlaka, který si ří-
ká Alon: „e potřeba si lídat úplňky a cvičit sebekontrolu,
osobně doporučuju jógu pro úplný klid duše. Někdy když vi-
dím malé koťátko, cítím divné nutkání. Nepříjemné je jarní
a podzimní línání srsti.“



Vybarvi si obrázek
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Nebeská meanika a lá Sixta

Na dnešní přednášce nám Tomáš Sixta náderně vysvětlil zá-
klady této oromující vědy. Celé to podle jeo zdrojů začalo
být osvětlováno již od nepaměti. Například samotný Stone-
enge byl pravděpodobně vystavěn k měření poybu planet.
Prý již samotný Ptolemaios určil zemi jako neybný střed
vesmíru a přikázal planetám a slunci točit se okolo ní po kruž-
nicí. Ovšem mistr operník se o snažil předčit se svojí
soustavou eliocentriou. Poté však přišel oanes epler
na pomezí .–. stol. a vymyslel tři astronomié zákony,
též nazývány eplerovy.

Dále nám Sixta objasnil lety do vesmíru. Pověděl nám, že po-
kud cete na vyšší orbitu, musíte akcelerovat a pokud ci

donat objekt na stejnou orbitu, musím zpomalit. Následně
nám představil dokonale pružnou srážku a ukázal, jak vypadá
ve skutečnosti. Dále nám představil gravitační manévr. Prak-
tiy je to využití gravitační síly jinéo tělesa k upravení své
rylosti či dráy. Nebo taky povídal o Lagrangeový bo-
de. e ji pět a označují místa s neobvyklým afektem na
prolétající tělesa.

A na konec nám ukázal nápad na interplanetární dálnici, kte-
rá by vedla na nízkoenergetiý trajektorií. edinou ne-
výodou „dálnice“ by byla rylost přepravy. A to bylo náplní
Sixtovy přednášky.



V minulý dne vešli ve svátost manželskou násle-
dující páry:

• Mája a Štěpán,
• Terezka a Matěj,
• Lenička a Saša.

Novomanželúm blaopřejeme!
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očičky

Svatební oznámení


