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POZNÁMKA 

JÁCHYMA BALAŠE 

K TOMUTO VYDÁNÍ 

 Protože se náš dra-

hý šéfredaktor rozhodl, že 

půjde na Střední pedago-

gickou školu a dráhu proda-

vače v Lidlu hodí za hlavu 

(nikdy není pozdě, Honzo, 

obě povolání jsou stejně 

placená), musel udělat při-

jímací zkoušky.  

Byl jsem tedy pově-

řen, abych práci, kterou 

jsme dělali dohromady, 

udělal sám. 

Tedy, vymahačem bych být 

nemohl, protože mi dělalo 

problém dostat z autorů 

následujících článků, včetně 

mě, jejich příspěvek.  

  Tento výtisk se bude 

vztahovat ke květnu. 

Bylo mi také připo-

menuto, abych se zmínil o 

trpkém osudu všech učitelů, 

kteří jsou nuceni učit hrou. 

Tak se tedy zmiňuji. 

Příjemné čtení a 

hlavně si nestěžujte mně, ale 

šéfredaktorovi. 

        

                     Jáchym Balaš, 

jenž není za nic odpovědný. 

 

VŠE O DRACÍCH 

A JEJICH SCHOPNOSTECH 

Část 1. 

 Tímhle příběhem vás budu provázet já. Jmenuji se Nina 

a studuji na škole draků. V našem světě žijí draci. Ano. Možná 

vám to může připadat nesmyslné, ale je to tak. Moje kniha k vám 

totiž přicestovala Galaxií. Ve sluneční soustavě je totiž ještě 

jedna zapomenutá planeta. Nikdo ji nikdy neviděl. Až na její 

obyvatele. Naše planeta se jmenuje Wiara. Její obyvatelé jsou 

trochu zaostalí v různých strojích a telefonech. Nic takového 

neznají. Až na pár výjimek. Třeba já. Ale nerada se o tom 

zmiňuji. Můj život na Wiaře mi vyhovuje a nechci ho nijak vy-

lepšovat elektronikou, nebo jak se to řekne. Jenže tuhle knihu 

jsem nenapsala, abych popisovala sebe a svůj život na Wiaře, ale 

obyvatele Wiary. A to nemyslím nás, ale draky. Naši draci jsou 

velice rozmanití- máme tu přes 100 druhů, ale popíšu jen ty 

nejzajímavější a nejnebezpečnější.                    Tereza Rýpalová 

 VÝROČÍ KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY (8. KVĚTEN) 

V EVROPĚ 

Už 5. června 1944 se americké a britské jednotky vylodily ve 

francouzské Normandii. Zde se měla vytvořit další fronta, aby 

se Německo dostalo do kleští. Z východu postupovala sovětská 

Rudá armáda. 25. dubna 1945 se obě vojska set-kala u 

německého města Torgau na řece Labi.  

    30. dubna 1945 spáchal A. Hitler sebevraždu. 7. květ-

na byla německá kapitulace vyžádána americkým generálem 

Eisenhowerem. Další den si ji za sovětskou stranu vyžádal 

maršál Žukov. To znamenalo definitivní konec II. světové vál-

ky  v Evropě.       Jan Šimurda, zkráceno 

Síť hračkářství 



                                         

OSLAVME REINKARNACI VELKÉ 

DEPRESE 

Zprávy 

 Zprávy v poslední době zažívají velké 

změny. Například se už natáčejí ve studiu 

s oblečenými moderátory. Musím si opět 

postěžovat. 

Televizní zprávy si můžeme pustit na 

mnoha různých kanálech nevalné kvality. 

Na jedněch se například dozvíme, zda bude pršet 

a na těch druhých se dozvíme, jak dlouho trvá 

červená na semaforech (N*va), což je důležitá 

informace, protože v dnešní uspěchané době 

nemáme čas ani na to, abychom zmáčkli tlačítko, 

které semafor spustí. Pak jsou zde i jiné zprávy 

např. pro neslyšící, slepé a věřící a nejlépe pak o 

tom všem dohromady natočí N*va reportáž, dá 

do toho nějakou smutnou hudbu, obrázky 

slepých a hluchých lidí a někdo k tomu řekne 

něco o ceně života.  

Internet je odvětvím sám pro sebe a proto 

mu věnuji zvláštní odstavec. Zde totiž začíná ten 

pravý bizár. Mohou tu být zprávy seriózní a 

neseriózní- jinak ty, které se skrývají pod 

názvem názorový deník, či politické noviny. 

Tyto plátky haní pouze a výhradně muslimy a 

Američany. Nachází se zde i absurdní články, 

jako*jsou: 

 
nebo 

 
Pod těmito články se nacházejí diskuze, ale to už 

je takové peklo, že kdybych vám sem dal ukázky, 

tak už by naše noviny nikdo nekupoval. (Kdyby 

je tedy někdo kupoval).  

Pak je tu také Blesk, Prásk, Aha, Šíp, 

Super, Spy, Extra, Sedmička nebo Spiegel, ale to 

nejsou zprávy. 

 A nakonec bych chtěl vyjádřit politování 

nad těmi, kteří píšou „zprávy“ se „s“. Další 

informace naleznete na tn.cz.   

          Jáchym Balaš 

 

PECH  

Tomáš Kodet 

Vzbudil jsem se k ránu, 

tu však dostal já ránu- 

osmou hodinu jsem uviděl 

a na svědomí měl porušení pravidel. 

Ze dveří jsem vylétl jak blesk, 

po posteli v hlavě stesk 

a za pozdní příchod trest, 

udělal jsem dřepů šest. 

Rozveselit mě přišel Pepa, 

neb ruku mu zdobil chleba. 

Smích mě však po chvílí přestal, 

když úkolem mě dostal. 

S nadšením jsem oběd jedl, 

netrvalo dlouho, osud mě zas podvedl, 

moucha mi spadla do masa, 

na obličeji vytvořila se smutná grimasa. 

Normálně jsem slušný žák, 

jen jedinkrát jsem si nedal pozor na zobák, 

a tak nežiju jak princ, na zámku, 

a nesu domů v žákovský poznámku. 

 

 

 

Vyřešené křížovky odevzdejte členu 

redakce. Nejrychlejší řešitel vyhrává 

odměnu. 

Vědci zjistili, že existuje souvislost mezi 

docházením pozdě a kouřením, které vede 

k infarktu. Nechoďte pozdě, děti! 

Redakce ve složení 

Jan Šimurda, Jáchym Balaš, Tereza 

Rýpalová, Patrik Schovánek a také 

Barbora Knollová děkuje T. Kodetovi. 


