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Sherlock Holmes 

nemůže najít svou 

lulku, skleróza 

nebo loupež sto-

letí? (str. 2) 

Angličtina bude 

světovým jazykem 

do 150 let, nevě-

říte? (str. 3) 

 

Skotové hlasují o 

státním rozpočtu, 

vyjádření sira 

La’cothy (str. 4-6) 

 

Počasí: 

mlha, oblačno 

(?)° (na teploměr 

není vidět) 

 

Sázka o všechno?! 
eslýchané! Dosud 

se nikdy nestala 

událost podobná 

té ze včerejšího večera. 

Vypjatá atmosféra se 

z jednoho gentlemanského 

klubu v sídle lorda 

Hastingse přenesla do 

celého Londýna. Na pra-

vém i levém břehu řeky 

Temže se nemluví o ničem 

jiném… „Nikdy bych si 

nepomyslil, že se této 

chvíle dočkám a že tato 

sázka bude uzavřena. 

Osobně jsem se s jistým 

gentlemanem vsadil o 

20 000 liber šterlinků.“ 

prozradil lord Hastings. 

 

 

Od jiného gentlemana náš spe-

ciální zpravodaj zjistil okol-

nosti, které se týkají uzavření  

této jedinečné sázky. 

„Jestliže objede celý svět 

za pouhých 80 dní, pak 

mu vyplatím 20 000 liber 

šterlinků a sním vlastní 

ponožky“ odtajnil jiný 

gentleman lord Clinton. 

Probíhající spekulace 

zvažují jména několika 

mužů, kteří by mohli na 

takovouto odvážnou sázku 

přistoupit. Britská krá-

lovna se nechala slyšet, že 

pokud by cestoval přežil, 

osobně ho povýší do 

šlechtického stavu. Sázka 

tohoto formátu nemá 

v dějinách Anglie obdoby. 

Dobrodružství na čtyřech 

světadílech… (str. 4) 

 

ajemná výprava už zná své datum, bylo pečlivě 

vybráno vzhledem k tání ledovců, monzunovým 

dešťům a letním prázdninám: 21. 7. - 28. 7. Jeden 

z našich tajných reportérů odhalil základnu, odkud má expe-

dice vyrazit za dobrodružstvím, jedná se o nenápadnou 

rezidenci ve Svratouchu (u Hlinsko city). Je také 

zjištěno, že starší členové výpravy budou přebývat ve 

speciálních „plachta-house“, jejichž dolní část je velmi přá-

telská životnímu prostředí a recyklaci.  

Jistý gentleman se osobně zavázal, že bude ručit za přežití 

alespoň 52% členů expedice. Kontaktovat ho můžete na:  

+420 721521657 (Soňa Vtípilová). 

 

Cesta bude financována 

ze společného fondu. 

Starší účastníci budou 

mít podíl 1600,- a 

mladší cestovatelé 

1400,-. 

 

Výpravu budou sledovat naši reportéři, buďte 

s námi, buďte v obraze! Sledujte zítřejší vydání! 

N 

T 
Po rozloučení s rodinou, 

zaplacení dluhů, sepsání 

závěti a poslední vůle se 

dobrovolníci mohou při-

pojit k expedici. Nejpozději 

však do 10. 3. letošního 

roku. Věková hranice je 

expediční komisí 

stanovena na 6-15 let. Ve 

výjimečných případech se 

k výpravě mohou připojit 

také zkušenější cestova-

telé pro než platí dolní 

hranice věku 75 let a to 

pouze s písemným sou-

hlasem obou rodičů… 

                              (str. 8) 

 


