
Slovo všepsavce 
Sluncesvit byl nedávno obviněn 
z toho, že se v poslední době honí 
výhradně za senzacemi a přestává 
přinášet i takzvaně obyčejné zprávy. 
Přátelé, není to pravda. Uznáváme, 
že zpráv exkluzivního typu bylo v pos-
ledních týdnech více, ale prostě někdy je 
v práci novináře, jak se říká, 
okurková sezona, někdy zase doslova 
žně. A zajímavých zjištění byla spousta a 
byl by hřích je neotisknout. 
Neklesejte ale na mysli, v tomto čísle se 
budeme snažit vše částečně napravit a 
přinášíme Vám zprávy zejména z oblasti 
zvířátek, které chyběly čtenářům ze 
všeho nejvíce. 

 Vendelín Všepisec, šéfredaktor  

Odstřel povolen
Cizokrajní ptáci jsou zajímaví, vzácní, 
krásní a někteří z nich jsou také scho-
pni opakovat po svých pánech některá 
slova, či dokonce věty. Dříve by za tak-
ová slova jejich autor mohl strávit ch-
víli na pranýři, u kůlu na bičování nebo 
pár dní v šatlavě. Poté, co byly některé 
kusy přivezeny z několika ostrůvků v 
okolí Korálového kraje, přestala být tato 
mylšenka kacířskou a někteří obchod-
níci si tyto mluvící bestie, jak některé 
druhy začali pořizovat jako lákadlo do 
svých krámků. Problém ale nastal ve 
chvíli, kdy jim místo lákání, začali ptáci 
kupující odhánět klením, láteřením a 
stížnostmi, které odkoukali od svých 
pánů, když kupující odešel. Obchodníci, 
kterým bylo líto zabíjet tyto tvory, když 
už za ně dali tolik peněz, ptáky vypus-
tili na svobodu. Po několika měsících 
ale došlo k přemnožení a některá města 
byla doslova terorizována nadávajícími 
a láteřivými hejny ptáků, kteří mimo 
zvuků zasypávali města také svými 
exkrementy. Císařsský oddíl na ochranu 
zvěřiny po mnohých stížnostech povo-
lil jejich volný odstřel. Seznam měst s 
povolením odstřelu najdete na jakékoliv 
radnici. Luky a kuše s sebou, ať jediný, 
kdo nám nadává a láteří, jsou naše milé 
a drahé  ženy a přítelkyně.

S oslem kolem 
Císařství  

Že existují také podivíni, 
kteří tu a tam vymyslí nějakou tu 
trotlovinu, kterou jsou také ochotni 
také podstoupit, to už jste jistě 
slyšeli, ovšem že by se někdo sebral, 
sedl na osla a vydal se všemi kraji 
našeho Císařství, to tu snad ještě 
nebylo. 
Jarek Tulamor si sbalil svých pět 
švestek, naložil je do brašen, 
ty upevnil na osla a vydal se na 
nezáviděnihodnou cestu. 
“Víte, nemožete furt lapět enem na 
pr.. zadku. Prostě sa ně v tej mojej 
lebeni zrodil nápad mrknůt sa do 
šeckých krajou a tak jsem kůpil osla, 
abych to netahal šecko sám a od té 
doby valím,” poznamenal Tulamor, 
když ho náš redaktor zastihl zrovna 
mezi Vinným a Olivovým krajem. 

“Šak to néni enem o tom chozéní, 
teďka sem byl v pár sklépkách a 
mosím řéct, že Vinný kraj strčil do 
kapse aj ten Pobřežní, kde měli su-
per mořské potvory,” dodal Jarek. 
“Asik trochu pozměním trasu cesty 
a dom (do Kopcovitého kraje - pozn. 
red) se vrátím zas přes Vinný kraj,” 
usmíval se Jarek. Doufejme, že oběma 
cestovatelům bude přát štěstěna a za 
několik měsíců s nimi budeme moci 
udělat znovu rozhovor, tentokráte 
však po šťastném návratu.

*

Hlemýždiáda 
Zvláštní zábavu si našli obyvatelé 
Kraje u sedmi jezer. Po velých deštích 
se zde přemnožili hlemýždi a některé 
koumáky napadlo kromě pokusů 
udělat ze šneků pokrm, také zavést zá-
polení mezi šnečími “favority” jednot-
livých obyvatel. Důmyslní vesničané ze 
závodů udělali doslova masivní zábavu. 
Na závody se dá dokonce sázet, což 
posvětil jak zástupce radnice, tak 
dokonce i zástupce císařského do-
zoru nad hazardem tuto kratochvíli 
posvětil. “Nevidíme důvod, proč této 
lidové zábavě bránit. Je to sezónní 
záležitost a už dříve se osvědčilo po-
volovat sázení na tyto události. Vede 
to ke zvýšení spokojenosti i naplnění 
císařské pokladnice,” uvedl Arpád 
Cink, člen komise pro sázení. 
Situace došla až tak daleko, že místní 

o posledním víkendu uspořádali malou 
hlemýždiádu. Průlez šnečího labyrintu, 
závody šneků ve “sprintu”, vytrvalostní 
závod na vzdálenost, závod v rychlosti 
konzumace listů zeleniny, rychlosti 
schovávání se v ulitě, víceboj a spousta 
dalších disciplín.
“Je úžasné, jak tvůrčí dokážou “lidé” 
být, když je něco zaujme. Původní 
zájem byl jen, aby přišli na jiné 
myšlenky po těch hrozných deštích a 
koukněte co se tu teď děje,” komentov-
al situaci jeden z místních obchodníků, 
jehož šnek patří k jedněm z favoritů 
sprintu poté, co byl diskvalifikován 
jeden z jeho konkurentů pro nepovole-
nou úpravu ulity. Pořadatelům přejeme, 
aby Hlemýžiáda proběhla bez komp-
likací a závodníkům dobrý a rychlý sliz.


