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Cesťo roketoplónem Moudrost

Psol se rok 2020. V té době se mohli už někten lidé vyprovil no vylet
ke hvězdóm. No tuto cestu byl ole vybrón ien ten, kdo zvítězil v něioké
soutěži, bud've znolostech o hvězdóch, o pouštích , ozvffotech, o sopkóch,
o rostlinóch, o světě pod vodou nebo o všem možném ze žlvolo kolem
nós. Bylo to sprovedlivé. Do vesmíru by se nohrnuli ien bohotí, ten by byl
znečištěn o kdo ví, co by se mohlo stót ieště horšího!

Atok |ednou nosloupil do roketoplónu dědečeksvnoučkem Voitíškem.
Vítězové broli s sebou obvykle děti, oby ie vychovoli k zóimu o vědění.

Voitíšek se trochu ból, ole dědeček mu vysvětlil, že ie povrch
roketoplónu sestroien tok, oby nedošlo ke sróžce s meteority.

Stevordko ie p ivítolo, usodilo, p ipoutolo o uiistilo, že se nebudou
vznóšet ioko kosmonouti v roketóch, protože v podloze letounu ie
zobudovóno p itožlivosl. Voiííšek ho e| nedočkovoslí.

Roketoplón se nóhle sl emhlov v ítil do nebeského prosloru. Bylo
to nódhero! v temn,ch hlubinóch vesmíru viděli rozlodivné obrozce,
vytvó ené světeln, mi body, ve všech možnych borvóch. Byly to hvězdy,
plonely, souhvězdí ...

Dědeček vyhró| soulěž ve znolostech o hvězdóch, o tok zočol
vnoučkovi vyprovovot:

,,To bude neispíš Mors, neibližší ploneto Zemé, tom ie Měsíc, ktery
doprovózí noši plonetu, tomhle bude osi Jupiter; neivětší ploneto. Víš, že
Mors ie Zemi neivíc podobn, ? Borvo ieho půdy ie nočervenoló ioko t ebo
v Austrólii. Tom to ie iosnó Venuše, no Zemi róno vychózí |oko i|t enko,
večer ioko večernice. Všok ii znóš z pohódky. A víš, že Jupiter mó kolem
sebe p es šedesót měsíců o čty i isou hlovní?" Vyimenovo| ie o pok se
odmlčel, ole chlopec si ie pri těch všech doimech nezopomotovol.

Do ticho se ozvol hlos stevordky :

,,Vóžení cestuiící, iešlě iednou vós vítóm no polubě roketoplónu
Moudrost. Vóš zóiem o svět kolem nós si zoslouží úctu o odměnu. Tok

ioko z ponorky v mo i mohou vystoupit nómo níci do člunu no hlodinu, tok
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