
Návštěva města Olomouc town přinesla dobré zprávy. V laboratořích se
usilovně pracuje na analýze důkazů, které zachránila detektivní společnosti
Pioman. Laboratoře a jejich zaměstnanci se ukázali, jako profesionálové na
svém místě, kteří se vyznají ve všech vědních disciplínách.

Laboratoře byly dále rozšířeny o sekci planetária, ve které s vědci zabývají
čtením z hvězd a přibližují tak vědu méně exaktním disciplínám jako jsou
například horoskopy – tím jim začínají dodávat na autenticitě.

Očekává se, že laboratoře stihnou veškeré důkazy zpracovat dnes, nebo
nejpozději zítra dopoledne a na základě zjištěných informací už budou
detektivové schopni dopadnout zloděje korunovačních klenotů.

Nejsme žádný bulvár!

HOROSKOP DNE:
Kozoroh
Peníze se Vám dnes rozutekly do všech 
stran? To kvůli nepříznivé poloze 
Saturnu vůči Alfa Centauri.

Vodnář
Pravá láska na Vás čeká velmi blízko –
porozhlédněte se v řadách svých 
kolegů.

Ryby
Hvězdy říkají, že se Vám dnes bude 
dařit v poli milostném, ideálního 
partnera tvoří člověk ve znamení 
panny. Buďte však rychlí – moc jich 
nezbývá!

Beran
Váš životní styl se pomalu ale jistě 
hroutí, zkuste si dát dnes k večeři 
například Brambory – pomáhají Vaší 
vesmírné Auře.

Býk
Vaše tvrdá hlava bude dnes čelit 
velkému rozhodnutí – důvěřujte 
hvězdám a udělejte to, čeho se už 
dlouho bojíte.

Blíženci
Dnes se cítíte poněkud unaveni, 
nezaspěte Vaši večerní příležitost –
pokud to vydržíte, čeká na Vás sladká 
odměna.

Rak
Hvězdy říkají, že na Vás někdo ve 
znamení Štíra chystá, dívejte se raději 
za každý roh zrcátkem.

Lev
Dnes Vám někdo ve znamení Štíra 
vyzná lásku – Vaše znamení jsou pro 
sebe jako stvořená – řekněte ANO.

Panna
Dnes bude úplněk – budete mít sklony 
k náměsíčnosti, dejte si na sebe pozor a 
raději se připoutejte k posteli.

Váhy
Večer se dozvíte dobrou zprávu, která 
Vás ovlivní na celý zbytek života.

Štír
Ačkoliv Vám doposud štěstí moc 
nepřálo, dnes se vše obrátí k dobrému 
– možná!

Střelec
Dnešní den nebyl Váš, běžte proto brzy 
spát a připravte se na Váš velký zítřek.

Skandál v aquaparku města Olomouc town!
Dvacet mil jižně od Londýna při odpočinkové kůře během kontroly laboratoří 
skupina Pioman objevila skandální chování zaměstnanců místního bazénu a 
nesmyslností v samotném areálu.

Konkrétně – skokanské můstky byly zavřeny. Z důvodu Brexitu nesplňují britské 
normy, ačkoliv normy EU by splňovaly. 

Dále byla zjištěna krádež tobogánu. Místní bezdomovec nám k tomu řekl: „Jeden 
den tam byl a druhý už ne!“. Kvůli zmatení z ukradeného tobogánu se dále v 
bazénu nesmí plavat v plaveckých drahách, ale pouze ze strany na stranu, z 
dvanáctiletých dětí se stávají šestileté a naopak – sedmiletého Míšu nepustili na 
skluzavku pro malé děti. Někteří detektivové záhadně omládli z 22 let na 17 a 
některé děti se scvrknuli ze 135cm na 115! Zkrátka záhadné místo … 

ANEKDOTY DNE

Péťa kreslí tatínka a paní učitelka se ptá: „Péťo, tvůj tatínek má zelené vlasy?“. Péťa 
odpoví: „Ne, ale já nemám plešatou!“

Baví se dva kapři. „Nevíš o něčem k snědku?“ „Vím, ale má to háček!“

Autor: Cathrine Zeemanová

Pozvánka na večerní slavnostní slib skupiny Záře

Dnes večer proběhne slavnostní slib nových členů pionýrské skupiny 
Záře, která je partnerem detektivní skupiny Pioman. 

Naše redaktorka Cathrine Zeemanová této události nebude chybět a 
doufáme, že ani vy ne!

Jedná se o významnou událost v jejich životech a proto přijďte slušně 
oblečení a chovejte se důstojně!

NOVINKA DNE: Konečně jsme zjistili heslo do WI-FI 
bajanet-dolinek, zní: 7070_H35I0_N33#157UJ3


