ZÁSADY DOBRÝCH
MRAVŮ

Z

ápis na Rytířskou akademii je považován za jednu z největších výsad,
kterých se může mladému člověku
v Knightonu dostat. Byli jste vybráni
jako budoucí obránci této říše; zachránci
všeho, co by mělo býti zachráněno. Jste
novou generací knightonských rytířů.
Jako od takových se od vás bude vyžadovat dodržování zásad sepsaných níže.

Zrovna jsem dostal
kupón na zmrzku
zdarma do obchodu
Sira Naběráčka.
Tomu já teprve říkám
výsada.

Vždy budete dodržovat Rytířský kodex
a řídit dle něho všechna svá rozhodnutí
a všechny činy, které na Akademii
vykonáte.

Okej, okej!
Chápeme – řiď se
Kodexem!

Vždy budete usilovat o spravedlnost,
čest a bezpečí Krále a království
Knighton.

Jistě! :>
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Znamená to,
že bych si neměl
utahovat z Maltézových
vlasů? 8-}

Všem učitelům i zaměstnancům
Rytířské akademie budete prokazovat
patřičnou úctu a respekt.

Ke svým spolužákům se vždy chovejte
s respektem a ctí. Na Rytířské akademii
jsou si všichni rovni.

Hračka. Prostě
si brnění leštím
spodkama! :))

Ty by nikdo
nedoporučil. :/
Ne? Aha… tak to bych
měl dát vědět Lancovi.
Zaplatil mi, abych
vyčistil i jeho brnění.

Pravidelně si čistěte zbroj. K těmto
účelům používejte pouze doporučené
čisticí a lešticí prostředky.

Bratříčkování se s příšerami nebo
padouchy jakéhokoliv druhu je přísně
zakázáno.

Cože?
AAAAAAA!

To beru! B-)
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Říhání, krkání, posmrkování a/nebo
prdění pro zábavu je přísně zakázáno.
Dle Mazaného dodatku nejsou
povoleny žádné výjimky.

To rozhodně
neberu! KRRRRK!

Jezte výhradně v jídelně, v hodinách
k tomu určených. Výjimka je možná jen
v případě, že můžete prokázat potřebu
doplňkové výživy.

Od kterého doktora
na to dostanu papír?
:-/

Všechna provinění proti tomuto
řádu budou potrestána zápisem do
studentovy/studentčiny karty.

Držte tuto knihu a její obsah v tajnosti.
Její obsah s nikým nesdílejte.

Jak ji ale máme
udržet
v tajnosti? /:)

Takhle: „Hej ty, pokud tady tohle čteš a nejsi
rytíř, zvedni ruku.“ Hm… nevidím žádné
zvednuté ruce. Takže je to v pohodě. B-)
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:
KOUKNĚTE NA TEN SEZNAM
É
DN
ŽÁ
Y,
ŽÁDNÉ NOTEBOOK
POČÍTAČE, ŽÁDNÉ RYCHLÉ
STAHOVÁNÍ. TAK TOMU ŘÍKÁM
STARÁ ŠKOLA!

Ne,  hle bylo šílené!
Stará doba byla
tak apná.

POVINNÉ ŠKOLNÍ
POMŮCKY

O

čekává se, že všichni studenti Rytířské akademie budou do hodin docházet připraveni a budou vybaveni jednou nebo více následujícím pomůckami:

6 svitků
pergamenu,
nebo řádně
vyčiněné
zvířecí kůže
na psaní
poznámek

Co když je to brko
pořád součástí
ptáka? Je to OK?
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2 naostřená
brka
vyrobená
z ptačích
per (nejlépe
z kachny či
husy)

1 plná
lahvička
inkoustu
(vyrobeného
z černého uhlí
nebo zbytků
železa)
30 uhlíků
do třídní
pece

3 samostatné
porce
otrubové kaše
(1 obědová
porce,
2 svačinové
porce)
1 kompletní
sada
kroužkové
zbroje
a brnění
(pouze pro
bojové
předměty)

Vážně? Ž ádné
úst řední
pení?

Slovům oběd
a svačina rozumím
moc dobře, co je ale
/
ta otrubová kaše? :-

Byla by legrace
nosit brnění i na
výtvarku!
Nebo na
společenské tance.
<:-P
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Nuuudáááá! |-)

TO JE ONO! :))

Normální štít
dostaneš až po
promoci… nebo
v mém případě, když
taťka – pan Král
– řekne, že už ho
můžeš mít.

1 cvičný
meč
(dřevěný)

1 klasický
meč
(kovový)

1 učňovský
štít

1 cvičný
bojový
paňáca

A jmenuje se Cl ay!
H a! Dělám si
legraci, Cl ayi.
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