2: Přek
předst

klep se
stavuje
Nejdřív se vám představím:
Jmenuju se Překlep.
Může se to ale psát třeba i Přelkep. Nebo
Přpelek. Anebo taky třeba Ppeeřlk. Ale to se
dá už jen těžko přečíst a ještě hůř vyslovit, hehe.
No zkuste si schválně sami zjistit, kolik různých
podob může mít vaše vlastní jméno. Budete zírat.
Překlepy jsou totiž fakt zábava!
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Ale zpátky ke mně – jsem skřítek entropík.
Asi si říkáte, co teda jako tropím, když jsem
ten entropík. Ale to naše pojmenování pochází
ze slova entropie, což znamená v podstatě
vytváření nepořádku. Profesor Štoček, o kterém
vám povím později, vysvětluje entropii mnohem
složitěji, ale já vám to řeknu jednoduše: Entropie
je, jako když hrajete pexeso a nikdy nenajdete
žádné dvojičky, naopak se vám všechny kartičky
ještě někam ztratí. Což jsou mimochodem taky
pravidla entropexesa, ve kterém jsem zrovna
loni vyhrál celoškolní soutěž. Ve ztrácení
kartiček jsem totiž hodně dobrej! Prostě
entropie je zmatek a nepořádek, který vidíte
všude kolem sebe, a o který se právě staráme
my, skřítci entropíci.
Já teda chodím teprve do třetí třídy ZŠSV,
základní školy pro stárnutí věcí, ale zároveň
už občas pomáhám tátovi při jeho práci
v knihovně. Bere mě tam jednou týdně
na brigádu. Těším se, až dodělám školu
a pustím se do své vlastní práce úplně bez
dozoru. Akorát mě místo knihoven mnohem
víc láká internet a programování. Táta o tom
ale nechce ani slyšet. Celý život pracuje jenom
s knihami a počítačům ani za mák nerozumí.
Ze všeho nejradši by byl, kdybych se chytil
nějakého slavného spisovatele, protože by se
pak moje práce dostala ke čtenářům po celém
světě. Jako jo, mít překlep v nějaké hrozně
slavné knížce je určitě fajn, ale co je to třeba
proti překlepu v programu, který používá
deset milionů lidí? Ale tohle tátovi nevysvětlíte,
takže s ním zatím jen jednou týdně chodím
do knihovny, kde mám na starosti překlepy
a zmatky v knížkách, novinách a časopisech.
Jak to dělám? Sledujte, předvedu:
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Když například v novinách chtějí napsat:

Prezident pokáral učitele
Tak na to vlítnu já a hned z toho je:

Prezident pokakal učitele
Nebo třeba když se v nějaké knížce píše:

Za zabití draka
dostal půl království
Tak po mé drobné úpravičce se můžete dočíst:

Za zabití draka
dostal vůl království
A úplně nejradši ze všeho mám slova jako:

Nelahozeves
Hehe, umíte si asi představit, jak se na něm
vyřádím, že jo? Znáte taky nějaká taková složitá
slova? Jestli jo, tak mi je prosím napište sem
do zápisníčku. Já je totiž sbírám. Díky!
Můj táta teda říká, že pořád jenom blbnu, kdežto
on dělá velkou a závažnou práci. Já si ale myslím,
že v překlepech je vážně budoucnost. Na druhou
stranu je pravda, že se táta musí jako vedoucí
Oddělení stárnutí knih taky pořádně ohánět.
Počkejte, hned vám o tom něco řeknu.
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3: Odd
stárn
kn
16

dělení
rnutí
nih
Parní dvoutaktní čokoflekovač

Vynález Brickiuse Mlsala je do dnešních dnů obecně nejužívanějším zapatlávacím
mechanismem, protože díky poměrně vysokým únikům tepla při provozu čokoláda
rychle taje a lépe se patlá. Nevýhodou je větší váha a nutnost využití 2–4 tažných
rybenek.
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