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ŠKOLNÍ ZPRÁVY 

 

Slavnostní otevření nové učebny fyziky 

15.9. byla na naší škole za účasti představitelů města 

Vyškova, hostů, pedagogů a žáků slavnostně otevřena 

zrekonstruovaná učebna fyziky. Přípravné práce trvaly téměř 2 

roky, se stavebními pracemi se začalo na jaře 2022. Celá 

rekonstrukce stála přes 4 mil. Kč, z toho více než 3,7 mil. poskytl 

IROP prostřednictvím MAS Vyškovsko. 

Školovinky 

Dne 16.11.2022 se na naší škole uskutečnil druhý ročník akce 

Školovinky aneb vědou a sportem ke znalostem. Tato akce byla určena 

pro žáky 5. ročníků základních škol. Jejím cílem bylo seznámit žáky, 

hravou formou, s náplní předmětů druhého stupně.  

 

 

 

Atletická olympiáda MŠ 

8. ročník Atletické olympiády MŠ, konaný dnes 

27.9.2022, je za námi. Letos se zúčastnily děti z osmi mateřských 

škol z Vyškova a jeho okolí. Poděkování za účast patří dětem a 

pedagogům z MŠ Opatovice-Rychtářov, Nemojany, Dědická, 

Havlíčkova, Puškinova, Víta Nejedlého, Hraničky a MŠ Letní 

pole. 
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Preventivní program Linka bezpečí 

Ve dnech 24.10. a 25.10.2022 se žáci druhého 

stupně naší školy zúčastnili besedy, kterou u nás 

pořádali konzultanti z Linky bezpečí. Děti si zvolily 

z řady zajímavých témat jako například Když 

dospívám, Vztahy, Odlišnosti nebo třeba Bezpečí v 

rámci online prostředí. Každý ročník absolvoval dvouhodinovou přednášku na dané téma 

 

Okresní kolo ve stolním tenise 

1.11.2022 se uskutečnilo okresní kolo 

družstev ve stolním tenise na ZŠ Tyršova. V historii 

okresních přeborů to byl zatím nejpočetnější turnaj, 

kdy celkově hrálo ve všech kategoriích 25 týmů. 

Starší děvčata ve své pětičlenné skupině skončila 

těsně třetí. Chlapci obsadili druhé místo. 

Ekologický 72 hodin 

Letos se projektu "72 hodin" zúčastnilo 208 

žáků se svými vyučujícími. Zasadili jsme 15 keřů, 

uklidili okolí školy a shrabali listí. Pro důchodce, 

kteří k nám chodí na oběd, jsme zasadili bylinky a 

rozdali jsme jim je pro radost a zdraví. Starší žáci se 

naučili skládat papírové medvědy a pomohli mladším 

spolužákům s jejich slepováním. Deváťáci 

zrealizovali pod sběr starého papíru. Celkem se nasbíralo 2713kg. 
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ROZHOVOR S UČITELI 

V předchozích číslech jsme představovali nové učitele, ale nesmíme zapomínat na naše stálé 

pedagogy, a proto redaktorky (A. Pecková, K. Tutková, K. Luzarová a M. Slunská) vyzpovídaly 

tentokrát naše tělocvikáře. 

 

Ing. HANA LUDVÍKOVÁ (učitelka 2.stupně) 

1. Co byste chtěla změnit na své práci?  

O: „Více času na učivo.“ 

2. Máte nějaký oblíbený sport? 

O: „Ne.“ 

3. Čím jste chtěla být, když jste byla malá?  

O: „Ošetřovatelkou v ZOO.“ 

4. Máte oblíbeného herce/herečku?   

O: „Louis de Funès.“  

5. Jakou byste chtěla mít super schopnost?  

O: „Všem rozumět.“ 

6. Kdybyste měla tři přání, jaká by to byla?  

O: „Být zdravá, neabsolvovat žádné konflikty a bydlet v jižní Francii.“ 

7. Máte nějaké jiné zájmy kromě učení?  

O: „Paličkování.“ 

8. Jaký je váš sen?  

O: „Mít vilu na jihu Francie plnou zvířat a dělat kurzy v 

paličkování.“ 

9. Máte nějaké oblíbené jídlo?  

O: „Rybu.“ 

10. Jaké vidíte pozitiva a negativa na své práci? 

O: „Tak pozitivum je spolu s žáky poznávat nové věci a negativum 

je, když jsou žáci otrávení a nebaví je to.“ 
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Mgr. KATEŘINA MOZOLOVÁ (učitelka 2.stupně a třídní VII.B) 

1. Co byste chtěla změnit na své práci?  

O: „Méně papírování.“ 

2. Máte nějaký oblíbený sport? 

O: „Volejbal a gymnastiku.“ 

3. Čím jste chtěla být, když jste byla malá?  

O: „Kadeřnicí.“ 

4. Máte oblíbeného herce/herečku?   

O: „Lukáš Vaculík.“ 

5. Jakou byste chtěla mít super schopnost?  

O: „Číst myšlenky.“  

6. Kdybyste měla tři přání, jaká by to byla?  

O: „Aby byli lidé féroví, zdraví pro mě a mé blízké, a to asi stačí.“ 

7. Máte nějaké jiné zájmy kromě učení?  

O: „Sport, čtení a procházky v přírodě.“ 

8. Jaký je váš sen?  

O: „Podívat se do Karibiku.“ 

9. Máte nějaké oblíbené jídlo?  

O: „Káva 😊.“ 

10. Jaké vidíte pozitiva a negativa na své 

práci? 

O: „Pozitivum je, že si připadám stále mladá a 

negativum je hodně papírování.“ 
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KRAMPOBLOUCH 

Abyste si měli v sychravých podzimních dnech čím zpříjemnit volnou chvilku, tak si pro vás 

žáci naší školy připravili zajímavé a netradiční recepty. 

KRAMPOBLOUCH 1 

Ingredience: 

tráva 

mochomůrky 

babiččin popel 

střepy skla 

omítka 

andělský prach 

Sběr ingrediencí: 

Trávu si vypěstujeme doma.  

Mochomůrky si koupíme tady v Ústí. 

Babiččin popel ukradneme babičce.  

Střepy skla najdeme na zemi. 

Omítku sebereme z omítky. 

Andělský prach koupíme za naši ledvinu. 

 

Postup:  

Střepy rozbijeme kladivem a pak vše hodíme do Pepy, teda do mixéru. Necháme to v něm 400 

hodin. Následně z Pepy vyndáme směs a ochutnáme, pokud to je příliš sladké, tak přidáme 

dědův popel. A můžeme podávat. 

 

Účinky:  

Ze začátku se vám bude motat hlava a nejspíš do 3 dnů upadnete do umělého spánku, ale budete 

mít fire resistence a night vision.  

 

!VAROVÁNÍ! 

Nepoužívejte, pokud je vám víc než 0 let 
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KRAMPOBLOUCH 2 

Ingredience: 

mobilní kuchyň (malý karavan) 

plynový vařič  

sud s neznámým obsahem z chemické továrny 

nádoba kulatého tvaru 

chemikálie 

 

Sběr ingrediencí: 

Připravte vařič nebo sporák, přineste chemikálie a náčiní, 

které najdete na našem webu www.heisenberg.com.   

Doneste si sud z chemické továrny (souřadnice továrny 

jsou na našem webu) a dejte si na hlavu něco, co vám zakryje obličej. 

Postup: 

S vozíkem jeďte do bloku č.3 a položte na vozík jeden ze sudů. Směs ze sudu, chemikálie č.3 a 

chemikálie č.2 nasypte do středně velké kulaté nádoby a začněte vařit na středně velkém výkonu. 

Po cca 10 min. přesuňte směs z kulaté nádoby do baňky s číslem 5 a nechte 5 minut odstát. Směs 

přelejte z baňky do velké kulaté nádoby, poté chemikálie 10,4,1 přimícháme do naší směsi 

a za stálého míchání vaříme. Po 2 min. by to mělo bublat, pokud to bublá, tak to přelejte do tácu č.8 

a nechte to hodinu odstát. Po vychladnutí do krampoblouchu párkrát prašťte kladivem a nalámaný 

krampoblouch dejte do sáčku. 

 

Účinky:  

Výsledkem jsou světlé modré krystaly. Neočekávejte nějakou výraznou chuť, ale po konzumaci 

budete mít pocit jako by vás někdo pochválil za dobrou práci, jenom ten pocit bude 90krát intenzi

vnější. 

 

  

!VAROVÁNÍ!  

Nepijte v ranních hodinách, mohli byste usnout! 
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KRAMPOBLOUCH 3 

 

Ingredience: 

lilek 2x                                                                                                                                     

dračí zub 25x 

batmobil 1x 

minecraftový obsidian 5x 

vařený perník 100g 

lepidlo mamut 1x 

krumpáč ze hry Muck 1x 

plnotučné mléko 1x 

Aladinova lampa 1x 

 

Sběr ingrediencí: 

Musíme získat vařený perník a postupně užívat, jinak žádný krok nebude fungovat. Vařený získáme 

tak, že si uděláme těsto na perník, přidáme tajné ingredience, které můžete najít na tmavém webu, 

potom ho hodíme do kotle a uvaříme. Po zkonzumování se můžeme pustit na druhý krok neboli 

získání lepidla mamut. Za prvé musíme postavit stroj času, dále se vydáme do budoucnosti a 

ukradneme miniaturní atomovou bombu, potom se vydáme do minulosti a hodíme naši mini 

atomovku na mamuty. Tento proces by měl vytvořit lepidlo mamut. 

Abychom získali třetí ingredienci, tak se musíme vydat do Egypta a najít skálu, kterou poznáme 

díky efektu vařeného perníku. Na zdi najdeme pískové tlačítko, které otevře to tajné dveře 

k Aladinově lampě. Lampu pohladíme a budeme si přát bohatství. Soukromým tryskáčem poletíme 

na ostrov Antipraha, najdeme jeskyni, ve které bude Batman, počkáme, než usne, a potom mu 

ukradneme batmobil a plnotučné mléko z jeho opasku. 

Pátou ingredienci získáme tak, že vypijeme polotučné, abychom se zbavili efektu vařeného perníku. 

Poté si koupíme počítač a stáhneme hru jménem Musk, kterou potřebujeme na získání krumpáče.  

Šestá ingredience je jednoduchá. Stačí se dostat do Minecraftu a vytěžíme obsidian. Na získání 

sedmé ingredience neboli lilku musíme počkat na úplněk. Díky lilku se nic nestane, protože je 

zbytečný a je a zahnání hladu. 
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Dále pro osmou ingredienci budeme potřebovat pomocníky, proto povoláme Snejkse a Svartu. 

Snejks otevře tajemnou bránu do světa draků, pak Svarta bude jumpovat a otevře nám bránu do 

dračí hrobky, kde najdeme 25 dračích zubů. 

Postup: 

Na výrobu budeme muset zkonzumovat zbytek vařeného perníku. Poté rozmontujeme batmobil a 

ukradneme trysky. Jako další použijeme minecraftový obsidian, který vytvarujeme do tvaru batohu 

a zalepíme lepidlem mamut. Na spodek přilepíme trysky, aby batoh levitoval. Dračí zuby použijeme 

na zip a poté použijeme poslední přání od Aladina a poprosíme, aby nám dal levitující batoh, protože 

to, co celou dobu děláme, nebude fungovat.                                                                                                                                                 

  

 

!VAROVÁNÍ!  

Vařený perník může způsobit závislost a poté předávkování! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

HOROSKOPY 

Pro všechny, kdo chtějí vědět, co jim hvězdy v tomto ročním období přichystaly, si naše 

mladé redaktorky (K. Tutková, N. Čtvrtníčková, A. Pecková, K. Luzarová, Z. Orálková, B. Hrozová 

a M. Slunská 9.A/B) připravily horoskopy. 

 

BERAN 

(21. 3. – 20. 4.) 

 

Milí berani, měli byste být více otevření názorům ostatních. Nemusíte 

mít vždycky pravdu a tím, že na ní trváte, si proti sobě poštváváte 

ostatní. Jde nejen o pracovní vztahy, kde je to opravdu už na ostří 

nože, ale také o to, co vám říká partner. Můžete svojí neústupností 

působit až arogantně. Koncem měsíce více odpočívejte. Zpočátku se 

budete cítit spokojeni se svými financemi a budete je chtít investovat. 

Dostanete brzy lákavou nabídku, ale pozor, ne každý to s vámi bude 

myslet dobře. Než něco podepíšete, poraďte se. Dejte si dohromady psychiku, která vás může 

oslabovat. Odpočinek je opravdu důležitý, když jste odpočatí, uděláte i více práce, a hlavně v lepší 

kvalitě. Naučte se meditovat, odpočívat a sportujte 

BÝK 

(21. 4. – 21. 5.) 

 

Milí býci, měli byste tento měsíc alespoň na chvíli vypnout telefon a 

strávit nějaký čas mimo síť. Bude to pro vás určitá forma léčení, která 

konečně uklidní vaši duši. Bude pro vás trochu problém udržet si 

energii, protože ji zapomínáte dočerpávat. Proto někteří 

pravděpodobně na konci měsíce sbalí kufry a odjedou si prodloužit 

léto. Na podzim můžete konečně rozkvést a těšit se na následující 

týdny. Milujete svou svobodu, ale tento útulný podzim nejraději 

budete trávit čas se svými blízkými – a přesně tam jste obzvláště oblíbení!  
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BLÍŽENCI 

(22. 5. – 21. 6.)  

 

Není ten správný čas začínat nové věci. Naopak je potřeba, abyste 

dokončili ty staré. K tomu bude potřeba vaše sebedisciplina, bez které 

to nepůjde. Možná jste si v minulosti zavařili pár problémů, ať už 

finančních nebo vztahových. Tento rok se vrhněte na jejich řešení. 

Nesmírně se vám uleví a bude se vám lépe dýchat. Samozřejmě 

obrazně řečeno. Máte spřízněnou duši, važte si jí. Pokud jste typ, 

který rád flirtuje, bez ohledu na svého partnera, teď je načase to 

změnit. Važte si té dušičky, kterou máte vedle sebe, a která při vás stojí v dobrém i ve zlém. Ten 

vztah za to stojí. Co se týká zdraví musíte se o své zdraví starat. Nespadne vám samo do klína. 

RAK 

(22. 6. – 22. 7.)  

Jste velmi pracovití jedinci a u vás rozhodně neplatí přísloví: „Práce 

kvapná málo platná“. Na všem si necháváte záležet a vše po sobě 

několikrát zkontrolujete. Od vaší pilnosti vás nezastaví ani 

přicházející podzimní sychravá rána, a tak se tedy nemusíte obávat 

školních neúspěchů. Vaše pracovní nasazení v půlce podzimu sklidí 

ovoce v podobě krásných čtvrtletních známek. Dejte si však pozor na 

vyčerpání. Určitě ke konci října využijte možnosti volna, tedy 

podzimních prázdnin, a vyrazte někam s kamarády/spolužáky. Určitě se však snažte vyvarovat 

hádkám nebo toho budete litovat. S koncem listopadu je největší hrozba vaše zdraví a kondice. 

Udělejte si čas na odpočinek, uvařte si bylinkový čaj a rozhodně pravidelně cvičte.    
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LEV 

(23. 7. – 22. 8.)   

 

Milí lvi, zjistíte, že mnohem důležitější je zabývat se věcmi, které vás 

baví, než se snažit udělat díru do světa. To si se svou sebevědomou 

lví povahou občas jen neradi přiznáváte. Cítíte ovšem, že ve směru, 

kterým jste se ubírali v životě doposud, už nechcete beze změny 

pokračovat. Ve školní oblasti vám podzim roku 2022 slibuje pozitivní 

změny! Nemusí to nutně znamenat, že zcela změníte školu, ale možná 

by to chtělo některé věci zorganizovat trochu jinak a hned budete 

spokojenější. 2022 je taktéž rok odpočinku a sebepoznávání. Budete mít dost času dopřát si klid, 

ponořit se do hlubin své duše a věnovat se věcem, které vás baví. Pro vás lvy to bude příjemný 

klidný podzim, kdy navíc můžete najít odpovědi na otázky o skutečném smyslu vašeho života 

 

PANNA 

(23. 8. – 22. 9.) 

 

Milé panny, sychravé podzimní dny umí přidělat nějaké ty vrásky na 

čele. Hlavně si budete dělat starost o zdraví. Věnujte proto velkou 

pozornost důslednému dodržování hygieny. Ale není všechno jenom 

černé, podzim přinese i spoustu volného času, který budete moct 

věnovat důkladnému úklidu a vylepšení své domácnosti, což je vás 

bude i bavit. Náročnější období v milostných a partnerských vztazích 

mohou panny očekávat zejména kolem poloviny října, kdy se do 

jejich milostného života vkradou pochybnosti. Koncem října se milostný život srovná. Budete mít 

klidný a příjemný podzim se spoustou zábavy ale i odpočinku. Nezapomeňte na přípravu do školy, 

abyste potom nespadli rychle dolů.  
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VÁHY 

(23. 9. – 23. 10.) 

 

Milé váhy, můžete se těšit na šťastný a příjemný podzim! Bude se 

vám dařit ve všech oblastech života, takže je ideální čas pustit se do 

nových aktivit nebo klidně i do těch dlouho odkládaných. Pokud 

zatím nemáte jasno v tom, kterým směrem vás to nejvíc táhne, teď je 

čas dát prostor odvážnému snění, které se však již brzy může stát 

realitou! Seberealizace pro vás bude tento rok na prvním místě! 

Klapat to bude ve všelijakých vztazích, ať už s kolegy, přáteli, 

sousedy nebo se svou láskou. Navíc máte dar vycházet se spolužáky a vaše komunikační schopnosti 

vám pomohou vyřešit nejeden problém. Vaše úspěchy či schopnosti budou taky patřičně oceněny! 

Můžete se těšit na nové lepší kapesné od rodičů či rozšíření vašich kompetencí 

 

ŠTÍR 

(24. 10. – 22. 11.) 

Milí štíři, podzim bude náročnější, než si myslíte, bude hodně práce a 

hodně starostí. Ale nebojte čas na odpočinek se najde. Svůj čas na 

podzim věnujte nejprve práci, až vyřešíte vše potřebné, tak budete mít 

čas najít si nový koníček, abyste zaplnili to prázdné místo v srdci, kde 

mají být vřelé vzpomínky na letní dobrodružství. Ohledně peněz se 

strachovat nemusíte. Podzim vám bude po finanční stránce příznivě 

nakloněn. O víkendech vypněte a věnujte se sami sobě a svým 

blízkým. Vyjděte si někam s přáteli nebo běžte na rande s přítelem, ale nezapomínejte se včas vrátit 

do reality a k pracovním povinnostem. Nejvíce si užijete radost, kterou vám bude přinášet váš 

partner. Pokud momentálně vztah nemáte, tak je ideální čas se poohlédnout po své vysněné 

polovičce, hvězdy vám budou nakloněny. Na rodinu a rodinné záležitosti vám nezbude moc času, 

tak jim to s příchodem zimy nezapomeňte vynahradit. 
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STŘELEC 

(23. 11. – 21. 12.) 

 

Milí střelci, máte před sebou hodně práce, ale do ničeho se vám 

nechce. Snažíte se činnosti odsouvat, ale to ničemu nepomůže, protože 

si budete povinnosti jen hromadit. Což vám může přinést obrovský 

stres. Takže zatněte zuby a pusťte se do toho. Co se lásky týká, už brzy 

zaujmete svého idola, který za vámi půjde jako žíznivý za kapkou 

vody. Pokazí se vám důležitá a také poněkud drahá věc. Nevíte si rady, 

protože ji nutně potřebujete a vaše rezervy nestačí na koupi nové, proto 

si budete muset vzít půjčku. Naštěstí ji rychle splatíte. Žádné větší zdravotní problémy vás nečekají. 

Naopak energie bude obrovská a s nadšením se budete vrhat do všech aktivit, aniž byste se unavili. 

Ale mezi členy vaší rodiny dojde k nedorozuměním a hádkám, nakonec se ale vše vyřeší bez vaší 

pomoci.  

 

KOZOROH 

(22. 12. – 20. 1.) 

 

Milí kozorozi, jste ve výborné fyzické kondici a žádná nemoc vás 

hned tak nedostane. Co vám můžeme poradit je, abyste více 

odpočívali, udělali si dovolenou a relaxovali. Přestože cítíte, že to s 

vaší polovičkou skřípe, představujete si s ní budoucnost v růžových 

barvách. Protějšek je ale jiného názoru a naplánuje rozchod. Přestože 

budete smutní, zjistíte, že toho nemáte mnoho společného. Proto 

nebudete dlouho smutnit a začnete se poohlížet jinde. V zaměstnání 

se vám bude dařit, zvládnete mnoho náročných úkolů. Neměli byste to ale přehánět, protože vám 

potom bude chybět odpočinek. Udělejte si dovolenou. Investovali jste do věcí, které vám nepřinesly 

užitek ani příjem. Nyní jste otevřeli oči a vidíte samé dluhy a nedostatek financí. Zamyslete se, jak 

byste mohli tento stav změnit.  
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VODNÁŘ 

(21. 1. – 20. 2.) 

 

Milí vodnáři, máte mnoho nových nápadů, které jste schopni 

realizovat. Jen se do ničeho nevrhejte po hlavě, ale naopak všechno 

zvažte a naplánujte. Někdy je lepší nechat se nést proudem, v tomto 

roce ale půjde spíše o zvážení a přesné naplánování vašich kroků. 

Budete řešit, u čeho zůstat a v jakých oblastech jít dál. Podzim je pro 

vás novou příležitostí. V létě jste se dostali do stavu, kdy jste přijímali 

jakékoli výzvy, jen aby vám něco neuteklo. To je důvodem vaší 

únavy, která vás naprosto přemůže. Bude čas zpomalit, trávit chvíle doma pod teplou dekou a s 

dobrým čajem. Naučte se znát svou hodnotu, to vám teď pomůže. Peníze nejsou odpovědí na 

všechno.  

 

RYBY 

(21. 2. – 20. 3.) 

 

Milé ryby, jste tvrdohlaví lidé a většinou neuznáváte svoji chybu. 

Nezastavíte se, dokud všem nedokážete svou pravdu. Ke konci 

listopadu se vám to však může vymstít. Raději se zdržte komentářů a 

své názory si nechte pro sebe. V tomto ročním období budete muset 

přijímat i názory druhých, ideálně vše řešit kompromisem. Ryby 

nečeká nijak rušný osobní, studijní a pracovní život. Není potřeba 

zažít výjimečné měsíce, aby byl člověk spokojen, někdy stačí i pouhý 

stereotyp a zjistíte, že i tak můžete existovat a ze života se radovat. Podzim využijte k relaxaci, 

odpočinku a četbě, která vám pomůže i ve školních úspěších. Hlavně ke konci podzimu 

nezapomínejte svůj čas investovat do učení, jelikož bude období písemek a po podzimních 

prázdninách byste se nemuseli vrátit zpátky do tempa.  
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KVÍZ:  

ZNÁTE ČESKÁ STRAŠIDLA? 

 

1. Na kterém hradě najdete nejznámější 

Bílou paní? Jmenovala se Perchta z… 

a) Hasištejna 

b) Rožmberka 

c) Karlštejna 

2. Kdo je Morana? 

a) Bohyně smrti a zimy 

b) Lesní víla 

c) Přízrak zlých snů 

 

3. Které strašidlo je spojením hada a kohouta a při jeho pohledu zkameníte?  

a) Ďas 

b) Gryf 

c) Bazilišek 

 

4. Jaká strašidla jsou si podobná – příbuzná?  

a) Klekánice a polednice 

b) Hastrman a kudibal 

c) Bludičky a bosorky 

 

5. Jak se jmenuje rozverné rozhlasové strašidýlko?  

a) Ušoun Rušoun 

b) Ušoun Mručoun 

c) Ušoun Mušoun 

 

6. Jaká stvoření jsou spojená s bažinami? 

a) Hejkalové 

b) Bludičky 

c) Divoženky 

 

 

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI: 1B, 2A, 3C, 4A, 5B, 6B  
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KOUZELNICKÝ KVÍZ 

 

1.  Jaký tvar měla jizva Harryho Pottera? 

a) Blesk 

b) Slunce 

c) Hrom 

 

2. Jaký kouzelník nechal zmizet Sochu svobody?  

a) Zababa 

b) David Copperfield 

c) Brumbál 

 

3. Jak se nazývala kniha kouzel, kterou používala Saxana?  

a) Kuchařka kouzel  

b) Bestiál 

c) Lexion kouzel 

 

4. Králíci Bob a Bobek bydlí v klobouku kouzelníka … 

a) Gandalfa  

b) Hokustona 

c) Pokustona 

 

5. Jakému kouzelníkovi je přezdíváno MISTR ÚNIKŮ?  

a) Larry Houdini 

b) Harry Houdini 

c) Berry Houdini 

 

6. Pomocí čeho se přemisťoval kouzelník Rumburak ze seriálu Arabela? 

a) Prstenu 

b) Pláště 

c) Koštěti 

 

 

 

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI: 1A, 2B, 3C, 4C, 5B, 6A  
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NEJSTRAŠIDELNĚJŠÍ MÍSTA V ČESKU  

 

Zámek Lemberk 

Mezi nejstrašidelnější lokality Česka je řazen kvůli častému výskytu 

paranormálních jevů, které potvrzují jak místní kastelánka, tak turisté a 

policie. Mnoho osob dosvědčilo, že se z podkroví ozývaly kroky, ačkoli 

tam nikdo nebyl. Kromě toho jsou z prázdných místností zabezpečených 

alarmem slyšet zvuky stěhování nábytku. Kvůli spuštěnému alarmu 

navštívili zámek několikrát policisté. Nejvíc mysteriózních úkazů se odehrálo v Bajkovém sále. 

Očití svědci odtud slyšeli dětský pláč a nalézali rozházené květiny či posunuté obrazy. Žádná z 

uvedených záhad zámku Lemberk se nikdy nepodařila vysvětlit a původ těchto událostí je dosud 

obestřen tajemstvím. 

Les Bor 

Na okraji Českých Budějovic se nachází les Bor zvaný také 

Branišovský les. Váže se k němu opravdu hodně děsivých událostí. 

Mnoho li dí dosvědčilo, že při návštěvě lesa slyšeli zvláštní zvuky a 

kroky, spatřili temný přízrak nebo je provázely rudě planoucí oči. 

Nejstrašidelnější tragédie se zde odehrála za minulého režimu, kdy les 

sloužil jako vojenský prostor. Během nočního střídání stráží uviděli vojáci, jak se jejich kolega 

proměnil v podivnou bytost. Dostali takový strach, až po sobě začali pálit. Tři vojáci zůstali po 

střelbě na místě mrtví. Poslední z nich byl s vážným zraněním převezen do vojenské nemocnice, 

kde krátce poté také zemřel. Nikdo mu však nevěřil, ačkoli mu během té jediné noci úplně 

zešedivěly vlasy. 

Jeskyně Býčí skála 

Opředena legendami je také Býčí skála ve střední části 

Moravského krasu. Jedná se o místo, které bylo v době bronzové a možná 

ještě dříve zasvěceno rituálním vraždám. V 19. zde doktor Jindřich 

Wankel objevil tzv. Halštatský pohřeb z 5. století př. n. l.. Zemřelého 

velmože mělo na onen svět následovat 40 dívek, služebnictvo a koně. 

Zatímco tělo nebožtíka bylo spáleno na hranici, ženy byly umučeny a koně rozsekáni. Podle 

vyprávění z jeskyně za tmavých nocí vychází procesí nešťastných duší a za svítání se vrací zpět. V 

rozlehlém jeskynním komplexu se dále prý ozývá zpěv, výkřiky a volání nebo se náhle objevují 

světla. Z jeskyně intenzivně sálá negativní energie, která citlivější povahy od návštěvy zcela odradí.  
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Velhartický hřbitov 

Kostel sv. Máří Magdalény nacházející se na hřbitově nedaleko 

šumavských Velhartic kdysi inspiroval Karla Jaromíra Erbena k napsání 

balady Svatební košile. Příběh pojednává o dívce, kterou její zemřelý 

milenec unáší přes hřbitov do říše mrtvých. Podle historických pramenů 

se na velhartickém hřbitově kdysi dávno opravdu konaly černé satanské 

mše a pokusy oživit mrtvého. Za mše byla obětována krásná panna, jejíž tvář je dodnes vidět na 

omítce zděného štítu kostela. Obživlý nebožtík poté unášel svoji milou na onen svět přes zeď 

kostela. O tomto skutku dodnes vypovídá stará třešeň zkroucená pod tíhou děsivých událostí do 

jakési prapodivné křeče. Na místě dnešního kostela stávala kdysi původní dřevěná verze, ve které 

uhořel sedlák s celou rodinou. A navíc se zde má stále nacházet neoznačený hrob sudetských 

Němců, kteří byli zavražděni na konci druhé světové války. Na jedno místo podezřele mnoho 

tragických událostí. Není divu, že se hřbitovu vyhýbají obloukem i místní, kteří tam mají pohřbené 

své blízké. 

Hrad Kašperk  

Nejvýše položeným českým hradem je šumavský Kašperk. 

Ačkoli byl postaven Karlem IV. jako královský hrad, sloužil především 

jako popravní místo, kde bylo sťato bezpočet hlav hříšníků, hrdelních 

zločinců, kapsářů a nepohodlných lidí. Kašperk i jeho okolí jsou prý 

sídlem čertů, skřítků, víl a duchů. Nejeden zvědavý turista se při 

nocování v okolí setkal s poletujícími světly, zvuky, kroky, hlasy, temnými postavami i ledovým 

větrem. Nejznámějšími strašidly hradu jsou šeredná stařena Swiza, která své oběti proměňuje v 

kámen a Šplhavec, který šplhá po zdech nádvoří. 

Kostnice v Sedlci 

Pokud nepatříte mezi citlivější povah y, můžete se vydat na 

prohlídku unikátního kostela na hřbitově v Sedlci u Kutné Hory. Jeho 

kostnice je vyzdobena pouze lidskými kostmi z celkem 40 000 

zemřelých z dob morových epidemií či husitských válek. Podle pověsti 

skládal exhumované ostatky v 16. století poloslepý mnich do pyramid. 

Spatřit zde můžete lustr složený ze všech velkých kostí lidského těla, dekorace z lidských lopatek a 

kyčlí. V okolí kostnice bylo nalezeno 30 hromadných hrobů s více než 1 500 kostrami, což 

představuje největší středověký soubor kostí u nás.  
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Hrad Houska 

Řadou tajemství je obestřen hrad Houska v severních Čechách. 

Nejsou známy okolnosti, za kterých byl postaven. Podle odborníků stojí 

na velmi nepraktickém místě a architektonicky je postaven, jako kdyby 

měl bránit proti nepříteli zevnitř. Střežilo se zde tedy něco, co se nesmělo 

dostat ven? Legenda praví, že hrad je zbudován na skále, ve které je díra 

až do samotného pekla. V podzemí se má také nacházet množství chodeb a prostor, kde jsou 

pohřbeny kostry bytostí, které nebyly ani lidmi ani zvířaty.  

Hrad Křivoklát 

Jedním z nejstarších hradů Česka je Křivoklát nacházející se 

uprostřed malebných lesů. Za svoji historii několikrát vyhořel. Po jedné 

z přestaveb se stal obávaným žalářem. Vězněm zde byl například 

Edward Kelley, slavný alchymista na dvoře Rudolfa II.. Ten si při 

pokusu o útěk zlomil nohu a musel podstoupit její amputaci. Říká se, že 

na hradě stále bloudí duše vězňů, kteří na Křivoklátě strávili život ve strohých kobkách. 

Hřbitov Bláznů 

Temná historie se pojí ke hřbitovu v pražských Bohnicích, kde se 

nachází těla obětí první i druhé světové války i pacientů z přilehlé 

psychiatrické léčebny. V jižní části jsou pochováni duševně nemocní 

násilníci a vrazi a jedná se o místo s velmi ponurou atmosférou. Údajně 

je zde pohřben vrah prostitutky Otýlie Vranské, jejíž tělo bylo v roce 

1933 rozřezáno na kusy a posláno v kufrech poštou. Dále se zde má nacházet neoznačený hrob 

sarajevského atentátníka Gavrila Principa. Hřbitov Bláznů je díky svému strašidelnému potenciálu 

oblíbeným cílem lovců duchů. V 80. letech byl hřbitov dějištěm satanistických rituálů. 

Les Pánova březina 

Nedaleko od Prahy mezi Mukařovem a Žernovkou se nachází 

místo, kde se stalo podezřele hodně tragických událostí. Nejstarší 

legenda vypráví o kněžně Nežárce, která lesem utíkala před žoldáky. Než 

byla dopadena, ukryla ve studánce zlatý kalich, který nebyl nikdy 

objeven. Krátce poté ji žoldáci dopadli a umučili – odtud název obce 

Mukařov. Koncem 19. století zde spáchal sebevraždu pár milenců, kterým rodiče zakázali sňatek. 

Zatím poslední tragédií, která se v lese odehrála, byla sebevražda mladíka kvůli nešťastné lásce. 

Než ukončil svůj život, vyryl do jednoho stromu křížek, který je tam prý dodnes.  
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MÓDA 

Abyste věděli, co si v létě obléct, tak si pro vás naše reportérky (Karin Tutková, Zuzana 

Orálková 9.B) připravily pár užitečných módních rad. 

MÓDA PRO NI 

Pruhy a vzory jsou nejjednodušším způsobem, jak rozrazit jednoduchý outfit, jak dodat na 

zajímavosti a jak se trošku odlišit. Vzory, obzvláště ty zvířecí, jsou dominantní částí oděvu, proto 

by zbytek oděvu měl být decentní. Když obléknete například vzorovanou sukni a obyčejný top v 

černé barvě, jedná se o neutrální oděv, který rozhodně nekřičí po přehnané pozornosti a hodí se 

klidně i do práce.  

Zemité tóny jsou chotí podzimu, bez nich by to nebyl podzim. Odstíny hnědé, béžová, 

krémová, offwhite, světle zelená, khaki, ty jsou jistotou. Letošním hitem podzimu jsou ovšem 

barvy, výrazné barvy, a tak máte-li je rádi, tento podzim vám hraje do karet! Sytě oranžová, sytě 

růžová, sytě zelená a kanárkově žlutá se letos vetřely mezi zemité tóny a staly se trendem 

podzimu.  

Dámské kostýmky se drží na výsluní už nějaký ten pátek. Vypadají totiž zkrátka skvěle a 

hodí se pro volný čas i pro oficiální události. Jsou sofistikované a slušivé. Dodají siluetu, šmrnc i 

styl. Střih oversized, tedy větší než obvyklá velikost, je hitem už několik sezón. Oversized saka a 

kabáty, svetry a topy jsou pro podzim stvořená. Oversized se nosí i džíny a košile.  

Jemně pletený top se zajímavým střihem ve výstřihu, detailem uzlu v pase, decentním 

průstřihem či šněrováním nebo odhaleným jedním ramenem, je stylový a slušivý kousek 

podzimního šatníku. Skvěle vypadají také svetry s límečkem.  
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MÓDA PRO NĚJ 

Při výběru nového oblečení se řiďte svým vkusem a stylem a snažte se být přirozený. 

Podzimním outfitům dominuje ležérní styl, elegance a praktičnost.  

Letošní podzim je ve znamení pestrých a neotřelých barev, které by ho měly hezky 

projasnit. Chybu ale rozhodně neuděláte ani s klasickými barvami, jako jsou hnědá, černá, béžová, 

zelená a tmavě modrá. Největším hitem této sezóny jsou pánské elegantní bundy, kabáty, 

trenčkoty a pláště, pokud máte rádi elegantní a více formální styl. Jste-li ležérněji zaměřeni, pak by 

ve vašem šatníku neměly chybět vesty, kožené a letecké bundy či vkusné bombery. Zapomínat 

byste neměli ani na teplejší košile a pánské svetry. 

Elegantní béžový, pletený černý nebo vzorovaný kardigan? Klasická délka, asymetrický 

vzor nebo nekonvenční dlouhý pánský kardigan? Praktický kardigan příjemně zahřeje a dodá 

vašemu finálnímu looku moderní vzhled s jistou dávkou elegance a retro charakteru. Módní 

kardigan představuje univerzální kousek pánského šatníku s vintage akcentem.  

Do popředí se vrátil i denim, nadčasová riflovina. Kdysi jste váhali, jestli džínová bunda, 

džínová košile a džíny v jednom outfitu jsou spíše módní faux pas než trendy hit. S radostí vám 

sdělujeme, že kompletní džínový outfit dostává v roce 2022 zelenou.  

Trend, který se těší velké oblibě po celém světě. Milují ji mladší i starší generace. 

Ikonická bomber bunda. 
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NEJSTRAŠIDELNĚJŠÍ HŘBITOVY 

Pro někoho jsou hřbitovy místem, které vyvolává nepříjemné pocity, další si mezi hroby 

libují. Nebudeme zabíhat do detailů, ale pravdou je, že některé prostory věčného odpočinku jsou 

děsivější než jiné. Na světě by šlo ostatně nalézt mnoho hřbitovů, které mají kolem sebe podivnou 

auru. Pojďme se tedy podívat na pravděpodobně pět nejděsivějších hřbitovů světa. 

Veselý hřbitov 

No dobře, tento hřbitov není ani tak děsivý, 

jako spíše bizarní. V našem výčtu by však neměl 

chybět, protože nic podobného asi jinde ve světě 

nenaleznete. Tzv. „Veselý hřbitov“ v rumunské vesnici 

Săpînţa tvoří dřevěné a obvykle modré kříže, na kterých 

jsou vyobrazeny portréty zemřelých, jež je mají co 

nejlépe vystihovat. Některé obrázky však jdou ještě dále, a dokonce zobrazují způsob smrti 

nebožtíka. Každý hrob je pak vylepšen i o veršovaný epitaf.  

Hřbitov čarodějnic 

V americkém Tennessee mají rovněž hřbitov, 

který se tak trochu vymyká ostatním. Konkrétně leží v 

horách u horské silnice Brotherton a přezdívá se mu 

„hřbitov čarodějnic“. Ptáte se proč? Tak například se 

zde na mnoha hrobech vyskytují pentagramy a další 

podivné znaky. V noci se navíc v blízkém lese údajně 

objevuje podivné světlo a někteří místní prý nacházejí obětovaná zvířata, takže se opravdu jedná 

o takové veselé místečko k rozjímání. Anebo jen Blair Witch změnila působiště?  

Starý židovský hřbitov 

Za děsivými hřbitovy nemusíme ani přes 

hranice. Stačí zůstat v našem hlavním městě. Židovský 

hřbitov v Praze-Josefově má totiž opravdu tajuplnou 

atmosféru. Odhaduje se, že fungoval mezi lety 1439 a 

1786 a pohřbeny zde byly i známé židovské osobnosti, 

včetně proslulého Rabiho Löwa. Počet hrobů i 

pohřbených lidí není tak úplně jasný, ale odhaduje se, že je tu 12 tisíc náhrobků a zhruba 100 tisíc 

těl. Někteří lidé se navíc dušují, že zde viděli zjevení a další paranormální jevy.  
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Hřbitov Okunoin 

Na japonské hoře Kója působil v 9. století 

proslulý buddhistický mnich Kúkai. Dnes se zde 

nachází řada památek tohoto náboženského směru, ale 

také hřbitov. Je totiž vůbec největší v Japonsku, když 

měří 2 km a svůj „domov“ tu má na 200 tisíc spálených 

mnichů. Obzvláště děsivým ovšem Okunion činí 

skutečnost, že jsou zde sošky božské bytosti zvané Jizo, která je mj. známá jako opatrovník 

zemřelých a potracených dětí. Rodiče se zde mohou k Jizovi modlit, aby ochránil jejich mrtvé 

potomky a kolem sošek dávají jako výměnu dětské oblečení, což působí opravdu podivně. 

Kapucínské katakomby 

Kostnice jsou přítomny na mnoha místech světa. 

V italském Palermu však šli ještě dále. V katakombách 

pod kapucínským klášterem totiž začali uchovávat celá 

mumifikovaná těla. Původně se jednalo o místo 

odpočinku pouze pro mrtvé bratry (samozřejmě ty 

řádové). Postupem času zde ale začali být pohřbívání 

také další lidé z okolí, a to včetně dětí, přičemž některá těla jsou často i po mnoha desetiletích 

nečekaně zachovalá. Pokud byste přemýšleli o návštěvě, vězte, že se jedná o skutečně nepěkné 

místo.  
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LITERÁRNÍ KOUTEK 

DOPORUČENÉ KNIHY PRO PODZIM 

Naše redaktorka Anna Pecková (9. A) si pro vás připravila recenze knih dle jejího výběru. 

Pokud rádi čtete a už nevíte po jaké knize sáhnout, pak je tento článek přímo pro vás! 

PŘÍBĚHŮM O LÁSCE VĚŘIT ZAKÁZÁNO 

Autor: Javier Ruescas   

Počet stran: 228 

Vydání: 2021 

Žánr: román, světová literatura 

Obsah: Sedmnáctiletá youtuberka Cali se připravuje na maturitu a po svém se vyrovnává s 

popularitou na sociálních sítích. Přemýšlí, jaký obraz o ní videa podávají, jak ji ostatní vidí. Nechce 

s cizími lidmi sdílet úplně všechno, někteří pak mají pocit, že ji dobře znají, jsou drzí a chovají se, 

jako by jim snad patřila. Zatímco její matka klidně nasdílí téměř všechno a kameru v podstatě nedá 

z ruky, Cali by si ráda uhájila alespoň kousek soukromí. Zároveň však chce vyhovět rodičům, 

protože její rodinu všechna ta videa, spolupráce a reklamy nebo účast na akcích živí. Cali je 

zamilovaná do stejně úspěšného youtubera Gerarda a užívá si života zlaté mládeže, ale hluboko v 

srdci cítí, že to není ono… A do toho se objeví Héctor, obyčejný kluk z dětského domova…  

MUSÍ TĚ ZRADIT 

Autor: Ruta Sepetysová 

Počet stran: 360 

Vydání: 2022 

Žánr: román, historický román 

Obsah: Sedmnáctiletý Cristian Florescu sní o tom, že se stane spisovatelem, ale Rumuni nemají 

svobodu snít. Režim diktátora Nicolaea Ceauşesca provází izolace a strach. Na Cristiana se zaměří 

tajná policie a nutí ho, aby donášel na své blízké. Mladík se rozhodne riskovat vše, aby odkryl 

pravdu o režimu a ukázal světu, co se v jeho zemi děje. Když přijde čas, dychtivě se připojí k 

revoluci a je odhodlaný bojovat za změnu. Jaká je však cena za svobodu? 
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POSLEDNÍ POTOMCI 

Autor: Matthew J. Kirby 

Počet stran: 304 

Vydání: 2019 

Žánr: dobrodružné, fantasy 

Obsah: V Owenově životě neběží nic správně už od chvíle, co jeho otec zemřel ve vězení, obviněný 

ze zločinu, o němž si je Owen jist, že ho nespáchal. Monroe, školní ,,ajťák’’, mu však nabídne 

způsob, jak by mohl otcovo jméno očistit, a to když ho nechá použít Animus – zařízení, které 

uživatelům umožňuje prozkoumávat genetické vzpomínky pohřbené v jejich vlastní DNA. Během 

simulace totiž odhalí existenci starověké a mocné relikvie, která byla dlouho považována za legendu 

– Trojzubce ráje. Tajné organizace se nyní nezastaví před ničím, aby artefakt získaly. Brzy začne 

být zřejmé, že se Owen může zachránit pouze tak, že najde Trojzubec jako první.  

 

OZ-GAMEBOOK 

Autor: Jonathan Green 

Počet stran: 488 

Vydání: 2020 

Žánr: gamebook, fantasy 

Obsah: Je to brána do jiného světa, podivuhodné Země Oz. Kromě knihy samotné budeš potřebovat 

tužku, gumu a dvě kostky (nebo balíček hracích karet). S těmito věcmi spolu s jednoduchými 

pravidly převezmeš roli jedné z postav z Čaroděje ze země Oz. Tvým úkolem bude ve zbrusu novém 

dobrodružství znovu zachránit svět. Svedeš odhalit tajemství Zlého čaroděje ze Země Oz, zatímco 

tvůj nepřítel nikdy nespí? Ty sám budeš rozhodovat o tom, kudy se vydat, jaké nebezpečí cestou 

podstoupit a s jakými nepřáteli bojovat. To, zda ve svém dobrodružství uspěješ, nebo dojdeš 

neblahého konce “tam někde za duhou”, závisí na tvých rozhodnutích. Jsi připravený vrátit se do 

Země Oz? 
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VOR UTKANÝ Z HVĚZD 

Autor: Andrew J. Graff 

Počet stran: 328 

Vydání: 2022 

Žánr: dobrodružné, světová literatura 

Obsah: V ruce se vám ocitá pozoruhodná kniha – mnohovrstevnatý dobrodružný román pro mladé 

hochy a dívky, jehož hlavními hrdiny jsou dva dospívající chlapci, kteří věří, že spáchali zločin, a 

tak před rukou zákona prchají do divočiny. Dále skupinky dospělých, kteří se vydávají na výpravu 

za jejich záchranou. Střet s krásnou, ale nemilosrdnou přírodou přináší všem určitou formu vnitřní 

katarze, aby z nich posléze vykřesal jejich lepší já. Jako velmi citlivý pozorovatel lidské duše dává 

autor čtenáři nahlédnout pod povrch věcí a místy nenásilně pracuje i s prvky nadpřirozena. Protáhne 

ho lesem plným nečekaných nástrah i divokou řekou a nezapomíná přitom příběh okořenit svým 

laskavým humorem. 

 

PAX 

Autor: Sara Pennypackerová 

Počet stran: 296 

Vydání: 2017 

Žánr: dobrodružné, pro děti a mládež 

Obsah: Od chvíle, kdy Petr zachránil Paxe jako malé lišče, z nich byli nerozluční přátelé. Jednoho 

dne se však stane nepředstavitelné: Petrův otec vstoupí do armády a přinutí ho vrátit lišáka do volné 

přírody. V dědečkově domě, pět set kilometrů od domova, si Petr uvědomí, že není tam, kde má být 

– s Paxem. A tak se, poháněný láskou, věrností a žalem, vydává navzdory blížící se válce na dalekou 

cestu, aby se se svým přítelem opět shledal. Ani Paxovi, který neochvějně čeká na svého chlapce, 

se však nevyhnou nebezpečná dobrodružství a překvapivá odhalení… 
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LITERÁRNÍ KOUTEK 

PODZIMNÍ BÁSEŇ 

Náš redaktor Jakub Hudec (6.A) si pro naše čtenáře připravil krásnou podzimní básničku. 

 

PODZIM 

Švestky, jablka, hrušky a víno, 

to se nám to všechno hezky sběhlo. 

Švestky, ty jsou modré jako nebe, 

není nikdo, kdo si jednu neutrhne. 

Jablka, ta jsou zase kulatá, 

a krásně rudě červená. 

Hrušky, ty jsou sladké jako med, 

každý by jich hned pytel sněd. 

Víno už nám také dozrálo, 

šťavnatých hroznů je teď nemálo. 

Nebudu se tvářit nevinně, 

i já si jich dám pár ke svačině. 
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LITERÁRNÍ KOUTEK 

RECENZE SERIÁLU PRO PODZIM 

Naše redaktorka Barbora Hrozová (9.A) pro vás připravila recenzi a hodnocení k aktuálnímu 

seriálovému hitu. Třeba vás tento článek namotivuje k jeho zhlédnutí. 

Monstrum: Příběh Jeffreyho Dahmera 

Minisérie sleduje příběh Jeffreyho Dahmera, jednoho z nejhorších sériových vrahů 

amerických dějin. Dahmer má na svědomí 17 převážně mladistvých obětí, v drtivé většině gayů, 

které většinou lákal do svých osidel pod záminkou romantického či fyzického sblížení. V jeho 

vraždění hrál roli kanibalismus, ohavení těl či uchovávání ostatků obětí. Samotnému vraždění pak 

předcházelo Dahmerovo komplikované dospívání. To vše dává seriálovému zpracování dostatek 

materiálu k vyprávění a dělá Dahmerův příběh stejnou měrou děsivý a odpuzující, jako fascinující. 

Nutno podotknout, že tvůrci jsou skutečnému životu Dahmera opravdu věrní. Až na drobné 

příběhové nesrovnalosti se věnuji jednotlivým a zásadním událostem do hloubky. Minisérie 

nenabízí jen prosté vyobrazení vražd či tragického života ústřední postavy, ale je vyloženě ponorem 

do Dahmerova světa a ukazuje nám, jak svůj život vnímá sociopat, jenž je schopen bez výraznějších 

emocí mučit, vraždit a působit problémy lidem ze svého nejbližšího okolí. Zároveň dávají tvůrci 

spoustu prostoru i obětem a jejich příbuzným. Díky tomu je seriál komplexnější, než kdybychom 

příběh sledovali pouze z pohledu vraha nebo pouze z pohledu vyšetřovatele.  

Skvělé herecké výkony jsou opravdu jedním z highlightů seriálu a kromě Richarda Jenkinse 

je určitě potřeba zmínit Evana Peterse, jenž se zhostil ústřední role sériového vraha Dahmera. Evan 

Peters totiž v seriálu „je“ Jeffrey Dahmer. Svým projevem, vzhledem, držením těla, mimikou...tím 

vším se plně převtěluje do lidské zrůdy takřka bez emocí. Pokud lze něco vytýkat, tak snad to, jak 

výrazně seriál v některých momentech dělá úkrok od toho, co je jeho jádrem. Jamile se seriál 

nesoustředí na samotného vraha, ale na dopad jeho činů, ztrácí vyprávění nejen na atmosféře (což 

je logické), ale také na tempu. Zejména v poslední třetině už je patrná určitá vypravěčská únava.  
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LITERÁRNÍ KOUTEK 

Top Gun: Maverick 

Hovoří se zde o neurčitém nepřátelském a technologicky vyspělém státu, který postavením 

základny obohacující uran porušuje dohodu s NATO a je přímým ohrožením její bezpečnosti, a jeho 

letci jsou zcela schováni pod černou kombinézou a neprůhlednou helmou, díky čemuž připomínají 

mechanické anonymní drony, které mají piloty v dohledné době nahradit 

Než se tomu ale tak stane, čeká diváka neskutečná letecká show. Závěrečná mission 

impossible připomínající útok na Hvězdu smrti i trénink Cruisových studentů na ni jsou totiž zcela 

strhující a úchvatnou filmařinou. Při pohledu na záběry z kokpitu i mimo něj nelze než 

nesmeknout před Cruisem divácký klobouk.  

Maverick často první Top Gun parafrázuje. Fenomenálním leteckým sekvencím navzdory 

je oproti jedničce i romantizace života u námořnictva, která před lety zblbnula tolik mladých 

Američanů.  

Zásluhu na skvělém filmu mají i sympatické, příjemně zahrané postavy. Samozřejmě 

nechybí figurky, jako je arogantní floutek, přísný admirál nebo rozpačitý kopilot; kromě Cruisova 

okouzlujícího Mavericka ale potěší okouzlující Jennifer Connelly či Miles Teller ve své dosud 

možná nejzajímavější roli Goosova syna, který svému mentorovi otcovu smrt vyčítá. Zvlášť zdařilý 

je i návrat Vala Kilmera, jehož nemoc hrtanu způsobující mu při mluvení veliké bolesti tvůrci citlivě 

zapracovali do příběhu a propojili s osudem filmového Icemana. 
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LITERÁRNÍ KOUTEK 

MANGY, KTERÉ MAJÍ VYJÍT 

 

TOKIJSKÝ GHÚL:RE 16                                                    TOKYO REVENGERS 3                            
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HISTORICKÉ OKÉNKO 

Anna Pecková (9. A) si pro vás připravila historické okénko, ve kterém vám vždy budou 

představena zajímavá a záhadná místa, věci a události z historie. 

CO KDYBY HITLER VYHRÁL 2. SVĚTOVOU VÁLKU? 

MONA LISA  

Hitlerova snaha o budování tisícileté říše by musela 

selhat i v případě jeho vítězství v druhé světové válce. 

Světový četník totiž nikdy nespí. Když začneme spekulovat 

nad historickými alternativami 20. století, snad žádná otázka 

není tak palčivá jako tato. Těžko si představit politickou či 

společenskou situaci, jež by změnila běh dějin druhé poloviny minulého století výrazněji nežli 

vítězství nacistického Německa v druhé světové válce. Jak by taková situace mohla nastat a co by 

to pro nás znamenalo? 

Klíčová Británie 

Nejdříve je třeba se zamyslet nad tím, jak by 

Hitlerovo Německo vítězství ve válce dosáhlo. Z dnešního 

pohledu můžeme říci, že se Hitlerova ambice rychlého 

postupu ve válce ukázala jako dvojsečná – postup na 

západní frontě byl sice skutečně bleskový, ovšem 

netrpělivost během oboustranně vysilující bitvy o Británii vedla k tomu, že Němci většinu svých 

leteckých sil přesunuli na východní frontu či do zásobovacích bojů o Středozemní moře. Pokud by 

však Němci vytrvali a bombardováním vyčerpané Britské ostrovy nakonec porazili, výrazně by si 

tím usnadnili situaci na západní frontě. 

V souladu s tímto vítězstvím by nebylo třeba vyhlašovat válku Spojeným státům, ale naopak 

by se vyplatilo se zámořskou mocností uzavřít příměří. Po dobytí Velké Británie by byl vstup 

amerických jednotek na evropská bojiště značně ztížen, a tak by se Američané možná drželi zpátky 

a Hitlerovým rejdům Evropou je zpovzdálí přihlíželi. Možná. 

V případě dobytí Británie a neřešením konfliktu s USA by se Hitler mohl soustředit na 

východní frontu. Zvolil by k postupu jiné než nehostinné zimní období a pravděpodobně by znatelně 

hůře vybavenou Stalinovu armádu porazil. V tu chvíli by se Hitler mohl označit za vítěze druhé 

světové války, udělit svému pohůnkovi Mussolinimu do správy strategicky méně důležitá území a 

sám vládnout Evropě. 
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Americká záchrana? 

Po takovém konci druhé světové války by však 

pravděpodobně nastaly další boje. Hitlerovým cílem byla 

globální dominance německé říše a jeho pokřivených 

myšlenek, takže by se s dobytím kontinentální Evropy jistě 

nespokojil. První boje by byly svedeny zřejmě s dosud 

rezistentními skandinávskými zeměmi. Pak by následovala Afrika, v níž by Hitler spojil síly s 

Afrikánci, často rasistickými potomky evropských přistěhovalců. Bez podpory svých evropských 

kolonistů by většina afrických zemí neměla proti Hitlerovi šanci.  

Raději nedomýšlet, jak by nacistický režim následně nakládal s etniky, která považoval za 

podřadná. Pravděpodobně bychom zaznamenali množství genocid a etnických čistek – samozřejmě 

za předpokladu, že by se brutální režim nerozpadl zevnitř, a to jak kvůli mocenským půtkám, tak i 

vinou rostoucí nespokojenosti většiny obyvatel se zvěrstvy páchanými napříč kontinenty. 

Vedle nepředstavitelnosti fungování takto rozsáhlé 

a multi-národnostní říše ve 20. století je potřeba si opět 

vzpomenout na USA, které by nepřihlížely Hitlerovu 

upevňování moci a zločinům proti lidskosti donekonečna. 

Na rozdíl od Německa navíc Spojené státy na konci války 

disponovaly atomovou bombou, a tak by pravděpodobně namísto Japonska zvolily cíl dopadu 

mnohem bližší Hitlerovu srdci; raději si nepředstavovat, jaké následky by jaderná bomba shozená 

nad Berlínem měla i pro naši kotlinu...  
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HISTORICKÉ OKÉNKO 

NECRONOMICON 

Legenda vypráví, že tajuplná kniha Necronomicon je klíčem k branám za hranice 

trojrozměrného světa. Mýtus Cthulhu pak má líčit historii jakýchsi bohů kosmických pekel. 

Jedná se o dílo mistrného mystifikátora, nebo se mezi řádky skrývá výpověď o zapomenutých 

kosmických událostech, které souvisejí s minulostí, a možná i s budoucností planety Země? 

Autor 

Autorství temně působící knihy Necronomicon je 

přičítáno jistému šílenému magikovi arabského 

původu Abdulu Alhazredovi. Dílo je prý sepsáno v Damašku 

kolem roku 730, původně samozřejmě váže i nezbytně 

tragický a hrůzný konec údajného autora – byl prý před zraky 

mnohých svědků rozsápán neviditelnou silou. Je ale tajemný Arab skutečnou historickou postavou 

a autorem textů? Pseudonym Alhazred má prý kdys i v dětství používat americký spisovatel Howard 

Phillips Lovecraft (1890 – 1937), jehož jméno je v souvislosti s Necronomiconem skloňováno ve 

všech pádech.  

Termín „Mýtus Cthulhu“ bývá často neprávem přičítán 

samotnému Lovecraftovi. Byli to však čtenáři amerického časopisu 

Weird Tales, na které v únoru roku 1928 velmi zapůsobila povídka 

Volání Cthulhu, kdo název vymysleli. Označují se jím Lovecraftovy 

příběhy, které spojuje pověst o prastarých bytostech ze vzdáleného 

kosmu, obývajících planetu Zemi dávno před lidmi. Experimentováním s 

černou magií ztratili tito Prastaří svůj domov, avšak podle legendy stále číhají na druhé straně abyssu 

– vnějšího prostoru – aby se dostali ze svého vyhnanství a znovu převzali vládu nad Zemí. 

Neskutečná událost? 

Obdivuhodné dílo vede mnohé okultní badatele k 

otázce: Byl podivínský spisovatel Howard Phillips Lovecraft 

pouhým autorem s originální fantazií, nebo měl přístup k 

tajným zdrojům informací, které inspirovaly a utvářely tzv. 
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Lovecraftovo vylíčení vzniku Necronomiconu je údajně natolik autentické, že mnozí 

dokonce věří v autorství podivínského Araba, který se snad měl setkat s některým z Prastarých, a 

ten mu celý dávný příběh vyprávěl. Může snad tedy být Mýtus Cthulhu skutečností? Stejně nejistá 

zůstává i samotná existence tajemného Necronomiconu. O tomto záhadném díle se totiž Lovecraft 

pouze několikrát zmiňuje, ale ve skutečnosti nikdy nikdo tuto knihu neviděl… 

Inspirace v bibli? 

Tajemný Necronomicon má obsahovat mytologii, 

magické korespondence a zaříkání Prastarých. Podobnosti 

některých popisovaných událostí nebo magických rituálů s 

náboženstvím starověkých, magických kultur jsou prý ovšem 

více než zarážející. Samotní okultisté vykazují silný sklon 

k víře, že Lovecraft získává své informace přímým zřením do astrálního světa (údajně jakýsi 

paralelní svět mimo naši realitu – pozn. red.). Není však docela dobře možné, že se vzdělaný autor 

jen nechává inspirovat starověkými a biblickými legendami? Není žádným tajemstvím, že si 

Lovecraft potrpí na různé literární žertíky a fabulace, které dodávají jeho příběhům punc autenticity 

a baví okruh spřátelených literátů. Vznikla ve stejném duchu také idea knihy Necronomicon? 

Dílo novodobých okultistů 

Zapovězená kniha láká i postmoderní okultisty. Ostatně na internetu je dnes volně ke stažení 

hned několik různých verzí Necronomiconu. Do jaké míry se jejich autoři inspirovali 

Lovecraftovým dílem a jak dalece popustili uzdu svojí vlastní fantazii? Nebo se zde snad na 

některých řádcích skutečně může skrývat tajemné poselství minulosti? Ponechme stranou otázku, 

zda tento magický systém funguje. Pravdou zůstává, že právě Mýtus Cthulhu a kniha Necronomicon 

jsou nejpřitažlivější inspirací pro mágy 20. a 21. století. Nic na tom nemění fakt, že pravost 

Necronomiconu nebyla nikdy dokázána. Může se jednat jen o detailně promyšlený výmysl? Nebo 

je snad neuhasínající zájem o tuto mystickou knihu důkazem toho, že zaklínání černé magie, jež má 

být vylíčené na listech Necronomiconu, skutečně funguje? 
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