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Úvodník   

Je tu listopad. Opravdu všude padá listí a už není 

krásně zbarvené, ale tak nějak  smutně hnědé. 

Příroda by si chtěla odpočinout a čeká na 

sněhovou peřinku. A my vlastně také. Jestlipak se 

letos vyplní pranostika, že Martin přijede na 

bílém koni?  

Hlavně máte určitě radost,že bude 17. listopadu 

státní svátek, čímž se nám prodlouží víkend. 

Tento měsíc také slavíme 50. výročí naší školy.  

Všechny třídy už si chystají svá vystoupení , tak 

ať se vám povede!!! 

  

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala : Petra Houčková 



Pranostiky na Listopad 

Teplý říjen - studený listopad. 

V listopadu hřmí - sedlák vesnou sní. 

Listopadové hřmění pšenici ve zlato mění. 

Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok nato bývá. 

Když krtek v listopadu ryje, budou na vánoce létat komáři. 

Stromy-li v listopadu kvetou, sahá zima až k létu. 

Padá-li listí v listopadu, jistě brzy přijde led, ale dlouho nepobude. 

Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá. 

Když se v listopadu hvězdy třpytí, mrazy se brzo uchytí. 

Studený listopad - zelený leden. 

Listopadové sněžení neškodí vůbec osení. 

Jestliže sníh listopadový dlouho zůstane, více než hnůj polím prospěje. 

Když napadá sníh na zelené listí, bude tuhá zima. 

V listopadu příliš mnoho sněhu a vody, to známka příští neúrody. 

Jaké povětří jest v listopadu, takové má býti měsíce března roku budoucího. 

Jaký listopad, takový březen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala : Petra Houčková 



Školní časopis 

Letos jsme opět postoupili do celorepublikového finále soutěže 

školních časopisů!  

Doufáme, že se nám bude dařit i dál. A taky aby nás tu bylo pořád tak 

akorát.  

Všechny nás to moc baví a doufáme, že tento kroužek nikdy neskončí. 

Takhle vypadáme v naší redakci při práci. 

 

 

Vypracovala: Adéla Budinská 



Halloween  
 

Halloween /“helouvín“/ je anglosaský lidový svátek, který se slaví 31. října, tedy den před 

křesťanským svátkem Všech svatých, z jehož oslav se v Irsku vyvinul. Děti se oblékají do strašidelných 

kostýmů a chodí od domu k domu s tradičním pořekadlem Trick or treat (Koledu, nebo vám něco 

provedu - v Americe typické pomalovávání automobilů, dveří, zubní pasta na dveřích...) a „koledují“ o 

sladkosti. Svátek se slaví většinou v anglicky mluvících zemích, převážně v USA, Kanadě, Velké 

Británii, Irsku, Austrálii, Novém Zélandu aj. 

Název vznikl zkrácením anglického „All Hallows' Eve“, tedy „Předvečer Všech svatých“. 

Původ svátku  

 

Zvyky Halloweenu se rozvinuly v Irsku na základě zvyků oslavy svátku Všech svatých, který byl 

přenesen do Irska z Říma. Opírají se o původně židovskou tradici slavení svátků již od předchozího 

večera, neboť Židé počítali začátek dne již předchozím západem slunce. Vystěhovalci zvyk přenesli v 

19. století do USA, kde se všeobecně rozšířil, a odtud ho s expanzí americké kultury přejímaly další 

země. 

 

V době irského národního obrození se kolem roku 1830 rozšířil názor, že Halloween vznikl z 

předkřesťanských keltských tradic, např. svátku Samhain. Toto pojetí přijal i etnolog James Frazer, 

který Halloween v knize Zlatá ratolest popisuje jako pohanský svátek s tenkou křesťanskou slupkou. 

Podobné romantické teorie se dodnes často citují, jsou však považovány za překonané.[1] 

Slavení 

Tradičními znaky Halloweenu jsou vyřezané dýně se svíčkou uvnitř, zvané jack-o'-lantern, 

dále čarodějky, duchové, černé kočky, košťata, oheň, příšery, kostlivci, sovy, výři atd. 

Typickými barvami jsou černá a oranžová. 

 

 

Napsal: Richard Grimm 



Dušičky 

Den, kdy vzpomínají pozůstalí na své zemřelé příbuzné a přátele. Podle tradic zdobí 

rodinné hroby věnci a květinami, rozsvěcují svíčky a připomínají si ty, kteří už tady nejsou. 

Památka zesnulých je v římsko-katolické církvi významným dnem v liturgickém kalendáři, 

protestantské církve se snažily tento svátek potlačit, anglikánská církev ho přímo zrušila. 

Na našem území staří Keltové slavili v těchto dnech rozloučení s létem, konec roku a svátek 

Samhaim, což byla noc, kdy se mrtví vraceli na svět a živí se mohli dostat do říše zemřelých. 

Zapalovaly se ohně, které měly ochránit živé před dušemi zemřelých, rozmisťovaly se svítilny 

z vydlabaných řep, které svítily duchům na cestu. Z těchto pramenů pochází anglosaský 

svátek Halloween. Na pohanské svátky navázaly od 10. století svátky křesťanské, od 12. 

století jako vzpomínka na mrtvé. 

Dříve lidé věřili, že o půlnoci přicházejí duchové z očistce na svět a při prvním ranním zvonění 

se musejí vrátit zpět. K tomu se vázaly různé lidové obyčeje. Hospodyně pekly typické pečivo, 

nazývané dušičky, plněné mákem nebo povidly, kterým obdarovávaly žebráky a pocestné. 

Hospodář plnil lampy máslem místo olejem, aby si dušičky mohly ošetřit spáleniny z očistce. 

Dnes patří Dušičky stále k významným svátkům. V kostelech a hřbitovních kaplích se slouží 

mše svaté. Věřící i nevěřící navštěvují i vzdálené rodinné hroby, které před tím uklidili a 

slavnostně nazdobili. Na hrobech přátel zapalují svíčky, které se zapalují i doma se 

vzpomínkou na blízké zemřelé. V posledních letech se na vesnicích i ve městech oživují 

tradice spojené s průvody v maskách a vydlabáváním svítilen z dýní, které se k nám dostávají 

ze západních zemí, kde se bouřlivě slaví Halloween. 

Dušičky by neměly být jenom o povinnosti zvelebit a navštívit hroby, lidé by se měli zastavit, 

popřemýšlet o konečnosti života, rodina by se měla sejít a zavzpomínat na předky. Příbuzní 

by si měli také promluvit o svých přáních týkajících se odchodu ze světa a posledního 

rozloučení.V roce 2017 vychází Dušičky neboli Památka zesnulých na čtvrtek 2.listopadu. 

 

Napsal: Richard Grimm 

 



Co znamená 17. Listopad? 

Den boje za svobodu a demokracii (slovensky: Deň boja za slobodu a demokraciu) 

je státní svátek České republiky a statní svátek Slovenské republiky který se slaví 

každoročně 17. listopadu. V České republice je daný dle § 1 zákona číslo 245/2000 Sb. 

Historie: Svátek se slaví jako připomenutí dvou událostí moderních českých 

dějin spojených se studenty českých vysokých škol. 

17. Listopad 1939  

V reakci na nepokoje spojené s pohřbem studenta Jana Opletala rozhodlo vedení Nacistického 

Německa o uzavření českých vysokých škol na tři roky. V noci z 16. na 17. listopadu provedly 

nacistické bezpečností složky razie v Praze, Brně a Příbrami s cílem dopadnout vedoucí 

studentských organizaci a internovat ostatní studenty. Devět představitelů studentských vůdců 

(Josef Adamec, Jan Černý, Marek Frauwirth, Jaroslav Klíma, Bedřich Koula, Josef 

Matoušek, František Skorkovský, Václav Šaffránek a Jan Weinert) bylo bez soudu popraveno v 

Ruzyňských kasárnách. Celkem 1200 zatčených studentů bylo poté převezeno do koncentračního 

tábora Sachsenhausen-Oranienburg, odkud jich byla většina propuštěna koncem roku 1942, 

zbytek pak v lednu 1943. Z těchto 1200 studentů nepřežilo útrapy koncentračních táborů 35. 

17.  Listopad 1989 

Druhá událost se odehrála 17. listopadu 1989, kdy připomínka 50. výročí nacistických 

represí přerostla v demonstraci proti komunistickému režimu. V pátek 17. listopadu se 

na Albertově sešli studenti pražských vysokých škol. V 15:40 se na Albertověnacházelo přibližně 

500 až 600 lidí, ale jejich počet poměrně rychle narůstal nově příchozími.[2] Manifestace začala 

v 16:00 zpěvem písně Gaudeamus igitur a projevem Martina Klímy z uskupení Nezávislých 

studentů. Státní bezpečnost odhadovala počet účastníků až na 15 000 lidí,[2] ale další zdroj 

hovoří o davu až 50 000 lidí.[3] V 16:40 byla tato část manifestace ukončena a pořadatelé vyzvali 

k pochodu na Vyšehrad ke hrobu Karla Hynka Máchy. Část lidí chtěla ale směřovat na Václavské 

náměstí, kam měli původně demonstrující dojít[4][5], jak hlásal leták vytištěný k 

manifestaci.[6] Mezi odhodlanými byl i poručík StB Ludvík Zifčák,[7] který byl později pokládán 

za mrtvého studenta Martina Šmída.[2] Na Vyšehrad postupně dorazil dav přibližně 10 000 lidí, 

kteří zcela zaplnili prostranství před kostelem. V 18:15 byla demonstrace oficiálně ukončena. 

 

 

 

 

Vypracovala : Petra Houčková 



 

 

Už se blíží Advent a co to vlastně je? Ten Advent. 

Advent je začátek liturgického roku, období čtyř neděl před vánočními svátky. Je to 
doba radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, doba 
rozjímání a dobročinnosti. Dříve to byla doba postní, kdy byly zakázány veškeré 
zábavy, tanec a zpěv. 

V západní tradici je advent také dobou zklidnění. Odpovídalo to životnímu stylu 
našich předků, jejichž přirozeným rytmem byla intenzivní práce v době od jara do 
podzimu, kdy bylo nutné zvládnout veškeré zemědělské práce, a odpočinek v zimě, 
kdy se vykonávaly domácí práce jako draní peří, šití, pletení, předení, tkaní, apod. 

Česká hudební tradice se může pochlubit výjimečným počtem kvalitních adventních 
písní. Uplatňují se zejména při jitřních mariánských mších zvaných roráty. 

Advent začíná první nedělí adventní, tedy neděli mezi 27. listopadem a 3. prosincem. 

První adventní neděli předchází Slavnost Ježíše Krista Krále, svátek připomínající 
Kristovu vládu nad světem a zdůrazňující, že ani státní moc nesmí rozhodovat o 
věcech, které přísluší Bohu - zejména v oblasti etiky, lidské důstojnosti, apod. 

Tradičním symbolem adventu je od 19. století adventní věnec, který má v různých 
oblastech různou podobu, v České republice (a v katolických zemích) nejčastěji se 
čtyřmi svíčkami, z nichž tři jsou fialové (modré) a jedna růžová. Fialová (modrá) 
barva symbolizuje pokání, ztišení a čekání. Tradice zapalování svíček na věncích 
přímo vychází ze židovské tradice zapalování osmi svící o svátcích 
zvaných Chanuka. 

Dříve byly věnce zavěšovány na stuhách, v poslední době jsou především kladeny 
na stůl. Zapalování stále většího počtu svící vyjadřuje stupňující se očekávání a 
radost. 

 

Vypracovala: Adéla Budinská 

 



 

 

 

JEJICH KAPELA SE JMENUJE MD COMPANY 

KONCERTY JSOU MEZI ŽÁKY I PEDAGOGY VELMI 

OBLÍBENÉ! 
1. listopadu jsme se celá škola zúčastnili koncertu, už jsme se moc těšili, protože kapelu už 

dobře známe, několikrát už u nás vystupovala. Letošní koncert byl nazván Kdo hraje ten 
nezlobí a opravdu jsme nezlobili a někteří žáci hráli a zpívali s kapelou a opravdu jim to šlo, 
nejlepší byli Tomáš Golkovský, Melanie Bariová a Lukáš Trpka. 

Koncert byl zase super, moc se nám líbil a byli jsme i chválení za naše hudební znalosti, a 
protože jsme byli tak hodní, tak nám hudebníci na závěr zahráli ještě jednu písničku. Už se 
těšíme na další koncert. Tahle skupina prostě nikdy nezklame! 

Martin Maráček

 

 

 



 

Máme tu padesáté výročí školy které se bude konat dne: 16.11. 

Od 8:00-10:00 den otevřených dveří 

Od 10:00-11:40 generální zkouška 

Od 13:30 posezení u kávy s bývalými zaměstnanci 

Od 15:30 vystoupení žáků pro rodiče 

 

 

Zpracoval:Norbert Lonský 



Jak si představujem školu za 

50 let ? 

 
 

1.třída  

Milan Kyselka – chtěl bych létjící tabuli, televizi a hezčí šatny. 

 

2.třída  

Vojta Pačan – Rád bych tu chtěl mít asistentku. 

Matyjáš Man – Dvě tabule! 

 

4.třída 

Martin Ludvík –  Každý den tělocvik.  

Alena Fričová – Lehčí učení. 

Daniel Kroka – V tělocvičně trampolíny. 

 

7. třída  

Martin Maráček – Přál bych si lepší družinu, více věcí. 

 

8. třída 

Tomáš Bauchner – Každá třída bude mít své vlastní počítače. 
 

 

 

Vypracovala : Petra Houčková  

 



Škola 

Kapitola 1. 

Ve škole se učíme. Naše paní učitelka nás učí. Učíme se matematiku, český jazyk, tělesnou 

výchovu a tak dál. Jednou jsem měl na vysvědčení samé jedničky. S Markem, Tomem a Ríšou 

a Soňou už máme pero. Naši spolužáci jsou Bára, Sára, Soňa, Lea, Honza, Maty, Laura, Bára, 

Vojta. 

Kapitola 2. 

Víte která věc je zajímavá? Že s Markem máme jednu dvojku. Tomík zase má dvě dvojky. Ríša 

má dvě trojky. Moje nejoblíbenější předměty jsou Tělesná výchova a výtvarná výchova. 

Moji nejoblíbenější kmoši jsou Marek, Tom a Soňa i Lea s Ríšou 

Kapitola 3.  

 

Počítat už umíme do dvaceti. Ale z češtiny písmena ještě neumíme. Z tělesné výchovy už 

umíme vybiku a házet krikeťákem a tak dál. V družině hrajeme hry a chodíme s čtvrťákama 

na tělesnou výchovu. A odpoledne chodíme ven. Já rád chodím ven. Já rád chodím do 

družiny každý den. 

Kapitola 4.    

Družina je super. V družině si hrajeme. Máme tabuli a na ní kreslíme. Nastal pátek, a dostali 

jsme vysvědčení a já měl samé 1. Jsou prázdniny. Děti spí na zahradách. Chodí do bazénů a 

Jezdí na dovolenou. A potom bude zase škola 

Ale 2. Třída. 

Autor: Martin Coufal 

Zpracoval:Alexej Krajčík 

 



 

Akce školy 

Jednoho dne jsme se domluvili na parlamentu, že uspořádáme něco jako orientační běh. A 

tak se i stalo. Dne 25.10.2017 jsme ho uspořádali.  Všichni byli nadšení a opravdu se moc 

snažili!!! A byla i odměna, pro všechny bonbóny a čokoládky, pro vítěze bábovka. Těšíme se 

na další takovou akci! 

VÝSLEDKOVÁ LISTINA 

12. místo – 6. třída družstvo 3 - Kroščenová, Bendíková, Pačanová  

11. místo – 9. třída družstvo 1 – Bariová, Parýsková, Bendíková 

10. místo – 7. třída družstvo 4 – Balážová, Hlaváčová, Stejskalová, Urbanová 

9. místo – 6. Třída družstvo 2 – Kandrová, Grundzová, Šarišská, Kvasničková 

8. místo – 6. Třída družstvo 1 – Šindelářová, Krajčík, Grundza, Seman 

7.místo – 7. Třída družstvo 3 – Budinská, Kanis, Maráček, Houčková 

6. místo – 8. Třída družstvo 2 – Čech, Lippert, Grimm, Šuran 

5. místo – 8. Třída družstvo 1 – Semanová, Hamouzová, Nováková 

4. místo – 8. Třída družstvo 3 – Bauchner, Hejdová, Křížová 

3. místo – 7. Třída družstvo Vondrák, Vondráková, Parýsek 

2. místo – 7. Třída družstvo 1 – Grundza, Paulus, Mikolášek 

1. místo  - 9. Třída družstvo 2 – Csáko, Pichl 

 

 

 



Deskové hry 

Dne 25.10. 2017 proběhl na prvním stupni Den bez počítačů: Hraní deskových 

her. Tento den probíhal tak, že děti chodily po třídách s kartičkami, kde měly 

vypsané názvy her a kde se ty hry nacházejí. Za každou vyhranou hru dostaly od 

učitele , který byl ve třídě, dvě razítka a za každou prohranou hru dostaly jedno 

razítko. Na konci tohoto hracího školního dne se sečetla v každé třídě razítka  a 

která třída měla nejvíce sečtených razítek,  tak VYHRÁLA…….  

VYHRÁLA 5. TŘÍDA!  BLAHOPŘEJEME! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracoval: Bauchner Tomáš 

 Recepty z 9.ročníku  - český jazyk-sloh 



Guláš 

 

INGREDIENCE: 

3 stroužky česneku  

100 g cibule  

40 g  sádla 

400 g masa,   sůl , kmín , maso hovězí , hladká mouka ,  
                mletý černý pepř , mletá sladká paprika , majoránka. 

Omyté maso rozkrájíme na velké stejné kousky.  Maso vložíme do kastrolu s rozehřátým 

sádlem po všech stranách ho osmahneme. Po chvíli přidáme cibuli, smažíme ji s masem až do 

růžova. Přisypeme mletou papriku a další koření, podlijeme trochou vody,  aby se maso 

začalo  dusit, necháme ho několikrát vydusit až se vytvoří šťáva. A znova podlijeme,  po té co 

maso bude poloměkké, zalijeme větším  množstvím vody a moukou,  přidáme nasekaný 

česnek a majoránku a dusíme do té doby, dokud maso nebude úplně měkké. Jako přílohu 

podáváme houskový knedlík. 

Hovězí guláš 
 

Ingredience:    

5 stroužků česneku 
1 lžička mletá sladká paprika  
3 ks  cibule 
1 lžička majoránka 
1 lžička mletá pálivá paprika 
750 g hovězí přední 
1 lžička drcený kmín 
1 kostka masox 
4 lžíce sádlo na smažení 
 
Příprava:  
 
Na rozpuštěném sádle v papiňáku necháme zesklovatět nadrobno nakrájenou 
cibulku, přidáme sladkou papriku a půl minutky osmahneme. Přidáme na kostky 
nakrájené maso a opékáme, dokud se nezatáhne. Když pronikavě voní a pouští 
šťávu, osolíme a opepříme jej, přidáme kmín. Základ podlijeme vodou, důkladně 
promícháme a dusíme v papiňáku. Přibližně za 30 minut máme maso měkké. 

Přidáme vroucí vodu s rozpuštěným masoxem a dále povaříme již odkryté. Do 
vařícího se guláše přidáme předem přichystanou jíšku. Přidáme lisovaný česnek a 
majoránku. 
Hovězí guláš podáváme s houskovým knedlíkem. 
Přibližně 6 porcí.  
 
 

https://recepty.vareni.cz/vyhledavani/pokrocile/?ingredience=mleta+sladka+paprika
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Recept na guláš 
                

Ingredience : 

česnek 

jedna cibule 

40g cibule  

sůl 

kmín 

hovězí maso 

hladká mouka 

mletý černý pepř 

majoránka 

mletá sladká paprika 

 

 

Recept-postup 

Omyté maso, kližku, rozkrájime na stejně veliké kousky, maso vložíme do kastrolu 

s rozehřatým sádlem a po všech stranách ho osmahneme. 

Po chvíli přidáme nakrájenou cibuli a smažíme ji s masem do růžova. 

Přisypeme  mletou papriku a ostatní koření, aby se v něm maso začalo dusit . 

Maso necháme několikrát vydusit až na štávu a znovu podlívame. 

Až bude hovězí maso poloměkké, zalijeme ho větším množstvím 

vody a moukou, přidáme nasekaný česnek, majoránku a dusíme do doby, až maso zcela 

změkne. 

 

 

 

Zpracovala: Martina Švecová 
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Nový objev může překazit plány NASA o  vyslání člověka na Mars 

 

V plánech při cestě člověka na Mars NASA pracuje také s verzí, že by vybudovala jakýsi 

základní tábor na měsíci Phobos, jehož oběžná dráha je velice blízko Marsu. Nejnovější 

výzkumy však odhalily, že sluneční erupce by tuto možnou variantu mohly z plánů vyřadit. 

Nově zveřejněné informace NASA totiž ukazují, že tok elektricky nabitých částic, kterému 

se říká sluneční vítr, vytváří na povrchu měsíce Phobos poněkud komplikované elektrické 

prostředí. Tolik elektřiny na poměrně malém tělese by mohlo v budoucích misích negativně 

ovlivnit astronauty a také poškodit veškeré vědecké přístroje, které by se ocitly na povrchu 

měsíce. 

„Zjistili jsme, že astronauti nebo kosmičtí roboti, by mohly být zasaženi nemalými 

elektrickými náboji, pokud by se ocitli na noční straně Phobosu,“ uvedl William Farrell, 

Původní plány totiž zahrnovaly převážně možnost, že by astronauti eliminovali zpoždění 

signálu ze Země. Phobos je kromě nového zjištění a přítomnosti elektrického prostředí, díky 

velmi nízké gravitaci, velmi vhodným pro přistání.Původní plány totiž zahrnovaly převážně 

možnost, že by astronauti eliminovali zpoždění signálu ze Země. Phobos je kromě nového 

zjištění a přítomnosti elektrického prostředí, díky velmi nízké gravitaci, velmi vhodným pro 

přistání.                   Zpracoval: Alexej Krajčík 

 



 



Herní doporučení 

 

 

Ahoj. Tak v dnešním článku se podíváme na hry, které myslím si stojí 

za zkoušku 

 

1.)   Série Assassin’s creed. – Hra proslulá už nejen úžasným 

bojovým systémem, hratelností, grafice, příběhu ale i téměř 

dokonalému parkouru. Zatím vyšlo přes 10 dílů a ani jeden 

z nich byste neměli vynechat. 

 

 

 

2.)   Série Grand Theft Auto GTA – U gta, úžasné gangsterky 

se můžete rozhodnout prakticky pro cokoliv a kdo nezná 

gta jako by ani nežil. Je to prosťe libec 

 

 

 

3.)   Mafia 1, 2 – nejlepší mafiánská hra kterou 

znám. Doporučuji asi nejvíce mafii 1. Vrolíte 

se do role Tommyho Angela, který byl ze 

začátku taxikář a pak ho při honičce nabrali 

do své „rodiny“.  

 

 

 

 

Zpracoval: Lukáš Trpka 

 



Middle-Earth: Shadow of War 

Jeden prsten nevládne všem 

Za hraničářem Talionem a jeho průsvitnou elfskou polovičkou Celebrimborem se vracíte 

přesně tam, kde jste je nechali na konci Shadow of Mordor. Tedy uprostřed zoufalého a mírně 

kontroverzního pokusu stvořit nový, lepší prsten moci, který předčí a ovládne i ten, který si 

ukoval Sauron pro sebe. Samozřejmě z naprosto altruistických pohnutek, jako je záchrana 

vlastní duše, Gondoru, potažmo celé Středozemě od Forodwaith po Harad. Vůbec nejde o 

budování vlastní skřetí armády, kdepak. 

Jak je z předchozího odstavce nejspíš patrné, pokud jde o citlivé téma zacházení s knižním 

odkazem, kreativci z Monolithu si s ním nepočínají příliš něžně. Nepředpokládám, že by 

opravdoví tolkienovští puristé v zájmu zachování svého duševního zdraví přežili celý První 

díl, a těm ostatním například lehce svérázné pojetí pavoučice Oduly spíš vadit nebude. Kromě 

podmanivého hlasu totiž disponuje i okouzlujícím, právě jedním párem očí a mírami 

supermodelky, nicméně také vcelku uspokojivým vysvětlením pro její lidskou formu. Horší, 

než romantická zápletka z hobití trilogie to stejně být nemůže, takže nezbývá než volnost 

adaptace prostě skousnout, případně se zaměřit na ty části, které jsou předloze věrné. 

Což je třeba nikdy nekončící souboj dobra a zla. Tenhle rozpor dostanete už v rámci hlavní 

postavy, kdy se Talion neustále snaží pomáhat a chránit, kdežto zuřivý Celebrimbor by si 

nejradši všechny podmanil. Dobře, předtím jsem trochu lhala. O verbování nohsledů do vaší 

skřetí hordy totiž jde především. Úvodní akt vás sice vrhne doprostřed obléhané pevnosti 

Minas Ithil, kterou brání hrstka lidí, ale nenechte se zmást. Jde o vcelku předvídatelné a 

poněkud ploché postavy, mladičkou historičkou Idril počínaje a jejím otcem kapitánem 

Castamirem konče. Navíc s nimi ani nestrávíte tolik času, abyste si k nim vůbec vytvořili 

nějaký vztah. Emoce si tedy můžete ušetřit pro své skřetí společníky. 

Všechny chytit máš 

Skřetů, kteří se stanou vašimi oddanými společníky na své cestě potkáte opravdu hodně a 

všechny musíte rekrutovat z řad svých nepřátel. V prvním dílu opravdu překvapil systém 

Nemesis. Tentokrát sice neukazuje tak revoluční skok jako minule, nicméně to neznamená, že 

od Shadow of Mordor nedoznal zajímavých vylepšení. K ovládnutí zákoutí skurutí mysli je 

napřed musíte přemoct, čehož dosáhnete starým dobrým bojem. 

\Zpracoval: Alexej Krajčík 

 

 CreepyPasty 



Rake 
Během léta 2003 zaujal média ze severovýchodu Spojených Států, než vypadla elektřina, 

případ s humanoidním stvořením. O bytosti nezbyly téměř žádné informace, jelikož o ní byly 

během výpadku záhadně smazány veškeré zmínky. 

O této bytosti neznámého původu vypovídali svědci zvláště z venkovského New Yorku a 

jeden dokonce z Idaha. Bytost vyvolala v těchto lidech všechny možné druhy emocí od 

nepohodlí a strachu až po téměř dětinskou hravost a zvědavost. Ačkoli se jejich psané příběhy 

nedochovaly, vzpomínky přetrvaly i nadále. Toho roku se případ snažilo vyřešit hned několik 

lidí. Na začátku roku 2006 bylo známo okolo dvou tuctů téměř identických dokumentů 

časovaných z 12. století až po současnost, ze 4 různých kontinentů. 

S několika vyšetřujícími lidmi jsem byl v kontaktu a získal několik ústřižků z jejich budoucí 

knihy. 

Dopis Na Rozloučenou: 1964 
"Když si takhle připravuji svůj konec, chtěl bych se omluvit za veškerou vinu nebo bolest, 

který můj čin způsobí. Je to jenom jeho chyba. Jednou jsem se probudil a cítil jeho 

přítomnost. A jakmile jsem otevřel oči, spatřil jsem ho. Jindy jsem se probudil a zíral do jeho 

očí, poslouchal jeho hlas. Nemohu spát, když nevím, co mě při dalším probuzení čeká. 

Sbohem." 

Nalezeno v dřevěné bedně spolu s dvěma prázdnými obálkami adresovanými Williamovi a 

Rose a jedním volně ležícím dopisem bez obálky: 

"Nejdražší Linnie, 

Modlil jsem se za tebe. Řekl tvé jméno." 

Zápisek deníku (přeloženo ze španělštiny): 1880 
"Zažil jsem ohromnou hrůzu. Zažil jsem ohromnou hrůzu. Zažil jsem ohromnou hrůzu. Vidím 

jeho oči, když zavřu své vlastní. Jsou prázdné. Černé. Spatřily mě a zaryly se mi do duše. 

Jeho mokrá ruka. Nebudu spát. Jeho hlas (nečitelný text)." 

Mariňákův zápisník: 1691 
"Přišel ke mně ve spánku. V rohu postele jsem cítil něčí přítomnost. Všechno vzal. Musíme se 

vrátit do Anglie. Už se sem na žádost Rakea nikdy nevrátíme." 

Od svědka: 2006 
"Před třemi lety jsem se na 4. července vrátil se svou rodinou z Niagarských vodopádů. 

Všichni jsme byli velmi unavení po dlouhém dni řízení, takže jsme okamžitě uložili děti do 

postele a šli spát. 

Okolo čtvrté ráno jsem se vzbudila a myslela si, že můj manžel vstal, aby si došel na záchod. 

Využila jsem příležitosti a znovu si pro sebe ukradla kus deky, což ho samozřejmě vzbudilo. 

Omluvila jsem se mu a řekla jsem mu, že jsem si myslela, že je na záchodě. Jakmile se ke 

mně otočil čelem, zalapal po dechu a skrčil nohy tak rychle, že mě málem shodil svým 

kolenem z postele. Potom se mě chytil, ale nic neříkal. 

Po několika vteřinách zvykání si na tmu jsem spatřila důvod jeho zděšení. U rohu postele 

sedělo zády k nám něco, co vypadalo jako nahý muž, nebo nějaký druh bezsrstého psa. Jeho 

tělo bylo v jakési zvláštní póze, jako by ho předtím přejelo auto. Okamžitě jsem se také 

vyděsila, ale zároveň jsem o něj měla strach. V tu chvíli mi připadalo, jako by chtěl pomoc. 

Můj muž koukal chvílemi přikrytý přes svoje rameno a koleno, potom se rychle podíval na 

mě a poté znovu na bytost. 

Bytost se chvíli rychle míhala kolem jedné strany postele a poté houpavým pohybem přešla 

na druhou stranu, až byla skoro stopu od manželova obličeje. Na asi 30 sekund bylo ticho 

(nebo spíš 5, situace to jen natahovala) a bytost si prohlížela jeho obličej. Potom rychle 

položila svou ruku na manželovo koleno a vběhlo do chodby k pokojům dětí. Zaječela jsem, 

zvedla jsem se a rychle běžela rozsvítit světlo, abych té věci zabránila ublížit mým dětem. 

Jakmile jsem vyběhla na chodbu, spatřila jsem to celé skrčené asi 20 stop ode mě. Otočilo se 

http://creepypastapreklady.blog.cz/1709/rake


to na mě s obličejem od krve. Rychle jsem rozsvítila. Stiskla jsem vypínač světla a spatřila 

svou dceru Kláru. 

Zatímco jsme s manželem běželi naší malé dceři na pomoc, věc seběhla po schodech dolů. 

Byla velmi těžce zraněná, a tak ze sebe byla schopná dostat pouze svá poslední slova svého 

krátkého života. Řekla: "To on je Rake." 

Po cestě do nemocnice sjeli můj manžel se dcerou v autě do jezera. Ani jeden to nepřežil. 

Protože jsme bydleli v malém městě, novinky se rozšířily celkem rychle. Policie byla ze 

začátku docela užitečná a náš příběh zaujal i několik novinářů. Ale článek o našem případu 

nikdy nevyšel ani v novinách, ani v televizi. 

Několik následujících měsíců jsme já a můj syn Justin bydleli v hotelu nedaleko domu mých 

rodičů. Jakmile jsme se vrátili domů, začala jsem odpovědi hledat sama. Nakonec se mi 

podařilo najít jednoho chlápka z vedlejšího městečka s podobným příběhem. Napsali jsme si a 

popsali tak své vlastní zážitky. Věděl o dalších dvou lidech z New Yorku, kteří též viděli 

postavu, které jsme od té doby říkali Rake. 

Trvalo nám všem skoro 2 celé roky brouzdání po internetu, než jsme dali dohromady něco o 

tomhle Rakeovi. V žádném z dokumentů však nejsou detaily nebo pokračování. Jeden zápisek 

bytost popisoval na prvních třech stránkách a pak už nikdy zmíněna nebyla. Zápisek z lodního 

deníku nevysvětloval vůbec nic než to, že jim Rake řekl, aby všichni odešli. Byl to také 

poslední zápisek toho deníku. 

Také se ovšem našli případy, kdy Rake navštívil jednoho člověka vícekrát. Hodně lidí též 

zmiňovalo, že s nimi Rake mluvil, mou dceru nevyjímaje. To nás dovedlo k zamyšlení, jestli 

se u nás Rake objevil před tím, než jsme na něj přišli. 

Celé dva týdny jsem každou noc zapínala kameru u své postele. Pečlivě jsem se každé ráno 

zaposlouchala do zvuků, jak se převaluji. Už jsem se naučila rozeznat ten zvuk, když se video 

přehrávalo v 8x větší rychlosti. (A stejně to zabralo každý den téměř hodinu) 

První den třetího týdne jsem však zaslechla něco nového. Byl to velmi ostrý hlas. Byl to Rake. 

Nedokážu to poslouchat tak dlouho, abych z toho něco vyrozuměla. Zatím jsem to ani nedala 

poslechnout nikomu jinému. Jediné, co jsem věděla, byl fakt, že už jsem to někde slyšela, a 

teď i věřím, že to mluvilo, když to sedělo před mým manželem. Sice si nepamatuji, že bych 

něco slyšela, ale z nějakého důvodu mi jeho hlas vždycky připomene právě ten moment. 

Myšlenky, které se tehdy musely honit hlavou mé dcery, mě doteď činí smutnou. 

Sice jsem Rakea neviděla od doby, co mi zničil život, ale vím, že byl u mě v ložnici, když 

jsem spala. Vím a bojím se, že se jednoho dne probudím a on na mě bude zírat. 



Creepypasty 

Byl svěží zimní den a pofukoval jemný, ale mrazivý vánek. Celestia pozorovala ze svého kočáru, který letěl 
nebesy, krajinu pod sebou přikrytou dekou sněhu. 
'Jaký nádherný den pro svatbu.' Pomyslela si Celestia a usmála se. Už to bylo tak dlouho, co naposledy byla na 
svatbě, vždycky jí v cestě stály povinnosti, ale nyní, když byla Luna zpět, si mohla na krátký čas odskočit. Navíc 
jí nikdo nemohl nařknout, když se na svatbě braly dvě držitelky Elementů Harmonie. 
Jakmile se její kočár začal přibližovat k zasněženému Ponyvillu, nedokázala si nevšimnout oddechujícího 
fialového jednorožce, který tak vyčníval z bílého pozadí. Celestia se trochu zachichotala; věděla, jak si její 
žákyně potrpí na každičký detail, a že svatba dvou jejích nejlepších kamarádek jí nervovala více než obvykle. 
Jednorožec se rychle podíval k nebi, usmál se, kočár přistál a hned byl jednorožec u něj. 
"Princezno! Díky bohu, že jste tady! Jenom o deset minut a čtyřicet dva sekund pozdě, ALE TO NEVADÍ!" 
Zasmála se Twilight s pocuchanou hřívou, "Můžeme ztracený čas ještě dohnat! Když přesuneme družičkový 
průvod sem-" rychle něco načmárala do svého zápisníku, "a přesuneme bufet sem a-" 
"Twilight," promluvila Celestia jasně, čímž přerušila svou nejlepší žákyni, která se na ní rychle podívala, "musíš 
se uklidnit. Jestli to přeženeš, neskončí to dobře." Celestia se zasmála, jakmile spatřila její zděšený výraz, 
"Navíc, deset minut svatbu nezkazí. Dokonce by jí to mohlo vylepšit. Jen si to vezmi, napětí ve vzduchu, všichni 
netrpělivě čekají, až událost začne, pomalé odhalení publiku." Celestia mrkla na svou studentku. 
"… S hudbou a atmosférou bude napětí už takhle dost vysoké," řekla Twilight, rychle jí problesklo hlavou a její 
hříva se vrátila do normálu a usmála se, "se zatajeným dechem sedí na krajích svých sedadel a očekávají 
příchod nevěsty. Každý další moment je činí netrpělivějšími ještě více, až se konečně otevřou velké dveře a 
odhalí nebesky krásnou postavu za nimi." 
"Teď myslíš jako spisovatel," Celestia se zakřenila a Twilight se zasmála jejich společnému skrytému vtipu. 
(pozn. P. V díle od stejného autora Zkoumání Kouzla Ponoření do Mysli Twilight ukázala Celestii ono kouzlo a 
Celestia se dozvěděla, že Twilight jako malá psala fanfikce. Všichni víme, jak začátečnické fanfikce vypadají) 
"No, slibuji, že už slavnost nebudu dál zdržo-" Jakmile Celestia položila kopyto na zem, okamžitě ho zase 
zvedla, zaražená v půlce myšlenky s otevřenou pusou. 
"… Děje se něco, Princezno?" zeptala se Twilight zmatená náhlou změnou v princeznině chování. 
"… Twilight… ty to…" Celestia zamrkala na svou studentku, která normálně stála, jako by se nic nedělo. Twilight 
jí zmatený výraz oplatila a Celestia se znovu podívala na zem, které se před chvílí dotkla. Pomalu znovu nohu k 
zemi přiblížila. Potom ho rychle zase zvedla, jako by jí země chtěla nohu sníst. 
"… Celestie, co se děje?" zeptala se Twilight zmateně a nevěděla, jestli má mít strach nebo ne. 
Celestia nijak neodpověděla, jen napřímila oči. Avšak jakožto panovnice země po tolik let zklidnila pořádně 
nervy a položila kopyto na území Ponyvillu. Páteří jí projela vlna elektřiny a cítila, jak jí vstala hříva vzadu na 
krku. Tohle nebylo přirozené, nikdy nic takového ještě necítila. 
Země měla pulz. Pomalý, pozvolný pulz, jako by se ze země snažilo něco osvobodit. Ale nehýbala se a nejevila 
známky, že by s ní bylo něco špatně. Pozorovatel by na Ponyvillu nespatřil nic nenormálního. Ale pulzování 
země jí nahánělo husí kůži; připadalo jí hrozivě hanebné, jako by jí chtělo od Ponyvillu co nejdál. 
"Ty to necítíš, Twilight?" zeptala se Celestia zvědavě a pohlédla na svou studentku. 
"A co přesně mám cítit?" Twilight se podívala na svá kopyta, jedno zvedla a podívala se na něj zespoda, potom 
zavál vítr a nahnal jí husí kůži, "no, je mi trochu zima, jestli myslíte to." 
Celestia si svou nejlepší studentku chvíli prohlížela a potom obrátila pozornost zpět k zemi. Pulzy byly přesné a 
pravidelné, mezi jednotlivými byla vždy čtyři vteřiny mezera. Ale jestli to necítila ani její studentka, tak to 
možná mohlo počkat až po svatbě. 
"No… teď to neřeš, Twilight. Musíme se soustředit na svatbu," Celestia přikývla. 
"Och… tak dobře, princezno, když to říkáte," řekla rychle Twilight a znovu se podívala do svých poznámek, 
"Dobře, tak se do věcí dáme, než je prodloužíme ještě více!" Twilight se poté rozběhla k radnici, aby už vše šlo 
jako po drátkách. 

"Promluvím si s ní po svatbě," řekla potichu Celestia a následovala svou studentku. 

 

 

 

 

 

Zpracoval:  Filip Šuran 

Zdroj: http://creepypastapreklady.blog.cz/ 

 



Creepypasty 

Silent Ponyville 3, kapitola 1 
Hrála hudba. Tichá melodie tančila vzduchem všude kolem ní, tlumené akordy 

plynule přecházely jeden ve druhý. Jako by se na nástroj nehrálo už tak dlouho 

a čekalo se s hraním na tuto příležitost. Melodie jí však naháněla husí kůži. 

Fialový jednorožec vyrazil vpřed, ačkoli kolem sebe neviděl žádné světlo. Ale 

byla odhodlaná jít stále vpřed, ačkoli nevěděla, co je jejím cílem. Připadalo jí, 

jako by už šla několik dní. Její nohy při každém kroku pulzovaly bolestí. Vůbec 

nic si nepamatovala, pouze tuto neustávající bolest. 

A potom před sebou zahlédla světlo. Bylo jen slabé, sotva jí osvětlovalo svět 

kolem ní, ale bylo to lepší nežli nic. Když k němu přistoupila blíže, mohla si 

konečně prohlédnout scénu kolem sebe. 

Byla na hradě v Canterlotu. Dokázala by poznat svůj domov naprosto 

odkudkoli. Ale něco tu nebylo v pořádku. Jindy jasně barevné dlaždice byly nyní 

dokonale šedé a špinavé. Zdi, které kdysi na sobě nesly malby a různé dekorace 

se nyní podřizovaly rozkladu a špíně, která byla všude po zemi. Zdi už nebyly 

vyrobené z kamene a sádry, ale spíš vypadaly, jako by byly zkonstruovány z krví 

potřísněné ocele. Na místech, kde bývaly nástěnná zrcadla, byla nyní ocelová 

okna, která při sobě držela pomocí řetězu. 

Hrad byl postaven jako klec. 

Podívala se za sebe, kde očekávala vstupní dveře do hradu. Místo toho však 

před ní čněla slepá chodba. Nic nenaznačovalo tomu, že zde kdy vůbec nějaké 

dveře byly. A ačkoli se nějak musela dostat dovnitř, teď byla uvnitř uvězněná. 

Otočila svou hlavu zpátky na cestu před sebou. Znala cesty hradem jako svoje 

podkovy. Nečekala na nic dalšího a rozběhla se kupředu. Hlavní sál byl přímo 

před ní. Tam princezna Celestia nejčastěji přijímala hosty, kde stála nahoře na 

schodišti před okenními obrazy dne a noci. 

Netrvalo jí dlouho do síně doběhnout, ale když se tak stalo, okamžitě se zarazila. 

Síň vypadala jako všechno kolem, vše se rozpadalo, hnilo, nebo bylo potřísněné 

krví. Ale největší změnou byl okenní obraz, který nyní zdobil zeď za schodištěm. 

Zobrazoval Celestii jako obrovskou tyčící se postavu uprostřed, jediné viditelné 

oko temně rudé. Pod ní byly vyobrazeni poníci a jejich domy v plamenech. Nad 

ní zářilo slunce a měsíc, jedno zatemňovalo druhé. Na každé její straně byly dva 

symboly, jeden rudý magický kruh s dalšími třemi uprostřed ozdobený dávnými 

runami. Druhý byl černý magický kruh, ve kterém byl pro změnu trojúhelník, 

který měl v sobě zvláštní náhodné křivky. Runy se kolem tohoto kruhu s 

trojúhelníkem seskupovaly tak, že symbol připomínal hodiny. 

Uši jednorožčí klisny zaslechly řinčení řetězů. Vzhlédla vzhůru ke stropu, kde 

spatřila něco, co vypadalo jako lustr, který se nad ní pohyboval. 

Zařízení na stropě najednou vydalo praskavý zvuk a spadlo k zemi. Klisna měla 

jen pár sekund, aby se skokem mohla vyhnout věci, která padala přímo na ní. 

Svalila se k zemi a chránila si obličej a čekala, až uslyší zvuk dopadu na zem. 
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Místo toho jen zaslechla, jak zařízení zachrastilo, jako by se najednou zastavilo 

ve vzduchu. Tento zvuk následovalo bolestné zaječení, které se odráželo po celé 

síni. Klisna opět vzhlédla, aby si mohla lépe prohlédnout to, co zvuk vydávalo. 

To, co si myslela, že byl lustr, byla ve skutečnosti hromada ozdobných dekorací 

pro výše postavené poníky. Na vrchu byla připevněná koruna; ze které na straně 

visela tiára, několik kusů brnění a několik dalších přívěsků. Pod všemi těmito 

dekoracemi se nacházela bytost, která vypadala, jako z ní korunovační klenoty 

vyrůstaly. Kůže se tomu rozpadala, záda to mělo prohnuté až ke koruně a mělo 

to pouze bolestivě deformované zadní nohy. Čelist visela volně dolů a bytost 

zakvílela, čímž odhalila řadu rovných, rozbitých zubů. 

Klenoty se začaly houpat. Bytost se snažila natáhnout své tělo dolů a zabořit 

svoje zuby do fialové klisny. 

Ta však nečekala, až na ní bytost zaútočí. Otočila se a vyběhla schody, čímž se jí 

podařilo utéct. Běžela chodbami, které důvěrně znala. Nevěděla přesně, kam 

chtěla utéct. Chtěla najít svou učitelku, tu, která jí toho už tolik dala a která byla 

jako její druhá matka. 

Běžela chodbou, kopyta jí duněla o plechovou podlahu. Cítila, jak jí při každém 

dopadu na zem krev třísní nohy. Chodba, kterou běžela, jí připadala nekonečná, 

protože všechno kolem ní bylo schované v temnotě. Běžela a kolem ní se míhala 

ocelová okna. Z oken nebyla vidět žádná známka světla, ani ujištění, že 

existovalo něco jako nebe. 

Kopyta jí nesla dál. Jak běžela chodbou déle, zdálo se, jako by se chodba začala 

měnit. Země začala být najednou horká, zdi nabyly světlejší barvu a místnost 

jako by měnila tvar. Ocelová okna se najednou začala měnit na okenní obrazy 

znázorňující poníky. Každé okno zobrazovalo jinou událost. 

Jedno zobrazovalo upalovaného poníka na kůle. Další ukazovalo dva poníky 

uprostřed boje, každý s jinou zbraní i brněním. Další poník byl pověšený na laně 

připevněném na měsíc. Další zobrazovalo matku házející své hříbě hladovým 

aligátorům pod ní. Další mělo na sobě mrtvého poníka, nad kterým se skláněl 

jiný poník s nožem v puse. Další zobrazoval padlého anděla v náručí sklíčeného 

poníka. 

Jak míjela jednotlivé obrazy, začaly obrazy fialovou klisnu naplňovat hrůzou. 

Ale ani na okamžik se nezastavila v této nekonečné chodbě a běžela dál vstříc 

temnotě. 

V temnotě před ní se najednou objevil pár rudých očí. Pozorovaly ji, ale klisna 

běžela dál. Temnota, do které běžela, se začala kolem ní rozpínat po celé 

chodbě. Rozprostřela se po obrysech a okenních obrazech a šířila se rychleji, 

než ona běžela. Temnota se plížila za ní, dokud v sobě nepozřela celou chodbu. 

Zatímco jednorožčí klisna běžela dál, rudé oči pomalu zmizely ve tmě. Klisna 

však běžela dál temnotou, aniž by věděla, kam byla vedena. 



Zpracoval: Filip Šuran 



Démon 

 
Bylo to v pátek večer. Trochu jsme s kámošema pařili v jednom klubu. 
Byli tam Ted, John a Sára. Byli jsme tehdy dost nalitý a dostali jsme 
dost blbej nápad. Sára byla ghotička, tedy alespoň to o sobě tvrdila. 
Navrhla, že bychom mohli jít někam ven, a pokusit něco pro srandu 
"vyvolat". Mě přišel tenhle nápad trochu dětinskej, ale souhlasil jsem. 
Sára koupila svíčky a křídu a šli jsme. Zastavili jsme v parku na 
chodníku. Napravo bylo zábradlí a za ním řeka. Nalevo byl menší lesík a 
podél pěšiny byly lavičky. Sára namalovala na chodník pentagram a 
rozestavěla svíčky, zapálila a začala něco mumlat. Moc jsem tomu 
nerozuměl, ale slyšel jsem v tom slova, jako: satan, démon, peklo 
apod. Sára domluvila, ale nic se nedělo. 
Kluci se smáli, ale mě to moc vtipné nepřišlo. Když se John s Tedem 
nasmáli, chtěli jsme odejít. Jenže se najednou strašně ochladilo. 
Opravdu, byl to strašný mráz zničehonic. Pak jsem zpozoroval, jak se 
na zábradlí tvoří jinovatka, a rozrůstá se dál po kovu. Vtom se v křoví 
něco hnulo. Byla to asi kočka, myslel jsem si, ale pak John vykřikl: 
"Proboha Sáro!" 
Ohlédl jsem se a zcepeněl hrůzou. Sára visela ve vzduchu a měla 
rozpažené ruce jako na kříži. Byla mnohem bledější, ale zároveň 
temnější. To co mě ale nejvíc vyděsilo, bylo to, že měla oči obrácené 
dovnitř, takže jí bylo vidět jenom bělmo. Zírali jsme tam, a hrůzou ani 
nemrkli. Pak zase něco zašustilo v křoví za mnou, ohlédl jsem se, ale 
zas tam nic nebylo. 
Pak ale začal křičet Ted. Opět jsem se ohlédl, a Ted se válel na zemi 
celý v krvi. Křičel strašně moc a já mu viděl na kůži krvavý pot. Byl celý 
zalitý krví, kterou teď bez ustání potil a křičel u toho. Strašně křičel. 
John raději utekl, utíkal, jak jen mohl, a najednou se svalil a hmatal si 
po obličeji. Taky křičel, příšerně křičel, chtěl jsem mu pomoct, ale on 
se otočil a já uviděl jeho oči. Žhnuly a svítily jako plamen a očividně 
taky Johna strašně pálily. Viděl jsem, jak se Johnovi pálí kůže kolem 
očí, jak rudne, jak se na ní dělají bolavé puchýře, a jak černě uhelnatí. 
Zíral jsem na to, neschopný mluvit, neschopný myslet, neschopný 
pochopit tu ukrutnou bolest všude kolem mě. 
John volal moje jméno, prosil mě o pomoc, Ted po mě natahoval svoji 
kostnatou a zkrvavenou ruku a Sáře se začaly protáčet končetiny a 
praskat klouby. Pak na městských hodinách odbylo šest a veškerá ta 
hrůza pominula. 
 
Probral jsem se až v nemocnici. 

Zpracoval:     Filip Šuran                                    http://creepypastapreklady.blog.cz/ 
 



 

 

Nevíte? 
 

 

Počkat. To mi ani neříkejte, že o tom nevíte, že o něm nevíte, 

že o NICH nevíte?!! Vážně? Tak to byste si měli dávat pozor a 

dál číst. To se na vás dívá, když spíte. On se na vás dívá 

pokaždé. Takže i teď. Nedívejte se na něj. Můžete se podívat 

doleva, můžete se podívat doprava, za sebe, před sebe i pod 

sebe. Ale nikdy, ale fakt NIKDY!!!! Se nedívejte nad sebe. 

Nesnáší, když ho spatříte. Tak se tam nedívejte. Ale asi  to 

radši nechcete. A nebo jo? Už jste je ale viděli. Dějové chyby. 

Když jdete a něco není tak, jak bylo před vteřinou, tak si toho 

buď všimnete nebo ne. Ale když ano, tak si  vás oni. Temné 

duše všimnou a odtáhnou na konec světa. Do temnoty, 

kterou nevidíte. Nevidíte prakticky NIC! A odtamtud se 

nedostanete. Jako třeba já. Ale ptáte se. Jak to, že to píšeš, 

když nic nevidíš a nic tam není? To je další dějová chyba. Tak 

bacha, ať vás za mnou neodtáhnou. Čekám tu  na vás. Jsem tu 

sám, tak přijďte brzy. 

 

Zpracoval:  Anonym… 

 



 

Nejlepší Hororové hry 
 

1. Amnesia. The Dark Descent 

„Jmenuji se Daniel. Ano nesmím zapomenout.“ Toto je nejčastější hláška kterou zde uslyšíte. 

Jak už jste asi poznali, jmenujete se Daniel. Jste člověk který trpí paranoiou a amnésií. Proto 

se také hra jmenuje amnesia. Děj je o tom, že jste uvízli v blázinci plným příšer a pokusů a 

musíte najít svou manželku. Je to sice starší hra ale na tomhle seznamu nesmí chybět. 

 

2. Série Five Nights at Freddys. 

Zde je příběh hold trošku složitější. Jste jednoduše hlídač v restauraci plné robotů. Tito roboti 

se vás snaží za každou cenu dostat. Pokud ale chcete vědět proč a celý tento zajímavý příběh, 

tak se radši podívejte na YouTube, Google atp… ale je to moc zajímavé. Hra je tale i bez 

příběhu dost strašidelná.¨ 

 

3. SCP. Contaiment Breach 

Tahle hra je zajímavá už jen z toho důvodu, že není od původního vynálezce SCP. Ale je i tak 

úplně úžasná. Doporučuji vám si o tom něco zjistit. Každopádně, atmosféra ve hře je super, 

postavy taky ale grafika je zastaralá. Ale myslím si, že to není podstatný. Doporučuji. 

 

Ještě bych rád upozornil, že to je jen čistě můj názor a tohle jsou nejlepší hororovky které 

jsem zatím hrál. Každý si na to udělejte svůj názor. Ale doporučuji zahrát si. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            Zpracoval: Trpka Lukáš 



 

 

Generál Totenkopf byl v minulém díle po právu poražen, fašisté ale stále vládnou 

alternativnímu světu 60. let minulého století. Wolfenstein 2: The New Colossus přesouvá boj 

do Spojených států, kde bude oblíbený hrdina B.J. Blazkowicz s bandou bojovníků za 

svobodu škodit bezskrupulóznímu režimu. Těšit se přitom můžete nejen na šťavnaté 

přestřelky, ale znovu i na strhující příběh plný překvapivých zvratů, dobrou hudbu a 

fascinující místa. 

Příběh je tentokrát pro B.J.e ještě osobnější a intimnější. Coby budoucí otec má o důvod víc 

zachránit svět od nemocného fašistického režimu. Na jeho bedrech je zkrátka tíha opravdové 

zodpovědnosti. Pakliže nevíte, co se odehrálo v prvním díle s podtitulem The New Order, 

mohu vám jen dobře poradit, abyste si ho zahráli. Nemáte-li však zájem a chcete-li se vrhnout 

rovnou do toho, co nabízí aktuální Wolfenstein 2: The New Colossus nemusíte věšet hlavu. 

Na začátek vás čeká shrnutí toho nejdůležitějšího, abyste do druhého dílu vstoupili náležitě 

připravení. 

Kromě jiného prožívá B.J. svého druhu cestu do minulosti. Dohánějí ho dávno vytlačené 

vzpomínky na rodiče a dětství. Tyto vzpomínky jsou přitom velmi dobře propojeny s hlavním 

příběhem, což ústí v emocionální horskou dráhu, jakou nabízí jen pramálo pravověrných 

stříleček. 

 

 



Jak se vyrábí  věci z papíru 

 

 

Vypracoval: Daniel Švec 



 



Vtipy 

 

  

 

 

 

 

 
 



Vtipy 

 

„Rozhodl jsem se, že už nikdy nebudu uzavírat sázky." 

„Ty? Nevěřím!" 

„Nevěříš? Tak se se mnou vsaď!" 

 

„Michale, napsal jsi velice hezkou slohovou práci, ale řekni mi, proč 

jsi ji nedokončil?" „Hm, tatínek už neměl víc času." 

 

Učitelka: „Pepíčku, když říkám, že je to ropný magnát, co asi může 

prodávat?” 

Pepíček nejistě: „Magnety?” 

 

Nová paní učitelka říká své třídě: „Teď se mi pěkně představíte. Třeba ty, 

chlapče, jak se jmenuješ?” 

„Já jsem Prokop Buben.” 

„To mě nezajímá, pověz mi, jak se jmenuješ. 

 

Učitel k žákům ve druhé třídě: „Kdo jsou lidé, kteří si berou věci, i když 

jim nepatří?” 

Děti nechápou. 

„Tak například: Co bych byl, Pepíčku, kdybych teď sáhl takhle do tvé 

kapsy a vytáhl 50 korun?” 

„Kouzelník, pane učiteli.” 

 

Na výletě najde jeden ze školáků granát. Učitelka ho okřikuje: „Nehraj si 

s tím, nevíš, co to je! Okamžitě to zahoď!” 

 
 


