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Školní časopis, ročník II., číslo 1., vychází 31. 10. 2008 

Šéfredaktorka Kristýna Šírová, zástupce Petr Haken 
 

Tak jsme se tu zase po dlouhé době sešli. Minulí deváťáci s námi již nejsou a místo nich jsme nastoupili my, nynější 
devítka. Myslím, že to nebude lehký rok, ale že se jím společně „prokousáme“ ve zdraví. Jako minulý, tak i tento rok se 

budeme snažit udělat a rozdat vám po třídách několik vydání školního časopisu 4. dimenze. Snad budete spokojeni a aspoň 
trochu vás to odreaguje od školních povinností. Na první redakční poradě se nás sešlo hodně málo a tak doufám, že další 
 z vás by mohli přijít s dobrým nápadem a podělit se s ostatními. A abych už zbytečně nevykládala, můžete se pustit do 

prvního čtení v tomto školním roce. 
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Aktuální školní dění 
Úřad práce Semily 
 

     Dne 18. 9. 2008 9. třída navštívila úřad práce. Všichni jsme byli zvědavi, co nás tam čeká, 
a byli jsme příjemně překvapeni. Ujala se nás milá paní, která nám povídala o výběru 
středních škol a o průběhu přijímacího řízení. Dozvěděli jsme se spoustu novinek. Jedna z 
nich byla, že si budeme moci dávat tři přihlášky na střední školy. Podle toho, kam nás 
přijmou, se můžeme rozhodnout, která pro nás bude nejlepší. Dále jsme podstoupili test 
zájmů, vyšlo v něm, které zaměstnání by pro nás v budoucnu bylo nejvhodnější a ve kterém 
bychom se naopak neuplatnili dobře. Po přednášce jsme mohli nahlédnout do „šanonů“, ve 
kterých byla seřazena různá povolání, a každý dle svého uvážení se mohl podívat na to, které 
chtěl, a vzít si od něho patřičné informace. Každý z nás získal spoustu nových poznatků o 
svém vysněném budoucím povolání a škole. Čas utekl jako voda a my jsme se museli 
rozloučit a odjet. Návštěva se nám všem moc líbila. 

(Nikola Süssová) 
 

 
ZÁHADY, TAJEMNO 

 
Chrápající dědeček 
 
     Už je to tu zas. Sednu si na gauč a odpovědí mi je dlouhé a hluboké chrápání. Nevím, co to je. Jestli je to jenom stářím 
té pohovky, ale vždy se citelně ochladí. Od úst mi stoupají obláčky slabé páry a kromě dalšího zachrápání není slyšet vůbec 
nic. Zamrazí mě po zádech a vím, že tu něco je. Snažím se toho nevšímat. Natáhnu se a usínám. 
     „Crrrrrr,“  někdo zvoní u dveří. Je už velká tma. Pomyslím si, co tu kdo může chtít, a mrknu na hodiny. Za pět minut 
půl dvanácté.  
     „Crrrrrr … crrrr,“ ozve se zas naléhavě.  
     „No jo, vždyť už jdu,“ na chodbě před mým bytem stojí neznámý kluk. Ještě než stačil něco říci, všimla jsem si ošklivě 
zakrváceného kolena. 
     „Pojď rychle se mnou,“ čapnul mě za ruku, a než jsem se vzpamatovala, letěli jsme oba po schodech dolů. Přímo před 
dveřmi ležel další chlapec. Konečně jsem měla čas zeptat se, co se stalo. Kluk mi pověděl, že je to jeho nejlepší přítel. Z 
ničeho nic začal vyděšeně povykovat a nakonec omdlel. 
     „Vůbec nevím, co to mělo znamenat,“ řekl podrážděně.  
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     Jenom jsem vykuleně koukala. Oba jsme ho podepřeli a odvlekli do mého domu. Sotva jsme ho položili na gauč, už se 
začal probírat. Koukal na nás jako „vyvoraná“ myš. Vůbec neměl ponětí, co se mu asi stalo. Jeho kamarád mu vše 
připomněl. Když jsme se všichni malinko uklidni, začali jsme si povídat. Ten kluk, co přišel pro pomoc, se jmenuje David 
a ten druhý Honza. Tou cestou okolo mého domu chodili každý den. Nikdy se jim nic takového nestalo, až teď.  
     „Stává se mi to častěji,“ přiznal po chvíli Honza. Jsem citlivý na negativní místa. 
     „Jak jako negativní?“ zeptala jsem se zvědavě. Moc mě to zajímalo, 
protože jsem neměla ponětí o tom, že by něco takového existovalo. A už 
vůbec zrovna před mým domem.  
     „Já nevím, třeba na místě, kde se stalo něco tragického nebo kde se 
objevují nějaké bytosti.“ 
     „Cože?“ v duchu jsem se musela smát. Na tohle přece nikomu neskočím. 
To je naprostý nesmysl. Někdy jsem o tom možná slyšela, ale myslela jsem, 
že za tím je vždy nějaký trik.  
     „No jo, nikdy jsem o tom nikomu neříkal. Mysleli by si o mě bůhvíco. Ale 
tohle bylo silné.“ 
     „To jako znamená, že tu něco je? Nebo bylo?“ koukal na něho David 
stejně udiveně jako já.  
     „Přesně tak,“ přitakal Honza. S Davidem jsme se na sebe nedůvěřivě 
podívali. Oběma nám bylo jasné, že uvěříme teprve tehdy, když uvidíme 
zmiňované zázraky na vlastní oči.  
     Neustále mně ale nebylo jasné, proč má David to roztlučené koleno. 
     „Od čeho máš to rozbité koleno?“ optala jsem se tedy. 
     „ Ty jo ... já ti ani nevím. Asi jsem se někde naplác. V takovéhle tmě se 
člověk smekne i tam, kde by to nečekal.“ 
     „Chmm, no dobře, ale každopádně už byste v tomhle stavu neměli nikam 
chodit. A venku není vidět ani na krok.“ 
     „Ale…,“ ozvalo se jednohlasně. 
     „Žádný ale. Rozložím tady gauč a budete spát tady.“ Znělo to, jako 
kdybych byla jejich matka, ale nechtěla jsem, aby se jim ještě něco stalo, i když už jim oběma bylo nad 18 let.  
     Z ledničky jsem vyhrabala nějaké jídlo. Mezitím co oni jedli, připravila jsem spaní. Zdálo se mi zase chladněji. Všimla 
jsem si, že je otevřené okno.  
     „Vždyť jsem ho zavírala, než jsem šla spát,“ pomyslela jsem si v duchu a přitom jsem otáčela kličkou, abych ho zavřela. 
Zvenčí byly vidět jenom pouliční lampy. Všechno bylo najednou o něco temnější. Možná jsem se začala i bát. Co když ten 
kluk má přece jenom pravdu? Ne, to není možné. Ukončila jsem svůj vnitřní monolog a šla za chlapci.  
     „Spaní máte připravené,“ oznámila jsem jim a přisedla si. Dívala jsem se „do blba“. Čekala jsem, až dojedí. Poděkovali 
mi a všichni jsme se rozešli spát. Jenže noc ještě zdaleka nekončila. 
     „Uf,“  znova jsem se probrala. Všude okolo mě byla strašná zima. To, co mě probudilo, bylo něco jiného. Vedle v 
místnosti u kluků bylo slyšet hned několik věcí. Jedna z nich bylo také vřískání Honzy. Na nic jsem nečekala a běžela se 
podívat, co se děje. V obývacím pokoji byl nepořádek jak při stěhování. Honza se válel na gauči v křeči a David se mu 
snažil všemi silami nějak pomoct.  
     „Co se zas stalo?“ ptala jsem se vyplašeně. 
     „Nevím, spal jsem a pak slyšel velké rány a hlasy. Myslel jsem, že jsi to ty, ale pak začal Honza zase vyvádět. Než jsem 
se vzpamatoval, našel jsem ho takhle.“  
     „Krucinál, co se to tu děje!!“ začala jsem nadávat. Tohle na mě bylo už trochu moc. 
     „Klid, musíme počkat, až ho to přejde, snad nám potom něco vysvětlí,“ řekl David už klidnějším hlasem. 
     „Fajn ...,“ odpověděla jsem trochu naštvaně a sedla si do křesla s pocitem beznaděje.  
     Trvalo ještě dlouho, než se Honza úplně vzpamatoval. Rozednívalo se. Za lesa vycházelo slunce. 
     „Mrtví ve vašem domě rozpoutali válku,“ pověděl nám poté venku.  
     „To znamená co?“  
     Kráčeli jsme ulicí obrostlou keři. 
     „To znamená, že dávno zemřelí se vzbouřili.“  
     „Jak je to možný?“  
     „Zatím nemám ponětí. Možná nám dají znamení nebo nás budou varovat.“ 
     „Počkej….v poslední době jsem u nás v domě slýchávala chrápání.“ 
     „SLYŠELA jsi chrápání?“ 
     „Jo.“ 
     „To je zajímavé. Jestli to byl někdo z mrtvých a ty jsi ho slyšela, znamená to, že dotyčný s tebou musel být nějak spjat. 
A musí mít dobrý důvod, proč zrovna on.“ 
     „Asi je na čase, abys nám vyprávěla historii vašeho domu.“ 
     „No moc toho o něm nevím. Bydlel v něm můj děda, který potom přepsal dům na mě.“ 
     „To je všechno? A jak umřel tvůj děda?“ 
     „No ... klidnou smrtí, myslim.“ 
     „Myslíš?“ 
     „Řekli mi to příbuzní, ale nic víc nevím, neznala jsem ho a ani nechápu, proč přepsal dům zrovna na mě. Ale byla jsem 
ráda, že mam solidní bydlení, a hlavně, že bydlím sama.“ 
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     „No dobrá,“ Honza mrknul na hodinky a oznámil, že už musí běžet. Domluvili jsme se na půl šestou, kdy se sejdeme u 
kašny se sochou anděla a nějakým dalším stvořením. 
     Den mi ubíhal pomalu. Už jsem se nemohla dočkat. Vím, že to zní divně, ale to pátrání mě nějak záhadně začalo bavit. 
Asi o půl čtvrté odpoledne jsem dostala nápad. Zavolám mému strýčkovi, který se s dědou dobře znal a byli nejlepší 
kamarádi. Mohl by něco vědět. Ještě mi chvíli trvalo, než jsem se úplně odhodlala. 
     „Ahoj, co potřebuješ?“ ozvalo se po chvíli vyzvánění na druhé straně.   
     „No, je to blbý, ale chtěla bych se zeptat na mého dědu …“ přerušil mě velký rachot. 
     „Strejdo, seš tam? Co to bylo?“ 

     „Počkej, teď se o tom bavit nebudeme, dlouho jsem čekal, až zavoláš, v 
pátek přijedu a teď ahoj!“ oznámil mi rychle a ukončil hovor.  
     „Co to mělo bejt?“ přemítala jsem si v hlavě, „a proč se nechtěl bavit po 
telefonu?“ Jenže mi nezbývalo nic jiného než čekat. A to byla teprve středa. 
     Už jsem se šíleně nudila. Koukala jsem se opět do blba a chtělo se mi 
spát. Na zdi jsem chvilkami zahlédla kmitající bílé světýlko. To bude tím, 
jak jsem unavená, celou noc jsem vlastně nespala. Natáhla jsem se na ještě 
rozložený gauč, protože se mi ho nechtělo uklízet, a usnula jsem.  
     „AAAAA..“ ze snu mě probudil šílený trpící hlas. Dokonce jsem si 
všimla svých vlhkých očí. Byla jsem docela vyplašená, ale rychle jsem se 
uklidnila. Setkání s klukama už se rychle blížilo, a tak jsem se začala 
oblékat. Najednou jsem ucítila slabé mravenčení po zádech a studené jako 
by šeptání přímo u mého ucha. Naskočila mi husí kůže a rychle, co 
nejrychleji jsem vylítla z domu. Když jsem docházela ke kašně, kluci už 
tam seděli a z dálky na mě mávali nějakou knížkou. Byly to povídky, temné 
povídky o našem městě. 
     „K čemu nám to bude?“ vyzvídala jsem, k čemu by nám tohle asi tak 
mohlo být. 
     „Nevíš, že v každé povídce je částečná pravda?“ mrknul na mě David. 
     „No, něco jsem slyšela, ale nevěnovala jsem tomu přílišnou pozornost,“ 
pokrčila jsem rameny. 
     „Volala jsem mému strýci. S mým dědou byli přátelé. Jenže mi nic 

neřekl. Jen, že v pátek přijede, abychom si promluvili. Znělo to všechno tak nějak divně,“ pověděla jsem jim novinku. 
     „Tak to bychom se mohli něco dovědět,“ Honzu to nadchlo, úplně jsem viděla, jak se mu rozsvítily oči. 
     „No a teď k čemu je ta kniha?“ vrátila jsem se zpět k původnímu tématu. 
     „Vypráví se tam o jednom člověku, který dokázal komunikovat s nadpřirozenými bytostmi. To by ještě nebylo tak 
zajímavé. Jenže popis té osoby přesně sedí na tebe.“ 
     „Na mě? To je blbost. Tahle kniha je někde z 12. století. Navíc to jsou výmysly.“ 
     „Možná, ale poslouchej dál….tahle osoba se spojila s těmi bytostmi a dohromady uchránili pozemský svět před 
nadpřirozeným zlem.“ 
     „To je náhoda, to by mohlo sedět na každého.“ 
     „Jo, ale ne v případě, když se podíváš, v jaké jsme situaci,“ odporoval mi Honza.  
     „Ještě se tam píše, že všechny dokumenty by měly být skryté, podle dalšího popisu, přesně ve vašem domě,“ dodal 
David. 
     „Uf, tak to už je na mě trošku moc,“ pochmurně jsem se posadila vedle kluků. Těch nových zpráv jsem měla plnou 
hlavu, a co teprv na mě chystá strýc…. 
 
     Strýc … ano, už je pátek a dnes má přijet. S Davidem a s Petrem jsme zatím na nic dalšího nepřišli. Připravila jsem 
nějaké jídlo, pozvala také kluky a doufala, že se nestane to samé jako minule. 
     „Crrrr, crrr, crrr …“ ozvalo se ode dveří. Chlapci už byli tady, takže to mohl být jedině strýc nebo někdo úplně cizí. Ale 
samozřejmě, strejda Petr dorazil v celé své kráse. Sice trochu zarostlý, ale to byl menší detail.  
     Vyprávěl nám o tom, proč se přepsal dům na mě, co hrozí a co máme dělat. Z toho všeho vykládaní jsme pochopili asi 
toto - dům už je hodně starý. První zápisy o něm jsou již ze 12. století, kdy se o domu vyprávěly historky (to už jsme 
věděli, poněvadž jsme narazili na tu knihu.). Dále jsem to v minulosti byla opravdu já, kdo se spojil s bytostmi a navrátil 
rovnováhu „mezi nebem a zemí“. Navíc strýc věděl přesně, kde spisy, o kterých jsme se dozvěděli, leží. Mělo to ale menší 
háček. Spisy sice bývaly skryté u nás v domě, ale asi o dvě století později byly přeneseny na tajné místo do kostela. To 
znamenalo, že jsme se do něj nenápadně museli dostat. 
   
     „Pojďte, obejdeme to zadem,“ naváděl nás strýc a my jsme ho s Honzou a Davidem poslušně následovali. Museli jsme 
být tiše jako myšky, hned vedle kostela bydlela totiž jedna zdejší „drbna“, která měla neustále oči na stopkách. Octli jsme 
se u zdi kostela. Petr věděl přesně, kde jsou dveře, byly zamaskované tak, aby na ně nikdo nežádoucí nepřišel. Vešli jsme 
do tmavé a malé místnůstky, kam jsme se sotva všichni čtyři namačkali.  
     „Tak co teď?“ optal se Honza. Bylo vidět, že u hřbitova je opravdu nesvůj, navíc jsme ani jeden na druhého neviděli. 
Naštěstí s sebou měl strejda baterku. 
     „Zavřete ty dvířka, ať nejde to světlo ven. A ty pojď sem a podrž ten poklop,“ oznámil Petr Davidovi a začal scházet 
dolů po schodech. Na chvíli jsem zaváhala, ale pak jsem se odhodlala a vyrazila za ním, za mnou Honza a poslední David, 
který poklop zase uzavřel. Klesali jsme níž a níž. Zdálo se mi, že už musíme být hodně hluboko pod zemí. 
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     „Tak jsme tady.“ Zastavili jsme se po pár minutách už ve větší místnosti. Strýc zapálil pochodně a osvětlil celou 
místnost. Nebyla nijak zvláštní. Zdi byly z hlíny. Vypadalo to spíše jako velké doupě. Až na konci skrýše v pravém rohu se 
nacházela malá skříňka. Petr se vydal rázným krokem k ní, ale asi v polovině cesty se zastavil. 
     „Dojdi k té skřínce a z horního šuplete vezmi, co uvidíš,“ řekl mi rozhodně. Vydala jsem se na druhý konec, udělala 
jsem, co chtěl, a zase se vrátila.  
     „Pro ty pergameny jsi mohla dojít jedině ty, okruh okolo skříně je nejspíš chráněn, vzhledem k této kružnici.“  
     „Jo aha,“ nejistě jsem přitakala. 
     „ A teď?“ zeptala jsem se poté.  
 
     „Teď jdeme co nejrychleji zase zpátky, než nás tady někdo najde,“ oznámil strýc a všichni jsme se opět vydali cestou 
nazpět.  
 
     „Nakonec jsme dohromady našli tajnou zbraň, kterou démoni nečekali, nyní je uschovaná na místě, o kterém vědí 
jenom duchové, oni sami ji však nemohou použít ...“ dočetla jsem pergameny doma u stolu.  
     „To nám trochu zkomplikovalo situaci,“ řekl Petr. 
     „No a co tedy to chrápaní mého údajného příbuzného?“ 
     „Počkej jaké chrápaní myslíš?“ zeptal se strejda. 
     „Vždy k večeru tu slyším chrápání…vlastně..nemůže to být děda? Nechce nám něco oznámit nebo se s námi spojit?“ 
napadlo mě. 
     „Ano je to možné. Musíme tomu přijít na kloub. Dnes budeme všichni spát zde. A ty se musíš spojit s dědou,“ mrknul 
na mě. 
     „A jak to mám udělat?“ vyjeveně jsem na něj koukala. 
     „To už musíš vymyslet,“ pověděl Petr. 
 
     Tak už je večer, všichni jsme ulehli a já nervózně ležím na gauči a čekám, co bude. Už se začíná ochlazovat. A je to 
tady. Viděla jsem, jak se pootevřelo okno. Začala jsem mít strach. Naskočila mi husí kůže. Z dáli jsem už chvílemi 
zaslechla tiché sípání, které přecházelo v hlasitější chrápání. Vůbec jsem nevěděla, co mám dělat, abych se s ním tedy 
spojila. Nenapadlo mě nic jiného, než na něj prostě promluvit. 
     „Dědo, jsi tu?“ zeptala jsem se nejistě. V tu chvíli jsem jakoby usnula, ale vnímala jsem okolí. Viděla jsem dědu, jak ke 
mně přichází. Neslyšela jsem, že by něco říkal, ale věděla jsem, co mi „povídá“. Pověděl mi, kde je zbraň, ale že se k ní 
není lehko dostat. Popsal, co nám hrozí, a že nebezpečí už je blízko nás. A vtom už jsem se probudila. Chladno najednou 
ustalo. Věděla jsem, co mám dělat, počkala jsem do svítání. Ráno jsme se všichni sešli v jídelně. 
     „Tak co? Jak to dopadlo?“ ptal se Petr okamžitě. Všechno jsem jim převyprávěla. Musíme se dostat do vedlejšího 
města, kde má být nějaký další kostel, kde má být zbraň ukrytá. Než 
se k ní ale dostaneme, čeká nás hodně nebezpečných překážek. Navíc 
už nemáme mnoho času, bylo by nejlepší, kdybychom začali již 
dnes. 
     „Dobře, po jídle nás odvezu a poohlédneme se po tom městě,“ 
odpověděl strýc. 
     Město bylo velké, ale moc dlouho nám netrvalo, než jsme kostel 
našli; obhlédli jsme si i okolí. Kostel ležel v odlehlé části města, 
spíše až trochu za městem, v pochmurné krajině. Byl uzavřený, ale 
nevypadalo nějak složitě se tam dostat. Jenže co nás čeká uvnitř? 
Později jsme zjistili, že to má opravdu hodně háčků. Okolo kostela 
byl opět ochranný kruh, tentokrát jsme se neodvážili přes kružnici 
nikdo. Otáčeli jsme se kolem dokola. Za chvíli na nás vybafl nějaký 
tajemný muž, nebylo mu vidět do tváře, měl ji zahalenou velkým 
černým kabátem. 
     „Co tu hledáte??“ zeptal se nás chraplavým, vyčítavým hlasem. 
     Všechno …  ne všechno, jenom část jsme mu pověděli. Zjevně 
věděl, o co jde. Vůbec ničemu se nedivil a řekl jenom: „Tak to jste 
vy? Už tady na vás čekám snad celé věky. Mám vám pomoci.“  
Docela jsme na něho koukali. Nic dalšího neřekl, kromě toho, 
abychom šli za ním. Došli jsme do malé kapličky. A dále k dalšímu 
poklopu a pak po schodech dolů, tentokrát nás nečekala žádná 
místnost, ale úzká tmavá chodba. Nejspíše vedla právě do kostela. Po chvíli se muž zastavil. 
     „Dál už musíš jenom ty,“ ukázal na mě, „ půjdeš chodbou, ale dávej si dobrý pozor. Uslyšíš hlasy, které tě budou lákat 
do slepých a bloudivých odboček, musíš pořád rovně a na nic se neohlížej.“ To bylo vše. Okamžik jsem to musela 
rozdýchávat. Když už jsme zašli tak daleko, tak musím, pomyslela jsem si.  
     „To zvládneš,“ podpořil mě Petr, poklepal mi na rameno a všichni se vydali na cestu zpátky. Za pár vteřin zmizeli za 
zatáčkou a najednou jsem byla v chodbě sama. Bylo mi do pláče a pár kapek mi steklo po obličeji. Nehnutě jsem stála na 
místě a pak se vydala dál chodbou. Po chvíli jsem opravdu slyšela nějaké hlasy. První zněl jako hlas mé matky. Byla již 
mrtvá. Tentokrát mně vyhrkly slzy úplně. Rázným krokem jsem si to šinula přímo chodbou, naštěstí jsem v tom stresu 
hlasy ani moc nevnímala. Další, které jsem zaslechla, mi přišly jako Honzův, Davidův a Petrův. V tu chvíli jsem zaváhala. 
„Haloo?“zavolala jsem. Co když mi šli naproti jinou cestou a teď mě volají? Už jsem chtěla odbočit. Ale ne, prostě musím 
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pořád rovně. Šla jsem a šla. Propánajána. Zarazila jsem se, těsně přede mnou byla ohromná jáma. A jsem v koncích, 
pomyslela jsem si. Sedla jsem si vedla jámy a rozmýšlela. Začala mi být zase zima a od pusy mi stoupaly obláčky. Nebyla 
jsem doma, ale opět jsem slyšela chrápání a poté mluvení mého dědy. Pověděl mi, že jáma je přízrak, musím jít dál. Pak mi 
bylo zase teplo. Koukala jsem vyjeveně na díru přede mnou. Jak tohle můžu asi ve zdraví přejít? Ale neměla jsem jinou 
možnost. Vykročila jsem první nohou, opravdu jsem pod sebou cítila zem, honem jsem přešla a šla dál. Cestou mě potkalo 
ještě hodně takovýchto nástrah. Mohla jsem jít hodinu, než jsem došla na druhý konec chodby. Páááni, říkala jsem si. Přede 
mnou se objevila veliká nádherná místnost. Měla pozlacené zdi a strop tmavý. Procházela jsem dále. Odevřela jsem další 
dveře. A další krásná místnost. No nic, nesměla jsem se zdržovat. Věděla jsem, kam mám jít. A opravdu po chvíli jsem 
došla na ono místo. Uprostřed stála další skříň, okolo ní další kruh. Dvakrát jsem ho obešla a poté napřáhla pouze ruku do 
kruhu, tak jak mi poradil děda. Po ruce jsem cítila šimrání, které pokračovalo po celém těle. Až když jsem ucítila 
mravenčení i na patách, vešla jsem za kruh. Opatrně jsem otevřela skříňku a zavřela oči. Za skříně se vyvalil černý oblak. 
Stále jsem oči neotevřela. Okolo sebe jsem slyšela hlasy, Teprve až utichly, oči jsem otevřela. Uprostřed poličky stála 
skleněná lahvička s růžovou tekutinou. A pod ní další pergamen. Oboje jsem popadla. Z kruhu jsem vystoupila stejně, jako 
jsem do něho vstoupila. A poté už upalovala známou cestou ven z kapličky. 
     Tam už na mě všichni nervózně čekali. Byli rádi, když mě viděli živou a zdravou. 
     „Tak co?“ ptali se, jenom ten tajemný muž v klidu stál.  
     „Myslím, že vám to všechno řeknu až doma,“ odpověděla jsem s úsměvem. 
     „Půjdete s námi?“ otočila jsem se na pána v kápi. 
     „Moje práce už skončila. Teď je to jen na vás,“ odpověděl a odkráčel přes kopec pryč. Vydali jsem se domů. 
     Doma jsem jim ukázala lahvičku s pergamenem. Lahvičku jsme si prohlédli, růžová tekutina se v lahvičce pohybovala 
jako živá. Poté jsme se mrkli na pergamen. Byl to návod, jak tekutinu použít. Na konci bylo velkým a tučným písmem 
napsáno, že se lahvička nesmí použít dříve, než nastane správný čas. 
     „No jo, ale co teď? Jak poznáme, že je správný čas?“ ptal se Honza s Davidem. 
     „To nevím, asi budeme muset nějaký čas počkat,“ odpověděl Petr.  
    
     …. A tak jsme čekali, den za dnem, a stále nic, co by nám dalo vědět, že se máme pustit do nějaké práce. Byli jsme ve 
slepé uličce. Věděli jsme, že nemáme mnoho času. Den ode dne jsme byli čím dál více neklidnější. Asi po měsíci jsme si 
všimli, že den je tmavější než jindy a slunce tolik nesvítí. To byla polovina léta. Bylo to čím dál horší. I veřejnost si toho 
začala všímat. V nadpřirozeném světě už se určitě něco děje a nepotrvá dlouho a brzy přijdeme na řadu i my. Na ulicích byl 
zmatek, den už byl skoro jako noc, nikdo nevěděl, co se děje. Až jednoho dne, když jsme byli zase všichni pohromadě v 
našem domě, se daly věci do pohybu. Nejprve zablikal proud, poté se vypnul úplně, uprostřed obývacího pokoje se 

objevilo bílé světlo. Znovu se citelně ochladilo. Rozeznali jsme mého dědu, byly tam ještě 
další postavy, ale neznatelné. Řekl, že musíme udělat ochranné kruhy kolem našeho domu a 
kolem několika kostelů, aby zlo mělo menší šanci se rozrůst ve velkém. Poradil nám, jak to 
máme udělat a poté zmizel.  
     „Fajn, jdeme rychle na to. Popadněte tu sůl, vody a pepř a jedem.“ Rozhodla jsem 
rychle. Všechno probíhalo svižně. Nejprve náš dům. Rozsypali jsme postupně všechny 
přísady okolo domu ve tvaru kruhu a nakonec jsem zavolala duchy, aby chránili domek. 
Stejným stylem jsme to udělali i u kostelů. Objeli jsme jich pět v okolí. U toho posledního 
to však nebylo úplně snadné. 
 
     Nad pátým kostelem se držel černý mrak.  
     „Co to je?“ chtěl vědět Honza. 
     „Myslím, že to, čeho bychom se měli obávat.“ 
     „To už je zlo tak na blízku?“ pokračoval David. 
     „Asi ano, měli bychom si pospíšit.“  
     „A jak to chceš udělat?“ 
     „To se ještě neví.“  
     Šli jsme přímo proti černému oblaku. Nevěděli jsme, do čeho se pouštíme. Těsně před 

černým mrakem jsme se zastavili. 
     „Fajn, tak jdeme.“ Rozhodla jsem. Všichni jsme váhavým krokem vyrazili vpřed. Pustil se do nás strašlivý vítr. Měli 
jsme co dělat, abychom šli dál a nezastavili se. Najednou vítr utichl. Stáli jsme před kostelem. Ani na vteřinu jsme se 
nezastavili a udělali jsme i poslední kruh. Jenže když jsme se chtěli vrátit, viděli jsme, jak proti nám jakoby jde několik set 
tmavých vzdušných bytostí. Byly všude kolem.  
     „A je konec …“ stačil pronést Honza. 
     „Ne, nesmí,“ rozhodla jsem. Obloha mezitím zrudla a já věděla, že teď je ten rozhodující moment. Sáhla jsem do kapsy 
pro lahvičku a okamžitě ji otevřela proti hejnu tmavých bytostí. Začalo to syčet. Všude se šířila šedá mlha. Nic jsme 
neviděli. Klekla jsem na zem a zacpala si uši. Prostorem se totiž rozléhal ohluchující pískot. Zanedlouho však pískot utichl. 
Kolem nás bylo najednou ohromné ticho, otevřela jsem oči stejně jako ostatní, nikde nic a slunce zářilo jako jindy.  
  
     …. A tak jsme lahvičku ukryli, kam patří, a doufali, že je konec …. 

 (Kristýna Šírová) 
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KULTURA 
 

Co pro mě znamená hudba? 
 
     Tak jako každý i já poslouchám hudbu, která se mně líbí, je základem mého života. Každý na ni je zvyklý, spousta lidí 
si život bez ní nedokáže představit.Tak jako se nedá žít bez vody, jídla, lásky, tak ani bez hudby to, podle mého názoru, 
nejde. Je v ní mnoho emocí, které člověk cítí. Když posloucháme pomalou písničku, tak je nám smutno, ale když 
posloucháme písničku rychlou a rytmickou, jsme veselí, právě v tom se skrývá to kouzlo. Proto bych chtěla, aby si to 
čtenáři uvědomili a také se nad tím zkusili zamyslet, jestli i oni to tak vnímají. Spousta žánrů představuje různé typy lidí. 
Různé druhy hudby mají taky svá pravidla, podle kterých se člověk řídí. Řídí se podle nich, protože pro něj hudba znamená 
kus jeho života. Představte si život bez hudby, byl by nudný a stereotypní. 

(Nikola Süssová) 
 
CODE RED V TOVÁRNĚ 
  
     Na úvod zmíním základní informace, aby méně obeznámení čtenáři věděli, o čem vlastně píšu. Code red je ruská 
skupina a její nejznámější píseň se jmenuje Kanikuly. Továrna je proslulý hudební klub v Jilemnici. Vstup je tam povolen 
od 15 let. 
     20. září byli v Továrně zvláštní hosté. Já jsem se sestrou a s kamarádkou přišla do Továrny v devět hodin. Když jsme 
čekali na schodech před vstupem s ostatními lidmi, už okolo nás procházeli směrem ven známé tváře, které na pódium 
dorazily až kolem dvanácté hodiny večerní. Mezitím se vystřídali různí diskžokejové 
ještě s jednou kapelou, už si ale nepamatuji, jak se jmenovala. Do deseti hodin uvnitř 
klubu moc velká zábava nebyla. 
     Se sestrou a kamarádkou jsme si nejprve sedly ke stolu. Po chvíli si k nám přisedl 
kamarádčin bratr a později dorazili i jeho kamarádi se zprávou, že získali gauč. 
Všichni jsme se tedy přestěhovali na gauč a bavili se. Poté jsme se ale už pomalu 
začínali nudit a nevěděli jsme, co dělat, až jsme se rozhodli, že půjdeme tančit. Tak 
se tedy stalo a už jsme tančit vlastně ani téměř nepřestali. Každým okamžikem jsme 
čekali, kdy už Code red přijdou. Neustále nás napínali, že za chvíli oni zmiňovaní 
hosté dorazí. Ano, dorazili v celé své kráse až pozdě v noci. 
     Najednou se všechno utišilo a na podiu se objevili už tak toužebně očekávaní 
lidé. Ticho netrvalo dlouho a všichni se rozječeli. Code red mluvili anglicky. Já 
anglicky umím jenom pár slov, ale kupodivu jsme jim většinu rozuměla. Zpívali 
několik písniček včetně Kanikul. Povídali si s lidmi, podávali ruce, měli různé 
otázky a dokonce také rozdávali CD. Na jednu píseň si také na podium pozvali 
z davu vybrané lidi, kteří tam tancovali. Snad největším překvapením pro nás bylo, když nám oznámili, že za malý 
okamžik tu zde v jilemnické Továrně pokřtí svoje další CD. Hned na to přišli Code red s lahví šampaňského a s novým 
CD.  
     Všude kolem svítila barevná světla. Šampaňské pořádně natlakovali. V tu chvíli se ozvala rána a na CD se valily proudy 
toho dobrého nápoje. Postříkali také lidi, co stáli okolo, a lahev ještě s trochou uvnitř poslali do davu. Když ale viděli, že se 
o ni skupinka lidí pře, poslala se radši zpět. Pak se nás zeptali, jestli chceme zrovna pokřtěné CD. Samozřejmě, že ho každý 
chtěl. Vyhodili ho mezi nás a některým, třeba jako mně, bylo jasné, že se o něj nemá cenu prát, a tak se tam o něj 
přetahovalo asi šest lidí, až se nakonec uklidnili. Code red na závěr zopakovali několik písniček a poté se konala 
autogramiáda. Členové skupiny mluvili nejen svým rodným jazykem, ale i německy. To byla pro mě výhoda, a tak jsme 
mohli aspoň trochu „pokecat“. Bohužel mě napadlo až hodně pozdě, že sem s nimi mohla udělat malinkatý rozhovor. Po 
získání podpisů a podepsání na ruku nebo na břicho jsme se s kamarádkou (Jitkou) a sestrou (Kajkou) odebrali k Jitce 
domů, kde jsme přespali, a druhý den jsme vyrazily s Karolínou domů. Pro mě to byla nezapomenutelná noc. Myslím, že i 
pro většinu ostatních lidí. 

     Fotografie z akce najdete na http://www.tovarnaklub.cz/?go=1 
(Kristýna Šírová) 

 
SVĚT POČÍTAČŮ 

Battlefield 2 
 
     Dnes vám představím hru, která oslnila tisíce hráčů po celém světě, jak svým multiplayerem (hra po internetu), tak 
singleplayerem (bez internetu).V podstatě se hra od původního dílu 1942, který se odehrával v období  
2. světové války, moc neliší. 
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     Hra neobsahuje žádný příběh, ani hlavní postavu. Hrajete za vojáka, který se ocitá tváří v tvář nepříteli v moderních 
bojištích. Hra obsahuje několik herních variant, ale nejznámější je asi dobývání cizího 
území. Každý tým má počet tzv. ticketů, které se mu odčítají, vzhledem k tomu, jak 
moc umírají nebo kolik mají území. Když ve hře zemřete, prostě si zvolíte bod 
znovuzrození, vyberete výbavu, počkáte 15 sekund a opět hurá do akce. Ve hře jsou 
licencovaná vozidla i zbraně. Každý druh vojáka má jiné vybavení i zbraň. Např. 
speciální jednotky mají trhaviny, ale ne tak silné zbraně jako podpůrné jednotky atd. 
Ve hře je spousta tanků, letadel, lodí, ale i helikoptér, které lze samozřejmě řídit, nebo 
se nechat svést spoluhráčem. To je určitě skvělá výhoda. Jeden pilotuje vrtulník a 
druhý pálí na cíl. Velikou výhodu má pak dělostřelectvo, které může pálit i na velké 
vzdálenosti. 
     Po grafické stránce se hra od předchozího dílu velice polepšila, ale po stránce 
technické mi některé zbraně připomínají ubohé vzduchovky. Ale i tak doznala hra 
spousty pěkných změn. Spoluhráči jsou chytřejší, lepší a už nevyskakují za letu ze 
stíhaček. 
     Tuto hru bych doporučoval každému, kdo má rád občasné hraní, protože jedna 
mapa zabere tak 15 minut, což není moc. Ale i zarytí hráči si zde najdou své. 
 

HW požadavky:      minimum            doporučené 
CPU:                       1.7Ghz                 2.6Ghz 
Operační paměť:     512mb                  1Gb 
Grafická karta:         128mb                 256mb 
Místo na disku:        2,3Gb                  2,3GB 

(Petr Haken) 

INTERVIEW 
 
DAVID HORÁČEK 
 
     Davida jistě všichni znáte. Chodil do Roztok do školy. Jeho třídním učitelem byl pan učitel Ladislav Řehořek, který je 
nyní naším třídním učitelem a kterého si vážíme.  
     David chodí na lyceum do Jilemnice. Jeho cesta po základní škole nebyla lehká, to bych zde ale nerozebírala. Občas se 
spolu vídáme, a tak jsem se ho na pár věcí zeptala. 
 
Jak se ti líbilo na základní škole? 
Ta byla fajn, mám hlavně hezký vzpomínky. Super třída, třídní, žádné problémy. Základku můžu jenom vychválit. Skvělý 
učitelský sbor a tak J 
 
A jak se ti líbí na střední? 
Ve třídě se mi líbí, možná proto, že jsem starší než ostatní. 
 
Jaké pro tebe bylo přestupování na jinou školu? 
Těžké, šel jsem tam sám a navíc jsem musel přestupovat vícekrát. 
 
Jak jako přestupovat vícekrát? 
Původně jsem chodil do Paky na školu.  
 
Co chceš dělat dále? 
Zatím nevím, ale jednou odmaturovat. 
 
     To je vše, na co jsem se ho optala, doufám, že vám to tak zběžně stačí. Nyní je David kvůli různým komplikacím ve 
druhém ročníku střední školy.  

 (K. Šírová) 

 
NÁZORY, KOMENTÁŘE 

 
KONOPÍ JAKO ZDROJ ENERGIE 
 
     Nedávno jsme četla na jedné stránce článek, který mě docela zaujal. Píše se tam o konopí a 
způsobech, jak se dá konopí využít. Zjistila jsem, že konopím by se dala nahradit např. ropa s 
tím, že neznečišťuje ovzduší, ale také roste mnohem rychleji než stromy, které se kvůli 
energii kácejí. Snad celá rostlina konopí setého se dá zužitkovat. Semeno jako olej, který se 
dá zpracovat na motorové palivo. Kořeny a listy obohacují, provzdušňují a kypří zem. Stonek 
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je dřevitý. Dá se sklidit, slisovat, svázat a použít jako pohon elektrických generátorů. Není složité na pěstování. Nemusí se 
používat žádná chemikálie, tudíž se neznečišťuje půda.  
     V tomto článku se dočtete mnoho dalších zajímavostí. Osobně si myslím, že pěstování konopí by bylo mnohem 
výhodnější, než se dohadovat o ropě a o tom, kdy dojde. Už v historii bylo konopí využíváno. Zase je ale zřejmě pravda, že 
i s pěstováním konopí ve velkém by se našli tací, kteří by konopí využívali jiným způsobem. Každopádně by se 
neznečišťovala půda a ovzduší. Je nutné si uvědomit, že většina kyslíku na Zemi je vytvářena stromy. Těch ubývá víc a víc 
a naopak ve vzduchu přibývají jedovaté částice. 
   Všechny zajímavosti najdete na http://mankyfa.wz.cz/konopi.htm. Doufám, že se na to aspoň někdo podívá a zaujme ho 
to stejně jako mě. 

(K. Šírová) 

 
ŹIVOTNÍ STYL A MÓDA 

 
Coca Cola 
 
     Coca-Cola je hnědý sladký nealkoholický nápoj s obsahem kofeinu sycený oxidem uhličitým. Vyrábí jej The Coca-Cola 
Company. Coca-Colu vynalezl doktor John Stith Pemberton v Atlantě v USA. Název byl navržen Pembertonovým 
knihkupcem Frankem Robinsonem. Robinson byl nejen dobrým knihkupcem, ale měl také vynikající rukopis. Dodnes 
používané logo vytvořil právě on. Poprvé byl tento nealkoholický nápoj tvořený dvěma hlavními přísadami – výtažky 
kokainu a ořechu koly – prodáván za 5 centů v lékárně v Atlantě Willisem Venablem 8. května 1886. Zpočátku se 
prodávalo 9 nápojů denně. Za první rok se tak prodalo Coca-Coly za 50 dolarů, což se ani nevyrovnalo nákladům (zejména 
na reklamu), které činily 70 dolarů. První rok byl tedy ztrátový. Na konci 90. let 19. století se Coca-Cola stala jedním z 

nejpopulárnějších nealkoholických nápojů. Když se v roce 1888 do čela Coca-Cola 
Company dostal farmaceut Asa Griggs Chandler, vzrostl prodej na více než 4 000 % 
(1890–1900). Hlavním úspěchem prodeje byla reklama: Coca-Cola se prodávala po 
celých Spojených státech i v Kanadě. Přibližně v téže době začala společnost 
prodávat šťávu nezávislým plnicím společnostem, které koupily jejich licenci. První 

z nich byla v roce 1894 Biedenharn Candy Company v Mississippi, jejímž vlastníkem byl Joseph A. Biedenharn. Tento 
princip platí dodnes. Podle původního receptu nápoj obsahoval kokain. V roce 1902 byl jeho obsah snížen a od roku 1906 
jej nápoj neobsahuje. Dnes je společnost Coca Cola  na vrcholu potravinového řetězce a vydělává přes 10 mil. dolarů 
denně. 

Zdroj:www.wikipedia.cz 
 
Horsefeathers 
 
Historie Horsefeathers začíná roku 1989, kdy na střední škole v kanadské Britské Kolumbii začal Stewart Carlson a Joel 

DeVille tisknout vlastní designy na trika a mikiny. Chtěli se odlišit od ostatních. V malém 
městě, kde se tato skupina lidí nacházela, byl skateboarding záležitostí pěti jedinců a 
snowboarding možná deseti, čímž vybočovali z řady jak oblékáním, tak třeba i hudbou, 
kterou poslouchali. Vytvoření vlastní značky Horsefeathers byl jeden z dalších kroků k 
provokaci rednecků a jocků, kterým i tak vadilo volné oblečení a všechno ostatní kolem 
skateboardingu a snowboardingu. Kvůli nedostatku peněz a ukončení střední školy se ale 
celá akce v roce 1992 rozpadla a mimo zakládání designů do desek se nějakou dobu nedělo 
nic.  
     Až o dva roky později, v roce 1994, se vše rozjelo nanovo v České republice. S využitím 
nashromážděných nápadů a log za posledních pár let se 
začala rýsovat první řada streetwearu. I když nakonec 

ten rok vzniklo jenom několik verzí tisků na trika a jeden model kalhot a kraťasů, bylo 
jasné, že díky velkému množství nápadů, které čekaly na využití, budou další série 
mnohem větší a propracovanější.  
     Produkty Horsefeathers, které se v současné době vyrábí, nelze s minulostí 
srovnávat. V dnešní době jsou výrobky Horsefeathers mnohem propracovanější a 
kvalitnější.  
     Proto například zimní bundy Horsefeathers jsou oblíbené nejen díky svému 
designu, ale hlavně díky své funkčnosti. Horsefeathers dále vyrábí jarní a podzimní 
bundy, batohy, rifle, čepice, plavky, pásky a spoustu dalších skvělých věcí. 

Zdroj:www.skateshop.cz 
 

KONÍČKY, ZÁLIBY 
 
     V této nové rubrice se budete setkávat s užitečnými radami a návody z oblasti vašich koníčků a zálib … 
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Péče o koně 
 
     Péče o koně není stejná jako třeba o psa. Ke koni musíte jít každý den, 
neexistuje, že byste si řekli, že tam nepůjdete, že kůň počká ... nikdy nepočká. 
Každý den musíte ke koníkovi zajít, nakrmit ho, vyčistit ho, nebo aspoň 
minimálně místo čištění s ním chvilku být a věnovat se mu. 
 
Povinnosti kolem koně každý den: 
Musí se dát na pastvu, musíme mu vykydat box, dát trávu, čistou vodu, 
vyčistit ho, vyčistit kopyta, mělo by se s ním i každý den chodit ven, ale to 
každý nedělá. Jednou za týden by se měl kůň nechat v klidu, aby si odpočinul 
a načerpal sílu. 
 
Jak správně čistit koně: 
Vždy začínáme za ušima, pomalu čistíme po směru srsti. Vždy odshora dolů. 
Jedeme od krku, přes přední nohy, na hřbet, břicho, slabiny, zadek, zadní 
nohy. Potom můžeme vyčesat hřívu a ocas. 
 

(Michaela Jerychová) 
 

 
PRO POBAVENÍ 

 
♦ Policajt povídá v hospodě: „U Báby si dám vždycky do nosu.“ 
    „To tam tak dobře vaří?“ 
    „Ne, ale mají tam lítací dubové dveře.“ 
 
♦ „Moje žena je lékařkou a podle ní jsem stále nemocen.“ 
    „Moje žena je učitelkou a podle ní jsem stále blbec.“ 
  
♦ Co je to nedůvěra? Když si po podání rukou přepočítáte prsty. 
  
♦ „Za kým ses to včera hnal v parku?“ 
    „Ále, za Monikou. To je jedna z mých prchavých lásek.“ 
 
♦ „Babi, co je to milenec?“ 
    „Milenec!“ vykřikne babička, otevře skříň a z ní vypadne kostra. 

(D. Jerjeová) 
 

 

 

 

  

  

Ale pane  
policisto, já  

jsem jel podle  
předpisů, to vy  
j ste se musel  

splést!!!!   
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