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„Nejstarší a nejsilnější 

emocí lidstva je 

strach.“ 

-H. P. Lovecraft 
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01 Rozhovor s panem 

ředitelem 
Jelikož téma tohoto čísla jsou záhady, zeptala jsem se pana ředi-
tele na jeho názor. 

 
Máte rád záhady?  
 
Určitě. Lákají mě hlavně ty, u kterých chybí malý kousek k jejich ob-
jasnění. Pracují na tom učené hlavy, prostě ti nejlepší vědci, ale 
princip jim pořád uniká. Třeba kulový blesk. Představte si, že vám 
vlétne do bytu ohnivá koule, udělá v bytě paseku, když budete mít 
štěstí, tak vám neublíží, a zase zmizí. Představa lákavá, ale zažít 
bych to nechtěl. 
  

Co si myslíte o ufonech, jsou reální? 
  
V naší Sluneční soustavě, kterou astrofyzici poměrně detailně pro-
zkoumali, rozhodně ufoni nejsou. Za velmi pravděpodobné ale po-
važuji, že někde v nekonečném vesmíru existuje mezi miliardami 
hvězd alespoň jedna hvězda podobná našemu Slunci, kolem které 
obíhá planeta podobná naší Zemi, na které žije civilizace mimo-
zemšťanů. 
Pokud však někde ve vesmíru nějaký mimozemšťan existuje, musel 
by člověk letět desítky roků rychlostí světla, aby ho spatřil. Což je 
holá utopie. 
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Měli jsme na naší škole někdy nějakou záhadu? 
  
Nevzpomínám si, že bychom nějakou řešili. Pominu-li, že poměrně 
často některým žákům záhadně zmizí z aktovky sešit s domácím 
úkolem, i když si ho tam před odchodem do školy pečlivě uložili. 
 
Děkuji za rozhovor. 

-ebi- 
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02 Machu Picchu 

Machu Picchu je 

město v peruánských 

Andách. Nachází se 

na horském sedle v 

nadmořské výšce 

2430 m n. m., asi 80 

km severozápadně 

od Cuzca. Předpoklá-

dá se, že město ne-

chal postavit Pa-

chacútec Yupanqui. 

Stavba začala okolo 

roku 1450. Město 

bylo později opuště-

no a zcela zchátralo. 

A i když bylo místním 

známo, pro zbytek 

světa upadlo v zapo-

mnění.  V roce 1983 

bylo zařazeno na se-

znam světového dě-

dictví UNESCO. Jeli-

kož město nebylo 

nikdy objeveno špa-

nělskými conquista-

dory, nebylo vykra-

deno a poničeno. 

Machu Picchu bylo 

postaveno 

v klasickém inckém 

stylu za použití kvá-

drového zdiva z opra-

covaných, na sebe 

položených kamenů, 

bez použití malty, či 

jiného pojiva. Hlavní-

mi stavbami ve měs-

tě jsou Chrám větru, 

Citadela a Místnost 

vládců. Proč Inkové 

město opustili, nikdo 

přesvědčivě neproká-

zal. Název města se 

do dnešních dní ne-

zachoval, a tudíž byl 

převzat název od 

blízké hory Machu 

Picchu, která se nad 

ruinami tyčí. Mezi 

nejpřijímanější tři 

teorie patří válka me-

zi znepřátelenými 

kmeny s následným 

vyvražděním celé ko-

munity, epidemie, či 

znesvěcení posvátné-

ho místa. Inkové 

mohli nabýt dojmu, 

že si bohové nepřejí 

dostavění města a 

jeho obývání a tak 

zanechali stavby a 

odešli.  

-mar- 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kv%C3%A1d%C5%99%C3%ADkov%C3%A9_zdivo
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03 Bible 
Myslím si, že to, že 

Bible má Starý a No-

vý zákon a také  že je 

to jeden z hlavních 

symbolů křesťanské-

ho náboženství, vědí 

všichni. Pro mě, ja-

kožto pro věřícího 

člověka, má Bible 

hlubší význam, ale 

myslím si, že i pro 

člověka, který není 

křesťansky založený, 

to může být zajíma-

vé. Určitě si říkáte, 

kde se tu vlastně Bib-

le objevila? Nejstarší 

texty Starého zákona 

pocházejí až z 9. sto-

letí před naším leto-

počtem. Samotné 

jednotlivé zákony 

jsou rozděleny na 

spoustu částí. Nej-

známější z nich jsou 

skutky dvanácti apoš-

tolů a čtyř evangelis-

tů. Samozřejmě je 

zapsán život Ježíše 

Krista a stvoření svě-

ta. 

-elikli- 
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04 Sherlock Holmes 

Sherlock Holmes je 
literární postava sou-
kromého detektiva z 
románů sira Arthura 
Conana Doyla, jehož 
případy se odehrávají 
v období od druhé 
poloviny 19. stole-
tí do počátku 20. sto-
letí. Celé dílo obsahu-
je 4 romány a 56 po-
vídek, které byly uve-
řejňovány v letech 
1887 až 1927. Posta-
vy z románů později 
ožily ještě mnohokrát 
v dílech jiných autorů 
na papíře, filmovém 
plátně, v rozhlase, 
v televizi i na počíta-
čových monitorech 
(české holmesovské 
pastiše napsal napří-
klad Rudolf Čechura). 
Sherlock Holmes 
bydlel na adrese Ba-
ker Street 221b ve 

Westminsteru v Lon-
dýně v podnájmu 
u paní Hudsonové. 
Dnes je zde zřízeno 
muzeum Sherloc-
ka Holmese. Zápisky 
o 56 vybraných pří-
padech pořídil jeho 
největší přítel a spo-
lupracovník doktor 
John Watson, 2 pří-
pady popsal detektiv 
sám a 2 jsou psány 
ve 3. osobě. Jedná se 
však jen o nepatrný 
zlomek, neboť celko-
vý počet Holmeso-
vých případů přesa-
huje 2 000. Měl bra-

tra Mycrofta, který   
byl o 7 let starší. Hol-
mes nebyl nikdy že-
natý. Byl znám svým 
rezervovaným posto-
jem k ženám s jedi-
nou výjimkou – zpě-
vačkou Irenou Adle-
rovou z příběhu         
Skandál v Čechách. 
Jeho největší zálibou 
bylo kouření dýmky a 
hra na housle. Další-
mi atributy byly lupa, 
kostkovaná čepice 
a chemické pokusy.  

-zety- 

https://cs.wikipedia.org/wiki/19._stolet%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/19._stolet%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/20._stolet%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/20._stolet%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dr._Watson
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dr._Watson
https://cs.wikipedia.org/wiki/Osoba_(mluvnice)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mycroft_Holmes
https://cs.wikipedia.org/wiki/Irene_Adlerov%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Irene_Adlerov%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cechy
https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C3%BDmka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Housle
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lupa
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chemie
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05 Stonehenge 

Název „Stonehenge“ 

zřejmě pochází ze 

staré angličtiny, ale 

není známo, co přes-

ně znamená. Existují 

dvě hlavní teorie, 

které se liší pouze v 

druhé polovině ná-

zvu. Obě teorie tvrdí, 

že první polovina ná-

zvu „Stone“ (ve sta-

roangličtině „stān“) 

znamená „kámen“. 

První z těchto teorií 

však říká, že druhá 

polovina názvu, sta-

roanglické slovo 

„hencg“, znamená 

„henge“, tedy v pře-

kladu „šibenice“. 

Druhá tvrdí, že toto 

slovo (tentokrát 

„hinge“) znamená 

„zavěšený“. Není te-

dy jasné, jestli je pra-

vým názvem 

„Kamenná šibenice“ 

nebo „Zavěšený ká-

men“. Stonehenge je 

největším britským 

monumentem a nej-

známějším pozůstat-

kem doby bronzové. 

Léta byl považován 

za chrám Slunce, as-

tronomický kalendář 

nebo za svatyni mrt-

vých předků. Teorií 

existuje řada, včetně 

té, že Stonehenge byl 

místem pro uctívání 

druidů, což jsou kelt-

ští kněží. Archeolo-

gický výzkum v roce 

2008 odhalil, že na 

místě již 7 tisíc let př. 

n. l. žili sběrači a lov-

ci, kteří si tu stavěli i 

dřevěné stavby. Sto-

nehenge se nachází 

na jihu Anglie. 

-ondra- 



10 Infoželvík 

06 Bermudský           

trojúhelník 
Bermudský trojúhel-

ník je prostě a jedno-

duše jedna velká zá-

hada. Tak si o něm 

pojďme něco pově-

dět. 

 Bermudský trojúhel-

ník je označován také 

jako ďáblův trojúhel-

ník a nachází se mezi 

Miami na Floridě a 

Bermudami, na po-

mezí Mexického záli-

vu a západního At-

lantiku. Zahrnuje tak 

i část Sargasového 

moře a protéká jím 

Golfský proud. Ber-

mudský trojúhelník 

není schváleným a 

uznávaným zeměpis-

ným názvem, takže 

pozor, bermudský 

trojúhelník píšeme 

vždy s malým písme-

nem na začátku. Jak 

jistě víte, v oblasti 

bermudského trojú-

helníku je pověst o 

záhadném mizení 

lodí a letadel. Oficiál-

ní zdroje však nic ta-

kového nepotvrzují, 

neexistují ani oficiální 

statistiky, které by 

potvrzovaly zvýšený 

výskyt nehod. Větši-

na odborníků totiž 

tvrdí, že se o žádnou 

záhadu nejedná, a že 

všechny nehody se 

dají vysvětlit přiroze-

ným způsobem. Na-

příklad tím, že oblast 

bermudského trojú-

helníku je velice frek-

ventovaná, vede zde 

velké množství lod-

ních dopravních tras, 

přelétá přes ni spous-

ta dopravních i sou-

kromých letadel a je 

proto zákonité, že 

zde dochází i k celko-

vě většímu výskytu 

havárií a ztroskotání. 

Je zde také vysoký 

výskyt tornád a huri-

kánů. A jelikož toto 

místo je jak se říká 

podle lidí záhadné, 

tak je přitahováno 

spoustou novinářů a 

osob, které se chtějí 

zviditelnit. Posledním 

důvodem, proč si od-

borníci myslí, že se 

nejedná o záhadu, je 

ten, že hloubka moře 
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ve velké části dosahuje  až 6000 metrů a proto je zde těžké najít 

vrak ztroskotané lodi. Bermudský trojúhelník je téměř rovnostran-

ný, každá strana měří 1555-1665 km, jeho rozloha je tedy přibližně 

1 134 105,5 km².        

   -lari- 



12 Infoželvík 

07 UFO Anketa 

Obešla jsem společně s Annou Papežovou několik tříd na prvním 

stupni. Přesněji 1. B, 2. A, 3. A a 4. B. A vždy jsme se zeptali dětí, 

jestli si myslí, že mimozemšťané existují. Na našem experimentu 

bylo poznat, že čím jsou děti starší, tím méně věří. Suverénně vy-

hrálo ANO, přesněji s 45 hlasy. O něco méně mělo NE jen s 30 hla-

sy. Zde je od každé třídy několik názorů proč ano či ne: 

 

1. B ANO: Protože tam lítají. 

        NE: - Všichni věřili v mimozemšťany.  

2. A ANO: Viděli je někteří příbuzní, nebo na internetu.               

        NE: Jsou to nadpřirozené bytosti, a ty neexistují.                

3. A ANO: Viděli je ve zprávách, v televizi a na jednom projektu  

          v knihovně jim ukázali stopy na Marsu.                

        NE: Nikdo je nikdy neviděl, a proto prostě neexistují.          

4. B ANO: Protože jednou přiletí. 

        NE: Protože je to jen vymyšlená pohádka pro malé děti.   

-kaja- 
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08 Jihlavské podzemí 

Ahoj! Znáte Jihlavské 

podzemí? Možná 

ano, ale znáte jeho 

záhady?  

Jihlavské podzemí, 

také nazývané jihlav-

ské katakomby, se 

nachází pod celým 

městem a pod větši-

nou městských pa-

mátek. Tato historic-

ká a technická pamě-

tihodnost je jedním z 

posledních dochova-

ných pozůstatků čin-

nosti středověkých 

jihlavských horníků, 

neboť většina starých 

stříbrných dolů v 

okolí města zanikla. 

Podzemí celkově zau-

jímá 50 000 m 2 (5 

ha) a má asi 25 km 

na délku. Například 

od radnice vedou 

chodby až do centra 

náměstí. 18.května 

1523 došlo pravdě-

podobně k největší-

mu požáru města. 

Jihlava vyhořela celá, 

kromě dominikán-

ského kláštera a pár 

domků. Chudina sko-

ro rok musela bydlet 

v podzemních pro-

storách, než si posta-

vila nové domy. 

Amatérští badatelé i 

někteří návštěvníci v 

prostorách této pa-

mětihodnosti údajně 

slyšeli tajemné hlasy, 

či zahlédli stíny pro-

cházející chodbou.  

Zdroj: Wikipedie 

-agi- 
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09 Lochnesská 

příšera 
Co to je? 

 Lochnesská příšera je záhadný živočich, který se objevuje ve 

2. největším skotském jezeře Loch Ness. Podle spousty hlá-

šení a svědků měří mezi 15-20 metry. Má třímetrový krk, na 

kterém je malá hlava a někteří svědci říkají , že na té hlavě 

je i roh. 

První zmínky 
 R.1565 prý u řeky Ness, která se vlévá do jezera Loch Ness, 

napadla neznámá příšera jednoho místního obyvatele. Nej-

větší zmínka je z roku 1933, kdy jeden devadesátiletý děda 

ohlásil, že když byl mladý, tak v roce 1871 v jezeře něco za-

hlédl, viděl, že se tam objevuje něco obrovského. Nejdříve si 

myslel, že se jedná o kmen stromu nebo převrácený člun. 

Ale když se šel podívat blíže, zjistil, že se pohybuje různými 

rychlostmi ze strany na stranu. Ten stejný rok (1933) ohlási-

lo dalších několik tisíc lidí, že viděli Lochnesskou příšeru. 
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Další zmínky 
 První oficiální zařazení lochnesské příšery udělal student 

medicíny Arthur Grand. Ten totiž jednou jezdil na motorce u 

jezera Loch Ness a málem ho něco trefilo. Když zastavil, aby 

se podíval, do čeho málem narazil, tak uviděl malou hlavu 

na dlouhém krku, jak se pomalu noří do jezera. Student me-

dicíny Grand to popsal jako dinosaura Plesiosaura zkřížené-

ho s tuleněm (Plesiosaurus byl vodní dinosaurus, který žil 

před 65. mil. lety).  

Proč? 
Proč existuje tahle záhada?  

 Lochnesské jezero je pro záhady přímo stvořené. Je totiž 

docela strašidelné, jsou tam často přeháňky, neustále tam 

jsou mlhy, má skalnaté břehy, ale hlavně je obrovské. Tohle 

jezero je totiž strašně dlouhé, má délku více než 34 km. A  

zároveň je dost hluboké, protože v některých místech dosa-

huje hloubky až 200 m. Celková rozloha je 56 km. A když je 

něco takto strašidelné a zároveň veliké, dává to perfektní a 

ideální prostor pro záhady. 

 

Vysvětlení 
Proč lochnesská příšera neexistuje? 

 První důvod je jednoduchý, je to senzace, protože někteří 

lidé chtějí být populární a nenapadne je nic jednoduššího,  

než si vymyslet příběh o tom, že viděli příšeru. Tisk a televi-

ze se pak o ně začnou zajímat a oni si užijí  svých 5 minut 
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slávy. Ale proč se všechny tyhle příběhy odehrávají u jezera 

Loch Ness? Tady je odpověď. Tyhle příběhy mohou být na 

spoustě  dalších míst, jenže média se zajímají právě o toto, 

historicky pověstné místo. 

-maty- 
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10 Svatý Václav 

Svatý Václav, český 
patron, byl prohlášen 
za svatého nejen kvů-
li tomu, že se stal 
prvním českým svět-
cem, ale hlavně pro-
to, že se mu podařilo 
zajistit naší zemi na 
řadu let mír a klid. 
Jestliže panovník 
chtěl ochránit svou 
zemi před 
silnějším ne-
přítelem, 
dobrovolně 
nepříteli pla-
til tzv. popla-
tek za mír. 
Takovou do-
hodu také 
uzavřel sv. 
Václav s ně-
meckým králem Jin-
dřichem Ptáčníkem. 
Jeho bratru Bolesla-
vovi se to ale zřejmě 
nelíbilo. Václava 

pozval na svůj hrad 
Boleslav, kde společ-
ně hodovali. Bolesla-
vovi služebníci mu 
poradili, aby Václava 
zabil. Ráno, když šel 
Václav do chrámu a 
otvíral dveře (roku 
929 nebo 935), ně-
kdo ho probodl. Kdo 
to doopravdy byl, je 

do-

dnes opředeno ta-
jemstvím. Nejspíše 
ale jeden z Boleslavo-
vých služebníků. Na  
počest Václava ne-
chal Karel IV. vyrobit 
svatováclavskou ko-
runu a vypráví se, že 
každý, kdo si ji neprá-
vem nasadí na hlavu, 
do roka zemře. 

Zdroj:  Na úsvitu 
českých dějin, 
Google 

-linda- 
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11 Křišťálové lebky 

Křišťálové lebky jsou 

jedna z nejlepších 

záhad novodobé ci-

vilizace. 

 Z celkového počtu 

16 známých lebek 

vynikají 4, mají veli-

kost lidské hlavy a 

zbylých 12 je men-

ších. Dvanáct men-

ších lebek je v sou-

kromém vlastnictví, 

ale 3 velké jsou ve 

sbírkách 

muzeí v Lon-

dýně, Paříži a Wa-

shingtonu. Jsou spo-

jeny s koncem světa, 

který se měl 

udát  podle mayské-

ho kalendáře 21. pro-

since 2012. Pokud by 

se lebky spojily, od-

vrátilo by to konec 

světa. Lebky by údaj-

ně měly být staré 

3600 let a staří May-

ové je prý používali 

při svých obřadních 

procesech. Podle ně-

kterých lidí jde o po-

zůstatek bájné Atlan-

tidy nebo pozůstatků 

z Marsu. Téma křišťá-

lových lebek se obje-

vilo i ve 4. díle India-

na Jones. Přesvědči-

vým důkazem o fa-

lešném původu lebek 

je to, že se neobjevu-

jí na žádných obra-

zech starověkých kul-

tur.  

-vaclav - 
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12 Konspirační teorie  

o nacistech 

Adolf Hitler přežil 

Po konci 2. světové 

války noviny po ce-

lém světě hlásily, že 

byl Hitler spatřen a 

díky tomu začaly 

vznikat konspirační 

teorie o jeho úniku 

z Německa.  

Mezi nejznámější 

z nich patří, že Hitler 

odletěl na Měsíc. 

Tam měl bydlet 

v obrovské tajné zá-

kladně. Dokonce měl 

mít i sousedy Elvise 

Presleyho a Michaela 

Jacksona. Skvělým 

filmem o tom, že na-

cisté na konci 2. svě-

tové války unikli na 

Měsíc je Iron Sky. 

Podle další slavné 

teorie Hitler 

odplul na Antarktidu 

do jeho tajné základ-

ny postavené ve 30. 

letech. Tuto základnu 

v 50. letech zničili 

Britové. Jsou tu i mé-

ně známé teorie, 

podle kterých Hitler 

utekl do Argentiny, 

San Diega nebo Špa-

nělska.  

Zdroj: www.indiatoday.in  
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Zombie Nacisté 

Nacisté se za 2. svě-

tové války hodně 

zajímali o výrobu 

biologických zbraní a 

okultismus.  

Třeba doktor Josef 

Mengele dělal 

v Osvětimi pokusy na 

lidech. Byl to také 

dobrý přítel Adolfa 

Hitlera. Přes okultis-

mus tady byla společ-

nost Thule. Thule, 

která  byla založena 

roku 1918, krátce po        

1. světové válce.   

Původně to byla sku-

pina vědců, ale poz-

ději se z ní stala na-

cistická skupina, kte-

rá se mimo jiné zabý-

vala nekromancií, což 

znamená, že se snaži-

li oživit mrtvé. Sám 

Adolf Hitler byl údaj-

ně součástí Thule, ale 

to se nikdy nedoká-

zalo. Neví se kdy tato 

společnost zanikla, 

někdo říká, že roku 

1945, ale někteří lidé 

věří, že Thule dodnes 

existuje. O zombie 

nacistech vzniklo 

mnoho filmů, asi nej-

lepší z nich jsou 

Overlord, Dead Snow 

a Dead Snow 2. Ko-

lem Thule se točí sé-

rie videoher Wolfen-

stein.  

-pavel- 
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13 Mars 
Mars je čtvrtá plane-
ta sluneční soustavy, 
druhá nejmenší pla-
neta soustavy po 
Merkuru.  

Byla pojmenována po 
římském bohu vál-
ky a zemědělství, 
Martovi. Jedná se o 
plane-
tu  terestrického         
typu, tj. s pevným 
horninovým povr-
chem pokrytým im-
paktními, vysoký-
mi sopkami, hluboký-

mi kaňony a dalšími 
útvary.  V polovi-
ně 19. století přišli 
astronomové se zá-
věry, že Mars má i 
další podobné vlast-
nosti jako Země 
(například velmi po-
dobnou délku mar-
sovského dne, či 
sklon rotační osy 
umožňující střídání 
ročních období, ale s 
delší oběžnou dobou, 
která je přibližně 
dvakrát delší než ta 
pozemská). Z pozoro-

vání se začalo usuzo-
vat, že je možný vý-
skyt tekuté vody 
na povrchu Marsu a 
že tmavší albedo-
vé oblasti by mohly 
být moře, či oceány. 
V roce 1854 předložil 
William Whewell te-
orii, že se na Marsu 
nacházejí moře, ze-
mě a pravděpodobně 
i mimozemský život. 
Dle současné teorie o 
vzniku života tím byla 
splněna základní 
podmínka, která 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Slune%C4%8Dn%C3%AD_soustava
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mars_(mytologie)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Terestrick%C3%A1_planeta
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sopka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sout%C4%9Bska
https://cs.wikipedia.org/wiki/19._stolet%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Povrch_Marsu
https://cs.wikipedia.org/wiki/Voda_na_Marsu#Oce%C3%A1n
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mohla na povrchu 
vytvořit obyvatelnou 
zónu a umožnit tak 
vznik primitivního 
života. V letech 2014
–2015 probíhaly na 
Mezinárodní vesmír-
né stanici experimen-
ty s antarktickými 
houbami rodu Cry-
omytes. Na vesmírné 
stanici byly po dobu 
18 měsíců vystaveny 
stejné atmosféře 
i silnému ultrafialo-

vému záření, s jakým 
by se setkaly na po-
vrchu Marsu. Na kon-
ci testu přežilo 60 % 
všech houbových bu-
něk a každá desátá 
byla schopna se 
množit a vytvářet 
nové kolonie. Pro 
potvrzení i vyvrácení 
teorie o životě na 
Marsu zatím chybějí 
jasné důkazy. Někte-
ré náznaky sice na-
svědčují tomu, že na 

Marsu život skutečně 
byl, jako například 
struktury připomína-
jící pozůstatky čin-
nosti organismů 
v meteoritu. Na po-
vrchu planety pro-
vedlo několik sond 
(např. Viking) experi-
menty, které měly 
objevit důkazy života, 
ale nepřinesly žádný 
důkaz potvrzující ži-
vot na planetě nyní 
ani v minulosti.  

-terka- 
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Záhadný Křemešník 
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-zety- 

Kousek od Pelhřimo-

va je vrch Křemešník, 

který je významným 

poutním místem. 

Stojí zde kostel Nej-

světější Trojice, kona-

jí se sem náboženské 

poutě a turisty sem 

přitahuje Zázračná 

studánka. O ní koluje 

řada vyprávění, která 

se týkají její údajně 

léčivé vody. Nejrozší-

řenější pověst praví, 

že se tu vyléčil jistý 

Matěj Chejstovský, 

voják, který během 

švédských  válek 

uprchl před nepříte-

lem z bitvy u Janko-

va, který se prý do-

stal mezi loupežníky 

a když jim uprchl za-

čal si holou rukou 

umývat rány. Ty se 

mu jako zázrakem 

zahojily. Událost se 

brzy rozkřikla po oko-

lí a lidé se ke studán-

ce začali scházet.  

Křemešník 

-simi- 
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15 Knížky 
     Knížky  
I v tomto čísle jsem pro vás vybrala dvě knihy, které jsou absolut-
ně úžasné ( sama se za to zaručuji). Jelikož toto číslo má téma zá-
hady a tajemství, vybrala jsem dvě knihy kde figuruje nějaká zá-
hada. Takže čtěte a čtěte. 
 
Spát v moři hvězd 
Autor - Christoper Paolini 
Žánr - Sci-fi 
Anotace - Měl to být rutinní průzkum neobydlené planety. Ale když 
pod povrch neznámého světa narazí xenobioložka Kira Navárezová 
na pozůstatek mimozemské stavby, změní to navždy nejen ji, ale i 
chod lidských dějin. Hrůzy i zázraky prvního setkání s novým dru-
hem, monumentální bitvy o osud lidstva a nejvzdálenější kouty ga-
laxie – to je budoucnost, která Kiru čeká, když se rozhodne odhalit 
pravdu o tajemné mimozemské civilizaci. 
 
*Kniha 1 není první díl série, ale 
jen první část samostané knihy 
(originál byl vydán jako jedna 
kniha). 
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Noci běsů 
Autorka - Kateřina Šardická 
Žánr - Fantasy 
Anotace - Před dvanácti lety v zapadlé vesnicí v pohraničí, kde platí 
vlastní pravidla a lidé stále věří ve staré bohy, zmizely beze stopy 
čtyři děti. S jejich ztrátou se rodiny vyrovnaly po svém, nikdo však 
nedoufal, že se po letech tři ze čtyř ztracených vrátí. Astrid Mahle-
rová je jedním z nich, její bratr však tolik štěstí neměl, doposud k 
němu nevedou žádné stopy a nikdo nedokáže odpovědět na otáz-
ku, co se Maxovi stalo. Během podivných zimních nocí na přelomu 
roku, kdy se podle pověr stírá hranice mezi světem skutečným a 
magickým, kdy vesnicí po setmění kráčí stvoření, která do jejich 
světa nepatří, Astrid při pátrání po bratrovi čelí pohřbeným rodin-
ným tajemstvím i stále děsivějším nočním můrám, které se stávají 
opravdovými… 
 
(tato kniha je poměrně děsivá doporučuji pro starší a nečíst večer) 

Tip - jestli jste spíš na filmy, doporučuji Prokletý ostrov s Leonar-

dem DiCapriem.  

-ebi- 



27 Infoželvík 

ZPÍVEJ S NÁMA!!! 

Myslíš, že zpívat neumíš? Takovejch už bylo… :) 

My to z tebe dostanem! 

A taky to není jen o muzice… 
 

TEN SING PELHŘIMOV 
CHOIR & BAND: POP, ROCK, OLDIES, GOSPEL 

Pro mladý od 12 do 19 let, instrumentalisté vítáni, 

zkoušky každý čtvrtek od 15:30 do 17:00 

v Růžové ulici č.p. 82 v Pelhřimově. 
 

 

víc info: 777 25 88 31 

daniel.matejka@gmail.com 
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