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Mnozí neodolají a upíší své duše ďáblu jen proto, aby 
získali byť jen nepatrnou výhodu (například obrovské 

bohatství, magické schopnosti, vládu nad světem či 
jiné nepodstatné zbytečnosti). 

 
Vlastnoručněkrvavý podpis na obrázku je od  jedné 
nejmenované slečny, která si přála upravit uši, nos, 

pozadí, délku nohou, počet prstů na pravé ruce, křivé 
plantovat duši. Vlevo si 

rny (AB+). Obrázek laskavě 
tos, pekelný import a export.

Magický horoskop na dnešní den 
 

Během dopoledne nastává nov ve vašem znamení, což pro vás může mít velmi špatné důsledky. Také vám to 
může přinést podstatnější a horší změny ve vašem životě. Pokud dnes máte narozeniny, tak si honem sepište 
závěť, jelikož váš život už nebude dlouho trvat.                /Václav Brauner, IX/ 

Nadpřirozené bytosti 
 

Často si myslíme, že nadpřirozené bytosti jsou pouze 
v pohádkách nebo fantasy literatuře. Někdy ovšem máme 

pocit, že jsou všude kolem nás. Spousta lidí, hlavně v hodně 
dávných dobách, si vysvětlovala neobyčejné věci právě 

pomocí nadpřirozených bytostí. Takže když někdo neuměl 
plavat a utopil se, lidé si prostě vymysleli vodníka, který topí 

lidi, aby měl co dávat do svých hrnečků. 
A takových případů by se dala najít opravdu spousta. 

/Veronika Mlčochová, IX/ 

Uneseni UFO 
 
Dnes v noci se před našima očima snesl z nebe létající talíř. Viděly jsme z něho vycházet zelené mužíky 
s tykadly. „Vlezly“ do bytu dvou mladých lidí. Po chvíli se vrátili do létajícího talíře a vznesly se zpátky do 
výše. Když jsme vešly do toho bytu, našly jsme tam poházené věci, které byli polity zelenou tekutinou, a na 
posteli jsme viděli dva fosforově zelené fleky. Což je znak toho, že byli UNESENI UFO, proto se budeme 
snažit po těchto mladících pátrat.              /Marie Byrtusová, IX/ 

Z okulního slovníku: 
 

Reinkarnace – převtělování; když někdo zemře, věří, že se 
zase narodí, ale jako vyšší bytost. /Markéta Kalodová, IX/ 
Stigmata – je to jev, který se vyskytuje u výjimečně svatých 
lidí. Vždy v pravidelných intervalech se jim objevují na 
rukou a nohou ranky, které připomínají „rány Kristovy“, 
z kterých teče krev, a nedá se zastavit. V tuto dobu tito lidé 
trpí velkou bolestí, která má připomínat utrpení Ježíše 
Krista. Jedním z nejznámějších světců, který trpěl 
stigmaty, byl František z Assissi. /Pavla Lukešová, IX/ 
Zombie – živá mrtvola, která dělá zlé činy. /Lucie 
Poláčková, IX/ 
Aura – každý člověk má svoji auru. Pak už záleží na 
každém, jak s ní naloží. Aura je druh energie, který 
vyzařuje z každého živého organismu. Někteří lidé mají 
schopnost pomocí aury léčit různé zhoubné choroby. Ovšem 
mnozí z těch, kdo to dokáží, si za to nechávají velice slušně 
zaplatit. /Veronika Mlčochová, IX/ 
Fakír – člověk schopný se tak ponořit do sebe a tak se 
soustředit, že mu nevadí ležet na hřebech či probodávat si 
různé části těla jehlami. /Lukáš  Lachman, IX/ 
Sibyla – Sibyla byla královna žijící v letech 970-870 
př. n. l. Předpovídala pokrok, vynálezy, auta, letadla, ale i 

Minulé životy 
 

Smrtí život nekončí. Nebožtík neodejde navždy, 
nýbrž převtělí se do jiného tvora. Jakého? To 
závisí na životě zemřelého. Lidé, kteří tu žijí 

dobře, zůstanou v příštím životě lidmi, naopak 
lidé ubližující ostatn  víc 

vzdálenějšími člověk  horší. 
Když se tedy podívá losti, 
můžeme tvrdit, že p nom 

ze svých minulých  IV. 
neb

n, IX/

ně zbavit čarodějnice 

čejná dršťková polévka, protože 
esnáší, a když jí sní, tak ji ta 
 o to, aby byla správně uvařená 
. Pak jen stačí ji trochu nalít 
amozřejmě čarodějnice 

 podstrčit. Když to vypije, 
ček páry. Ale když vám na to 
. Zakleje vás, nebo i hůř, úplně 

Tajuplná vize
při písemn
 
 
 
 
 

 
které bylo zpracováno spoleþn

vşdeckého teamu 
deváté třídy (XI) naÚeho Úkols

 
 
 
 
 
 
 
 
 
pády mnoha velkých říší a rodů. Hodně věcí, co 

předpověděla, se již vyplnilo, ale některá proroctví se ještě 
mají stát, až přijde čas. /Václav Brauner, IX/ 
Noční můra – strašidelné, hrozivé sny, které se opakují. 
/Marie Byrtusová, IX/ 

Smlouva s ďáblem
 

Smlouva s ďáblem má mu 
štěstí a př j rví 
smlouvu s d dnu 
si ďábel p a

, IX/

Kůň hr a uhá lež? 
 

 Bystr e omouce, se včera odehrálo něco, co někteří obyvatelé považují 
 zlé zna  o ledne se po Bystrovanech prošel kůň, který hrál na kytaru a do 
o si pís dálosti je okolo 30 lidí. 
Měl jse  ak jsem vše nahrál, ale po chvíli mi došla páska,“ tvrdí jeden 
olemjd e kován. 
Vše se a je situaci jedna starší dáma, co se zalyká v slzách hrůzou. 
ásku, n v  rukou olomoucká policie, která celý případ prošetřuje. 

/Pavla Lukešová, IX/ 

rgeist 

la 30-ti letou ženu, když běžela přes 
 v Praze a přitom „ječela“ hrůzou. 

vás zničí. Proto nezaručujeme bezpečnost a radíme, ať 
to raději nezkoušíte. Je to jen pro velmi odvážlivé osoby.

/Markéta Kalodová, IX/

 

 
 
 
 

Stroj, který unesl žáka Jana Tich
Od té doby si jej často podvědom

 
 
 
 
 
 
 

Bermudský trojúhelník 
 

Takto je nazývána oblast v Atla
ostrovů Bahamy, Bermudy a P
opředeno záhadami a pověrami, p
za nejasných okolností ztrácela le
neobjevila, nebo se zde nach
posádky. Při pojmenování m
trojúhelník“ je každému jasné, že 
tajemného.       
Její zdraví ohrožuje polte
 

Včera večer policie zatk
Staroměstské náměstí
Policii řekla, že když př
ni letěl věšák. Okamžitě
policii. Mezitím byla 
předměty, od bot a o
nábytek. Dále si vzpom
slovník, uhodil ji do hlav
se probudila až v nemoc

 

 
. 

e. 

 okolí 
to je 
 stop 
nikdy 
 bez 
udský 
pečně 
á, IX/ 
itom stačí 
 rokem a 
řijde pro v

aje na kyt
ovanech, n
mení. Asi
kal. Svědk
m zrovna
oucích, kt
odehrálo t
a které je 
 pomoct k vytoužené
en podepsat vlastní k
nem štěstí. Po roce a 
ši duši. 

/Lucie Poláčková

ru! Skutečnost, či po
daleké vesnici od Ol
kolo půl čtvrté odpo

em této neuvěřitelné u
po ruce diktafon, a t
rý je celou událostí šo
k rychle…“ komentu
še nahráno, má nyní v

ím se stanou tvory tím
u, čím jejich život byl
me nazpět do minu

rávě já jsem byl v jed
 životů právě Karlem
o Žižkou. 

/Lukáš Lachma

 

 Tomáše Sítaře, XI, 
é práci z dějepisu
V
za
toh

„
z k

„
P

išla v sedm hodin domů, tak hned na 
 se rozběhla k telefonu, aby zavolala 
neustále „bombardována“ různými 

blečení až po židle, těžké skříně a 
íná pouze na to, že na ní letěl její 
y a že upadla do bezvědomí. Potom 
nici. 

/Václav Brauner, IX/ 
 
ého, VI, do kosmu
ě maluje při výuc

ntském oceánu v
ortoriko. Toto mís
rotože se tu beze

tadla, která se už 
ázely lodě plující
ísta za „Berm
jde o něco nebez
     /Pavla Lukešov
kého ústavu. 
nohy, charakter a im

povšimněte krvavé skv
poskytla firma The Mefis

Jak se definitiv
 

Na čarodějnice platí oby
tu čarodějnice opravdu n
polévka zničí. Jde jenom
a aby v ní nic nechybělo
do sklenice, aby si toho s
nevšimla, a opatrně jí to
zůstane po ní už jen oblá
přijde, doplatíte na to vy
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Malého Thomase vychovávají prarodiče lo pět 
roků, vážně onemocněla babička a zem dostal 
vysokou horečku a blouznil. Dědeček ne  ozval 
hlas, který velmi dobře znal. Řekl mu, . Když 
dědeček odložil sluchátko, s hrůzou zjis vořila 
jeho zesnulá manželka. Rychle odvezl minut 
později, chlapec by umřel. A tak mrtvá b

ar, IX/

 
Mnozí ufouni se dovedně maskují za známé osobnosti 

veřejného i jiného života. Jsou k poznání jen ve 
výjimečných chvílích, kdy povolí jejich dovedně 

budovaná maska lidskosti. 

 
nce 
vířetníku 

Petr Jiráček, IX 

 

Mimozemšťané in blek [piš blac
/stálá vize Michala

Na hodinu zmizel. Že by UFO? 
 
Dne 14. 4. 2005 si vyšel Ladislav Veverka normálně do práce. Bydlel v Grygově a pra lékař. Asi 
v půli cesty najednou spatřil velkou zář a více si nepamatoval. Přesně za hodinu byl na pošel. Jak 
to, že v jedoucím autě ztratil vědomí, ale nesjel z cesty? Co se asi tu hodinu odehrálo tou úlohu 
UFO? Pan Veverka je pevně přesvědčen, že ano, i když v UFO nikdy nevěřil. Domn izel a byl 
zkoumán neznámými bytostmi.      man, IX/ 
 

 
Říká se, ž
magickou
dokáže sp
působí ja
naprosto 
Žádnému
doložit, an
spekulací
uložíme ovoce do mísy e čerstvé 
a nikdy se nezkazí.   utová, IX/ 
 

jednou 
 čase 
šechno 
 žádné 
nějaké 
koupili 
svýma 
 jako 
dráva, 

zázrak, 
y jsou 

vá, IX/

Místo pro vaše dotazy. Dotaz stačí vepsat a on se 
tajuplně dostane k nám do redakce:  ………………… 
……………………………………………………… Také 
můžete použít ještě tajemnější elektronický způsob a 
tajnou vesmírnou adresu:  prkotiny@seznam.cz (na 
požádání vysvětlí kolega Lukáš). 

Těžko posuzovat, jestli je pro člověka dobré je mít, nebo ne. Na jednu stranu vám mohou zabránit 
v mnoha špatných či neuvážených rozhodnutích, na druhou stranu si ale nedovedu představit uprostřed 
noci se probudit s tím, že se mně nebo někomu z mých blízkých na druhý den něco stane. Zvlášť pokud 
přesně nevím, o co se má  předtuchy se pak může stát noční můra, a to bych nikomu 
nepřála. Jen těžko bychom odnotný a spokojený život, kdybychom už předem znali svůj 
osud a věděli, co nás čeká e stejně stane, a není v lidské moci to ovlivnit. 

/Eva Výkrutová, IX/ 

 
Důkaz pro ty, kteří si myslí, 

že Ivo Koutný, VII, 
nemá srdce. Má, ale propíchnuté 

jakousi vesmírnou zbraní 
(pravděpodobně Erosův šíp). 

Jak poznáme prav i 
 

Pravá čarodějnice je hr íšera 
v podobě člověka s če ími 
vlasy, na kterých je u rný 
klobouk, na obrovské e je 
nesympatická brada obí 
černý chlup. O brada , že 
pokud do ní píchnete čne 
téct krev. Kolem čar tá 
nejčastěji černá koč ci 

můžete vidět hlavně sti 
malých dětí. Musíte s ohu, 

protože čarodějnice ti. 
/Lucie Poláčková, IX/ 

mně, 

. 
včí 

hů 
Watsové se povedl 

 jsou zřetelně vidět bílé 
se zákeřným úsměvem. 
i na tajemném hradě, 
ajednou se přítelkyně 
yž jsem se podívala na 
il se mě strach. Šlo na 
ku něco škrtí,“ řekla při 

/Lucie Poláčková, IX/ 

Novodobí vlkodlaci
 
Když se řekne vlkodlak, každý si představí 
člověka, který se vždy při úplňku mění ve 
vlka a chodí požírat lidi. Ovšem novodobí 
vlkodlaci, to už je věc úplně jiná. Ti totiž při 

obu, a o to horší jsou 
ů. Takže bychom si 
 pozor, abychom na 
Bohudíky pro nás 
odlaků už moc není, 

 dost.  
nika Mlčochová, IX/ 

K smrti vystrašení majitelé listu Prkotiny na svou čest 
prohlašují, že všem alchymistům, okultistům, ufologům 

a jiným osobnostem v textech opravili pouze čárky 
(abychom texty vůbec pochopili) a že zbytek chyb je 

jejich vlastní individuální práce. 

← Nová
 

Dne 30. 
českých 
stane no
 
 
 
 
 
 
 
 

Povedla se jí fotografie duc
 

Mladé fotografce Stelle 
unikátní snímek, na kterém
průhledné létající postavy 
„Fotila jsem svojí přítelkyn
v kterém údajně straší. N
skácela k zemi mrtvá, a kd
vyvolané fotografie, zmocn
nich vidět, jak mou kamarád
reportáži Stella Watsová. 

úplňku nemění svou pod
pak následky jejich čin
měli všichni dávat velký
nějakého nenarazili. 
takových novodobých vlk
ale opatrnosti není nikdy

/Vero
Tajemná síla pyramid 

e pyramidy mají na své okolí nějakou zvláštně 
 moc. Mnoho lidí si myslí, že tvar pyramidy 
oustu věcí ovlivnit. Na někoho prý dokonce 

ko afrodiziakum. Existovali lidé, kteří jejich síle 
podlehli a nedokázali se od nich odloučit. 
 vědci se tvrzení o jejich síle nepodařilo ani 
i vyvrátit. A tak prozatím zůstává jen pouhou 

. Je ale zajímavé myslet si, že když např. 

Zázrační léčitelé 
 

Zjistilo se, že psi dokážou léčit. Je to dokázáno 
rodinou. Měli dceru, která po nějakém
onemocněla. Nechtěla vůbec vstát z postele a v
ji nudilo. Doktor si s tím nevěděl rady, protože
léky nezabíraly. Rodiče jí co týden kupovali 
dárky, aby ji aspoň trochu rozptýlili. Jednou ji 
psa, nebo spíše štěně. Podívalo se na ni těma 
očima, a jakmile ho holčička zahlédla, rázem
kdyby na všechno zapomněla, byla úplně z
vyskočila z postele a za štěnětem. Je to vážně 
ale to se opravdu stalo. A ne jednou. Od té dob
psi považováni za zázračné léčitele. 

/Markéta Kalodo

Předtuchy 
 

 znamení zvěrokuhu 
6. 203 poblíž New Yorku spatřila skupina 
vědců novou sestavu hvězd. Souhvězdí se 
vým znamením zvěrokruhu. 

/Petr Jiráček, IX/
coval v Olomouci jako 
 témže místě, ale čas po
? Mohlo v tom hrát urči
ívá se, že na hodinu zm
  /Lukáš Lach

 tvaru pyramidy, zůstan
       /Eva Výkr
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Souhvězdí rozšláplého brable
bude pro mnohé zásadní v novém z
Telefonát zesnulé babičky 

, protože jeho rodiče zahynuli při autonehodě. Když mu by
řela. Dědeček se o něho staral sám. Jednoho dne Thomas 

věděl, co s ním. Najednou zazvonil telefon. Na druhé straně se
ať ihned odveze chlapce do nemocnice, že je to s ním vážné
til, že telefon nebyl připojený. Hned si uvědomil, že s ním ho
chlapce do nemocnice. Tam mu řekli, že kdyby přijel o pár 
abička zachránila Thomasovi život. 

/Václav Kašp

 
k] 
 Pazdery, VI/

Jedna (téměř) paní (z osmé třídy) povídala o 
jak je jejím zvykem, 

 že  p. u. Nešpor jí maso jen řádně omyté
/Za firmu Janici, spol. s r.o., neoficiální mlu

Kristina Kvapilová, VIII/ 
jednat. Z takové
 mohli žít plnoh

. Co se má stát, s

ou čarodějnic

ůzostrašná př
rnými havran
sazen velký če
m křivém nos
vice, kterou zd
vici se povídá
, tak z ní neza
odějnice se mo
ka. Čarodějni

 v noci v blízko
e dívat na obl
létají na koště


