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Úvod 
Zkazky jsou RPG hra pro 3-7 hráčů, z nichž jeden je vypravěč. V této hře se vžijete do rolí 

hrdinů, kteří vypráví svému hostiteli zážitky z cest. Cílem vašich postav je získat co největší přízeň 

hostitele. Toho docílíte tím, že se bude snažit připisovat si co největší zásluhy za úspěch celé výpravy 

a špínu házet na ostatní. Aby byli hráči dostatečně motivováni, je přízeň symbolizována reálnými 

korunami. Samotná hra se dělí na dvě příběhové a časové úrovně. V obou hrajete stále své postavy, 

kdežto úlohy vypravěče se mění.  

První úroveň připomíná spíše divadlo. Vaše postavy sedí před hostitelem, kterého hraje 

vypravěč, a vyprávějí mu, co všechno na svých dobrodružných poutích vykonali. Přitom na sebe 

hulákají, obviňují se ze lží, zlehčují činy svých společníků, zatímco svoje vlastní vyzdvihují do výše a 

snaží se hostiteli všelijak zavděčit. Hostitel naslouchá, vyptává se a posuzuje komu připsat největší 

zásluhy, nebo koho prohlásit lhářem. V této části hry můžete klidně hrát více naživo a dělat všechno 

stejně jako vaše postava. 

Druhou úrovní je vypravování samotného dobrodružství, které postavy zažily. Odehrává se 

tedy v minulosti. Svět je vám prezentován slovy vypravěče a postavy v něm netuší, co je čeká a zdali 

vůbec přežijí. O této části příběhu se výpovědi hrdinů víceméně shodují, a proto probíhá plynule a 

všichni účastníci vyprávění jsou jakoby vtáhnutí do děje. 

Aby bylo jasno. Postavy si v současnosti pamatují víceméně všechno, co se během jejich pouti 

událo, ale vy jako hráči se to musíte odvyprávěním jejich příběhů teprve dozvědět. 

 

Pomůcky 

 Ke hře budete každý potřebovat tužku, papír a rozměněných alespoň patnáct Kč. K tomu si 

připravte několik čistých papírů navíc, na které bude moct kdokoli kreslit a psát. Vypravěč potřebuje 

ještě jednu minci, kterou si bude házet. Na hru si najděte příjemné místo, kde nebudete nikoho rušit 

a na oplátku nikdo nebude rušit vás. Doneste si také hodně jídla a klidně i nějaké to dobré pití, po pár 

skleničkách budou vaše historky jistě mnohem zajímavější a hrdinštější ... 

Pokud jste držgrešle a nechcete riskovat peníze, bude vám stačit stejné množství žetonů, 

kamínků, knoflíků, nebo čehokoli čím byste je nahradili. Hra tím ale ztratí část napětí

Království 
 Galaxie zvaná Království leží v nějaké šťastnější části vesmíru. Možná leží dokonce i v jiném 

vesmíru. Je tak obrovské, že pro většinu jeho obyvatel to slovo znamená to samé co Svět nebo 

vesmír. A přestože je rozdělené na tisícovky menších panství, jeho obyvatele si vzájemně rozumí. Je 

to dar od prvního Věčného krále Jenona. Když na úsvitu časů, kdy jasně zářili úplně jiné hvězdy a ty 

současné se teprve rodili z prachu, vzlétl ze své domoviny na prvním korábu, zjistil že je vesmír plný 

života. Rozhodl se tedy poznat všechny jeho formy a spojit je v jeden celek plný harmonie a 

porozumění. Tak začala Jenonova křížová výprava mezi hvězdami. Nikdo nedokáže spočítat, kolik 

milionů lidských životů to trvalo, ale konečně jednoho dne usedl na stolec v Kordanu, nasadil si na 

hlavu Křišťálovou korunu a ustanovil Království. Od té doby si začal všechen lid sjednocené galaxie 



rozumět, i když každý mluvil svým vlastním jazykem. A dokud bude mít Jenon korunu na hlavě bude 

tomu tak i nadále. 

 Jenon naučil lid mnohému. Znal vědy, které jsou už dávno zapomenuté, psal knihy, které se 

rozpadly v prach, učil lid léčit nemocné, hýbat podstatou v jádru věcí, stavět lodě a cestovat v nich 

mimoprostorem mezi hvězdami. Jen jednomu nikoho neučil. A tím bylo umění války. Jenon věděl, že 

se ho jeho poddaní jednoho dne sami naučí a odpálením první zničující zbraně začne rychlý konec 

největší říše vesmíru. Dlouho se trápil, až ho napadla bolestná myšlenka. Aby uchránil svůj lid před 

zničením, navrátí mu to, co mu vzal. Barbarství. Jenon nechal ukovat patnáct mečů a zlatých obručí. 

Povolal si k sobě patnáct největších správců. Vzal si od nich zpět své knihy a čelenky vidění a pravil: 

„Čas mé svrchovanosti nad Královstvím skončil. Odcházím do ústraní. Nyní nastala doba menších 

králů, aby pro mě spravovali říši. Zde jsou odznaky vaši moci.“ Řekl a dal jim obruče a meče. „Každý si 

zbudujte své panství a vládněte mu co nejlépe v mém jménu.“ A tak Jenon zachránil své Království 

před neodvratnou zkázou tím, že jej uvrhl do času válek a krveprolití. 

 Jak vypadá Království dnes? Je rozdroleno na tisíce malých panství. Potomci Patnácti králů 

spravují největší z nich, celá souhvězdí. Ale většině vládnou menší králové, kteří sice často odvozují 

svůj původ od Patnácti a jejich úkolu, ale především jim jde jen o vlastní záležitosti. Království obývá 

spousta ras, z nichž lidé jsou asi nejpočetnější. Ostatní národy se lidem víceméně podobají. Najdeme 

zde mohutné, kozy připomínající mektaly, zakrslé hmyzoidní bzu-u-uky s dlouhým sosákem, chlupaté 

jeeky se špičatýma ušima, kteří neustále něco brebentí, ačkoli nikdo neví, kde mají ústa. Ve všech 

částech Království můžete potkat nomády, kteří ženou tichoprázdnem mezi planetami svá stáda 

kulanů na nová pastviště orbitálního planktonu. Přitom si s sebou vlečou své domovské asteroidy, 

kde jejich ženy vyrábí z kulaní kůže nepropustné obleky. A jsou tu samozřejmě stovky dalších ras a 

podivuhodných bytostí, z nichž sice spousta neexistuje, ale vždycky se najde dost těch, kteří na ně 

věří. 

 Mnoho planet je již opuštěných, nebo padla většina jejich obyvatel až na samé dno 

zapomnění. Tito barbaři už neznají věčného krále a tak ztratili schopnost porozumění. Na těchto 

divokých planetách se často nachází ruiny prastarých měst skrývající drahocenné poklady. Zde žijí 

ještěři nevídaných rozměrů, někdy s mnoha hlavami na dlouhých krcích, jindy obdařeni schopností 

létat (a to i mezi planetami), nebo chrlit oheň. Na jiných opuštěných světech se nacházejí doupata 

nestvůrných obrů, oceány plné hemžících se chapadel, nebo lesy tak prastaré, že svými kořeny 

rozervali celou planetu na prach, který už dávno odvál bezhlučný vítr vanoucí tichoprázdnem, takže 

tu zůstala jen zelená spleť větví a kořenů. Krom toho prolétá těmi částmi Království, kde není moc 

králů příliš pevná mnoho otrokářských a pirátských lodí, jejichž posádky velice rády zbohatnou na 

utrpení jiných. 

 Války lidu vzali spoustu životů ale i spoustu znalostí. Lodě schopné ochránit pasažéry 

v nehostinných podmínkách tichoprázdna si dnes nemůže dovolit kdekdo. Ale opravdové koráby, 

které dokážou vstoupit do mimoprostoru a putovat mezi hvězdami si mohou dovolit jen opravdu 

velcí boháči, nebo lidé jimž je zvláštní hříčka štěstěny přihrála do rukou. Prapůvodních lodí je dnes 

pomálu. V dnešní době je mistři stavitelé nechávají vyrůst jako kamenné varhany nebo jako stromy ze 

země, ale dost často nechají srůst obojí dohromady a pak je zevnitř dlouhá léta opracovávají a mění, 

až jsou schopné opustit planetu. Takové lodě, nazývané samorosty jsou většinou vybavené mapou. Je 



to křišťálová koule zachycující známé hvězdy království. Jediní kdo se v takových mapách dokáže 

vyznat, jsou mudrcové a lodivodi.  

Někdy můžete zranit obrněného rytíře a ejhle. Zjistíte, že z díry v jeho pancíři namísto 

krvácejícího šrámu čouhají jen táhla a ozubená kolečka. To jste zrovna narazili na robota. Ani toto 

umění není zcela zapomenuté, i když dnešní roboti se pohybují toporně a neohrabaně a jejich údržba 

se příliš nevyplácí. 

Ve válečných střetech jsou stále nejvíce platné chladné zbraně, meče, sekery, palcáty, kopí, 

luky, kuše… Šlechtici a podobná verbež nosí často meč zvaný jiskročepel, nebo prostě jen jiskra. Tyto 

zbraně s rubínovou hlavici jsou nabity energií, před níž nepřítele neochrání ani ocelová zbroj. Tato 

mocná síla je z čepelí při každém nárazu uvolňována s jasným zášlehem. Na svoji ochranu používají 

lidé různé zbroje, štíty a přilbice všech možných tvarů. Ti nejbohatší si mohou dovolit opasky, které 

chrání nositele před veškerými útoky na něj vedenými. Ovšem nenechme se zmást. Ani blastery a 

bleskomety nejsou v Království žádnou vzácností. Avšak nejsou tolik preferované, protože jsou 

náročné a drahé na údržbu.  

Většina lidí v Království stále věří v Jenona. Podle některých král odletěl jinam, aby vybudoval 

další království. Další věří, že zemřel, ale je stále mezi nimi jako nehmotná síla způsobující 

porozumění. Avšak skutečnost je taková že se usídlil na své rodné planetě, jejíž hvězda už dávno 

vyhasla a odpočívá po svém velkém díle. Velice často ho navštěvují mudrcové i králové toužící po 

radě nebo starých tajemstvích. Jenon je k nim většinou přívětivý, ale své rady a moudrost rozdává 

opatrně a střídmě, takže většina jeho návštěv se musí stejně sama dovtípit, toho na co jim jen 

naznačil.  

Ještě před Jenonovým odchodem se objevili lidé, kteří už dlouho tajně toužili po vládě nad 

Galaxií. Tato sekta spiklenců nazývaná Mytaky, toužila po svrhnutí Jenona a nastolení galaktické 

republiky. Jenon ale jejich plány zhatil ve chvíli, kdy rozdělil všechnu moc mezi patnáct králů. Sekta 

však nezanikla. V době válek šířila své myšlenky mezi lid a podmanila si několik desítek zapadlých 

světů. Uctívači Mytaky věří, že by veškerá moc neměla být ponechána absolutním vládcům ale 

namísto toho rozdělena mezi volené zástupce lidu. Za tohle své odvrácení ztrácí každý uctívač Mytaky 

dar porozumění a musí se učit cizím jazykům. 

 



Příprava hry 
 Dříve než začne samotná hra, dohodněte se, o čem by měla být a důvod, proč byly postavy 

před hostitele předvolány. Důvodů může být hodně a zaleží často na hostitelově nátuře. Je-li hostitel 

náčelník pirátů, nejspíš bude chtít slyšet krvavé historky a zkazky o tom kde snadno uloupit co 

největší bohatství. Otrokáře zase zajímají příhody ze světů, kde žije mnoho bezbranných obyvatel. 

Soudce, bude chtít po vašich postavách objasnění nějakého zločinu, do kterého byly buď samy 

zapleteny, nebo se pouze přichomýtly jako svědci. Další nemusí být ani hostitel za slovo vzatý, ale 

prostě „pán co za všechny platí“-starý ošumělý námořník který si k hrdinům přisedl v začouzené 

krčmě v jednom z přístavních asteroidů. Jednoho zkrátka zajímají skutky hrdinské jiného zase dobře 

provedené podrazy a další se spokojí s dvorními pletkami. 

 Ani postavení vašich hrdinů před hostitelem nemusí být zrovna příjemné. Postavy mohou být 

zajatci, kteří dostali možnost vysloužit si svobodu, zaujmou-li hostitele. Ale dostat ji může jen jeden. 

Čím budou vaše postavy? Království je veliké a výběr neomezený. Dobrodružství často 

vyhledávají chudí šlechtici, vysloužilí válečníci, profesionální i příležitostní zloději ale i jen ti co se 

prostě vydali „do světa“. Ale dobrodružství si může najít kohokoli nehledě na to, zdali po něm touží 

nebo netouží, ať už je to mudrc, vynálezce, počestný obchodník, deportovaný vězeň, nebo obyčejný 

rolník, na každého může dojít. 

Stanovte si žánr a množství neuvěřitelnosti jaké bude váš hostitel tolerovat. Poté si vytvořte 

postavy, které podle vás do příběhu nejlépe zapadají. A vypravěč si mezitím vymyslí hrubý náčrt 

dobrodružství. 

Tvorba postavy 

 Tvorba postavy je velice jednoduchá záležitost. Vymyslete si a do osobního deníku stručně 

napište čím vaše postava je, její jméno, rasu, vybavení a nějaké zajímavosti o jejím životě. Promyslete 

si, jakou má povahu a zkuste jí dát nějaké špatné vlastnosti. Nezapomeňte si také vymyslet důvod, 

proč se zúčastnila dobrodružství. 

Postava je charakterizována třemi rysy. Rysem může být například její povolání, nějaká výrazná 

charakterová vlastnost, zvláštní schopnost, předmět, který k postavě neodmyslitelně patří, či třeba 

nějaká blízká osoba kterou musí chránit. Jelikož je ve Zkazkách pravda a lež věcí zcela subjektivní a 

proměnnou, rozhoduje se o ní teprve v průběhu vyprávění, proto své postavě nedávejte žádný rys 

typu: neumí lhát, pravdomluvný, prolhaný apod.  Zakomponování rysů do příběhu může vaši postavu 

zvýhodnit. Zapište si je i se stručným popisem do osobního deníku. 

Každá postava má u sebe skrytý jeden důkaz potvrzující její činy. Zatím nemusíte přemýšlet nad tím, o 

jaký důkaz se jedná a co vlastně potvrzuje. To se dozvíte, až později když nastane vhodná chvíle pro 

jeho odhalení. Zatím si do deníku napište prostě jen důkaz. 

 Váš hrdina také mohl během výpravy utrpět nějaké závažné zranění. To se ve hře nazývá „zmrzačení“ 

a může vám posloužit jako výmluvný důkaz činu, při kterém ho obdržel. Stejně jako u důkazů 

nevymýšlejte, jak postava ke zmrzačením přišla, to se dozvíte až během hry. Postava může mít šrámů 

a starých jizev kolik chcete, ale zapsaná můžete mít nanejvýš tři zmrzačení. Kromě toho že hyzdí vaši 

postavu, snižují také její bojeschopnost. Zapište si do deníku postavy, o jaká zmrzačení se jedná, a 

nezapomeňte ho před hostitelem hrát.  



Dále má každá postava tři záchrany. Ty vám pomáhají v osobních soubojích přímo před hostitelem. 

Pokud je alespoň jeden rys vaší postavy přímo bojový, můžete si připsat ještě jednu záchranu. Ale za 

každé zmrzačení zapsané v osobním deníku si jednu záchranu odečtěte. Rozsah záchran je tedy 0-4. 

Nakonec velmi stručně napište, jaký měla vaše postava vztah k ostatním hrdinům na začátku příběhu. 

Podstatné ale je, že postavy měly celé dobrodružství nějaký důvod držet se víceméně pohromadě. 

Příklad deníku postavy 

 



 

 

Přízeň 

 Každý si před sebe položte svoji hromádku mincí. Není důležité, kolik jich máte, ale každý by 

měl mít na začátku stejně jako ostatní. Jak už bylo řečeno, mince symbolizují přízeň hostitele. Pokud 

vaše postava udělá něco, co je podle něj chvályhodné, chytré, nebo se mu váš čin jinak zamlouvá, 

budete odměněni. Ovšem pokud upadnete v jeho nemilost, můžete přízeň naopak ztratit. 

Nezapomeňte, že tyto mince v herní fikci vůbec neexistují a proto s nimi nemůžete nijak jinak 

nakládat. 

Pravda a skutečnost 

 K pochopení filozofie Zkazek je důležité uvědomit si, jakou úlohu zde hraje pravda. Zkazky 

vůbec neřeší to, co se stalo ve skutečnosti a co je čirý výmysl. Záleží jen na hostiteli, čemu uvěří a 

čemu ne. Samotný příběh, který hrajete s vypravěčem, je již skreslené vyprávění. Jak moc, to už záleží 

na charakteru hry. Rozhodně se však nejedná o pravdivé zachycení aktuální situace, jak se tomu děje 

v jiných hrách. Jde o vzpomínky vašich postav, které se tu a tam rozcházejí, ale v zásadě se jako celek 

shodují. Nikdo však neříká, že nemohou být zcela vymyšlené a to, o čem vyprávíte, vaše postavy 

nikdy nezažily. Této části váš hostitel věří, schvaluje ji, a proto je plynulá. 

 Ovšem dostanou-li se vaše postavy do sporu, zdali se daná situace udála tak či onak, 

rozhodne na základě vašich argumentů o verzi, která bude platná v příběhu, sám hostitel. Jeho 

rozhodnutí je nezvratné, na dalších alternativách už nezáleží a jsou automaticky považované za 

nepodstatné, či rovnou za lži. 

Začátek vyprávění 
 

 Hra začíná ve chvíli, kdy jsou postavy předvolány před hostitele. Vypravěč popíše hostitele, 

pak se, už v jeho roli, představí a vybídne každou postavu, aby o sobě něco řekla. Každý popíšete, jak 

vaše postava vypadá a jak se chová, nakonec se jejími slovy také představíte. Pokud hrajete 

podvodníka, klidně si vymýšlejte. Hostitelova řeč nyní přejde k důvodu, proč si vás povolal a vybídne 

vás, abyste začali vyprávět svůj příběh. Nyní hra přechází do druhé roviny. 

 

Příběh 
 Samotný příběh se odehrává v minulosti v klasickém duchu RPG her. Vypravěč vám popisuje 

svět okolo vašich postav, jeho dění a problémy které se vám staví do cesty a vy na jeho popisy 

reagujete a říkáte, co vaše postavy dělají. Vyprávění plyne nepřerušovaně, až do chvíle dokud se vaše 

názory na nějakou situaci nezačnou rozcházet. Tehdy je příběh přerušen do té doby, než někdo 

prosadí popis, který by se hostiteli zamlouval. Když je rozhodnuto o tom, jak to bylo, opět se ponoříte 

do příběhu a ten je zase nepřerušován až do dalšího konfliktu. 



 Vypravěč by měl hru směřovat vytyčeným směrem, ale přitom dávat volné popisy, aby s nimi 

mohli hráči pružně pracovat. Hra vám neposkytne jiné vyhodnocovací mechaniky, než ty co se týkají 

sporů mezi postavami. Jestliže se tedy postavám dostanou do cesty nějaké překážky, které nebudou 

chtít řešit před hostitelem, vypravěč společně s hráči na základě rozumu určí, zdali a jak se je podařilo 

vyřešit.  

Nezapomeňte, že žádná postava nemůže během příběhu zemřít, a když tak jen jako, ani se na 

delší dobu oddělit od ostatních. 

  

Konflikt 
 Ve Zkazkách existují dva druhy konfliktů, oba se dají řešit dvěma rozhodovacími mechanismy. 

Konflikt je situace, kdy se vaše výpovědi o stejné události vzájemně rozchází nebo popírají. V této 

chvíli musí být rozhodnuto, která verze příběhu je silnější a bude s ní tedy počítáno i nadále. Jednoho 

konfliktu se můžete aktivně zúčastnit pouze jednou, jste-li z něj vyřazeni, už do něj nemůžete nadále 

jakkoli zasahovat ani důkazem nebo svědectvím. Po skončení konfliktu se hra opět vrací k 

plynulému vypravování příběhu. 

 Konflikt nemůže vzniknout mezi vaší postavou a vypravěčem, popřípadě hostitelem. Pokud 

se vaše vyprávění vypravěči-hostiteli nezamlouvá, připadá mu nereálné, hloupé či absurdní, může 

prostě říct: „Tomu nevěřím, teď si určitě vymýšlíš!“. V případě že se tak děje často a i ostatní postavy 

se shodnou na tom že je to rušivé, může vám vypravěč sebrat jednu korunu z přízně. Předtím byste si 

ale měli znovu mimoherně připomenout, žánr, ve kterém má hra být. Pokud hrajete postavu, co si jen 

ráda vymýšlí, počítejte s tím, že zchudnete. 

Předhánění se 

Základním konfliktem a hnacím motorem Zkazek je vzájemné předhánění vašich hrdinů. 

Dostanete-li se v příběhu do nějaké nebezpečné, zapeklité, bezradné či jen prostě příhodné situace 

nastal čas, abyste vystoupili z příběhu, popsali hostiteli řešení hodné vašeho hrdiny a vhodili jednu 

korunu do banku. Ve svém popisu můžete libovolně nakládat i s ostatními postavami a celým herním 

světem. Pokud je vaše koruna v banku jako jediná a nikdo už nemá k vašemu popisu co dodat, berete 

si korunu z banku zpět a dostanete jednu korunu od hostitele jako odměnu za to, že váš popis nikdo 

nezpochybnil. Pokud jste ve svém popisu aktivně zapojili nějaký svůj rys, dá vám vypravěč na konci 

konfliktu korunu navrch. 

Příklad: Vypravěč popíše družině, že se konečně dostala k bráně starobylé pevnosti. Ta je ale hlídaná. Rurik 
okamžitě přejde do přímé řeči a říká hostiteli. „Ihned jsem se vrhl na stráže, než se stačily vzpamatovat, půlka 
jich byla mrtvá. Zbytek vzal s jekem nohy na ramena.“ Vhodí korunu do banku a ukáže prstem na svůj rys, 
Zběsilý bijec. 

Hostitel se rozhlédne po ostatních hrdinech, zdali chtějí něco dodat, ti jen uznale pokyvují hlavou. Vypravěč tedy 
hodí do banku další korunu jako odměnu a přidá jednu za použití rysu. Rurikův hráč shrábne bank. Zadarmo si 
vydělal 2 Kč. 

  

S velkou pravděpodobností vás ale vaši spoluhráči nenechají tak snadno vydělat. Budou se 

snažit vaši verzi příběhu všelijak zlehčovat a přijít s něčím lepším, vtipnějším, hrdinštějším… Postavy 



se budou postupně přihlašovat o slovo. Pokud bude najednou zájemců víc, má právo popisovat jako 

první ten s nejmenším množstvím přízně (to nejlepší si přece hostitel nechá až na konec). Pokud mají 

někteří zájemci stejné množství přízně, je už čistě na hostiteli, kterému z nich dá první slovo. Váš 

protivník nyní popíše svoji verzi, ve které může vaše činy zesměšnit, nebo i zcela popřít a jako jejich 

alternativu popsat své. Pokud hostitel uzná, že je protivníkova verze alespoň stejně působivá jako ta 

vaše, pokyne a i protivník přihodí jednu korunu do banku. Nyní je třeba určit kdo má „pravdu“.  

Volba je nechána na hostiteli. Šance na úspěch je pro oba hrdiny stejná. Vypravěč si totiž hodí 

mincí a nechá toho z vás, který obhajuje původnější verzi, aby si zvolil „panna nebo orel“. Vítěz má 

pravdu a nyní obhajuje obsah banku proti dalšímu soupeři, který má také zálusk blýsknout se v očích 

hostitele. Ten opět popíše svoji verzi, přihodí…takto se pokračuje, dokud nezůstane vítěz sám. 

V případě že jste zvítězili, můžete obdržet ještě jednu korunu navrch, pokud jste do svého popisu 

zakomponovali alespoň jeden svůj rys.  Jednou poražení protivníci už nemají právo přijít znovu do 

toho samého konfliktu s další verzí vyprávění. 

Příklad: Rurik popsal , jak se vypořádal se strážemi brány a vhodil do banku korunu. Jenže ostatním se to nezdá 
a hlásí se rovněž o slovo. Nejméně přízně má podlý Skrček a pak Jora. Skrček řekne: 

 „To není pravda ty stráže sem pobil já a teprve zbytek zahnal Rurik.“ Rurik se začne hlasitě smát a i hostitel je 
v dobré náladě.  

„Tuhle historku ti mám věřit? S tím milý příteli pochodíš leda u Gochorských dětí na SatlazuV. Co ty Joro, máš 
něco lepšího?“ 

„Samozřejmě pane. Proč by bránu opuštěné starobylé pevnosti hlídali stráže? Byla tam socha, která vytvářela 
neviditelnou silovou bariéru a pustila skrz jen ty, kdo uhádli její hádanku. Prý: Kdo dokáže projít, aniž by znal 
heslo? Jediný silák tady byl Rurik. Tak jsem na něj ukázala a povídám: Jen on! Ozvalo se cvaknutí a průchod byl 
volný.“ 

Rurik s sebou šije na židli. “ To není pravda. Byli tam stráže, taky starobylý, kamenný!“  Hostitel na něj nedbá: 
„To je dobrý příběh Joro líbí se mi.“ Hráčka Jory přihodí korunu.  

Vypravěč si hodi mincí. Rurikův hráč volí „orel“. Vypravěč odkryje…je to orel. „Tvůj příběh Joro, je velice 
zajímavý, ale kdo kdy viděl mluvící sochy?“ Rurik čeká na další uchazeče. Nikdo? Vypravěč přihazuje korunu 
za použití rysu. Rurik vydělal 2Kč. 

 

Nařčení ze lži 

 Nelíbí-li se vám co právě popsal někdo z vašich spoludružiníků, není nic snazšího než vhodit 

korunu do banku a před hostitelem ho obvinit ze lži. Hostitel by měl trvat na tom, abyste své tvrzení 



rozumě obhájili. Jestliže tak učiníte a protivník si to nenechá líbit, vhodí rovněž korunu a přechází se 

k běžnému rozhodování. Stranu mince, která padla, si typuje opět obhájce, tedy ten, jehož vy 

obviňujete. Rozdíl ovšem spočívá v tom že, vítěz nic nezískává, ovšem poražený je „usvědčen ze lži“ a 

jeho sázka jde k vypravěči. 

Příklad: „Vaše loď dostala další zásah a začala se propadat řídkou atmosférou, celá se přitom třese. Co děláte?“ 

Skrčkův hráč: „Běžím do strojovny a mečem vypáčím ten drahý červený krystal co napají pohon.“  

Jora vystupuje z příběhu: „To je lež můj pane. Skrček se celou dobu třásl strachem v koutě a nebyl schopen 
pohybu.“ Hráčka hází korunu do banku. Skrček může buď uznat její pravdu, anebo se přít a nechat rozhodnout 
hostitele. 

 

 Nařknout můžete i někoho, kdo se snaží získat přízeň hostitele. V takovém případě ovšem 

musíte přijít na řadu stejně, jako byste se chtěli s danou osobou předhánět. Dělá se to obvykle 

v okamžiku, kdy vás nenapadne popsat nic, co by hostitel uznal za schopné soupeřit se stávající verzí 

příběhu. Namísto popisování svých hrdinných činů oponentovi vmetete do obličeje obvinění, a pokud 

bude hostitelem shledáno za oprávněné, vhodíte do banku DVĚ koruny. Zvítězíte-li, berete si zpět 

svoje dvě koruny a protivníkova mince vsazená do banku propadá vypravěči. Pravda se vrací zpět 

k tomu, kdo o ni předtím jako poslední usiloval. Ale pokud prohrajete, jedna vaše koruna zůstává 

v banku a druhou si bere vypravěč. 

Příklad: Rurik se už raduje z úspěchu, když tu promluví Grong´cu. „Lže! Viděl jsem to. Nevěděl, co má dělat, 
tak jenom vzteky mlátit do té bariery!“ Ostatní postavy pokyvují na souhlas a i hostiteli se zdá Grong´cův 
naléhavý výraz důvěryhodným. Jen Rurik kope netrpělivě špicí do nohy stolu. Vypravěč tedy kývne a Grongův 
hráč přihodí 2kč do banku. 

Rurikův hráč typuje zase orla, ale padla panna. Prohrál. Hostitel začne hulákat: „Jak jsem mohl věřit tupému 
rváči?! Omlouvám se ti Joro, samozřejmě jsi s tou sochou měla pravdu…“  

Vypravěč si bere z banku Rurikovu korunu, Grongův hráč své dvě. Ale jelikož už nikdo nechce ke konfliktu nic 
říct, a v banku se nachází jen jedna koruna, vypravěč zase korunu přihodí. Jora vydělala 1Kč. 

 

Souboj 

 Jestliže chcete sami rozhodnout o osudu svého tvrzení, není nic jednoduššího než vyzvat 

protivníka na čestný souboj. Pokud vás vyzve postava se stejným anebo menším množstvím záchran 

než máte vy, musíte přijmout. Výzvu od silnějšího protivníka přijímat nemusíte. Jelikož je souboj věcí 

zcela dobrovolnou, schvalují se při něm záskoky přátel ochotných se za vás bít. 

Souboj vypadá jako klasické „kámen, nůžky, papír, teď“. Kdo prohraje, ten se dostal do 

nevýhodné situace a musí si škrtnout jednu záchranu z osobního deníku. Nemáte-li už žádnou 

záchranu a prohráli jste, protivník vaši postavu vážně zranil, nebo zabil a už se nemůžete zúčastnit 

dalšího vyprávění. Jste ze hry venku. Během konfliktu se můžete kdykoli vzdát, klidně před tím než 

padne první rána, ale prohrajete konflikt. Když za svou pravdu nepadne, vyhraje ÚPLNĚ CELÝ konflikt. 

Hostitel výsledek souboje vždy akceptuje jako by to bylo jeho vlastní rozhodnutí.  

 



 

Svědectví 

 Kdykoli během konfliktu, ještě než je hozena mince, můžete jmenovat kterékoli postavy s tím, 

že vám vaše vyprávění dosvědčí. Každý jmenovaný má nyní možnost přihodit korunu a přidat se 

k vám, nevyjadřovat se k tématu a nechat si možnost vyprávět až přijde na řadu, nebo přihodit 

korunu a podle se přidat k vašemu oponentovi. Nemáte-li zatím žádného, přeběhlý svědek se stává 

prvním. Za každý svědecký hlas, který máte navíc oproti oponentovým hlasům, si vypravěč hází mincí 

navíc. Zatímco vám v takovém případě stačí k vítězství jediný úspěch, oponent získá pravdu pouze 

tehdy, padnou-li mu ve všech hodech úspěchy. 

Na konci konfliktu, tedy v případě že se jedná o předhánění a vy jste zvítězili, máte právo 

jakkoli rozdělit veškerou přízeň, která vám z toho kápla mezi vaše svědky, kteří mají korunu v banku. 

Jednou potvrzené (tj. už byla hozena mince) svědectví už nelze vzít zpět a svědkův hlas platí až do 

konce konfliktu. Jste li usvědčeni ze lži, jsou usvědčeni i vaši svědci. 

Příklad: Rurik hájí svoji verzi překonání brány proti Jořině. Ještě než vypravěč hodí mincí, Rurik vykřikne: „A 
Grong´cu mi to dosvědčí! Že ano?“ 

Rozlícený Grong´cu vhodí do banku minci a řekne: „Zase lžeš. Ona má pravdu!“ Rurik už žádného dalšího 
svědka nesežene a tak se přechází k hodu. Jora má o hlas víc, takže se hází ještě jednou. Rurik musí v obou 
hodech uspět, aby vyhrál, kdežto Joře stačí jeden úspěch. 

 Jora vyhrála a nyní má její hráčka právo rozdělit obsah banku (3Kč) mezi sebe a Grong ´cua, nebo mu 
říct:“Snažíš se přiživit co? Nikdo se tě o pomoc nedožadoval.“ a nechat si veškerou přízeň sama pro sebe. 

Vycouvání 

Dokud nebyla hozena mince, zahájen souboj, nebo vyložen důkaz, můžete z konfliktu 

jednoduše vycouvat. Prostě řeknete hostiteli, že jste trochu přeháněli, nejste si jistí tím, jak to bylo… 

Vezmete si zpátky svoji korunu z banku a protivník automaticky vyhrál. Nemusíte vycouvat před 

prvním hodem, kterého se účastníte, klidně se můžete probojovat celým konfliktem a opustit ho 

těsně před konečným rozhodováním. Svědkové mohou vycouvat pouze před prvním hodem. 

 



 

Důkaz 

 Odhalením vhodného důkazu ve správný čas potvrdíte v konfliktu vaši verzi příběhu. V očích 

hostitele máte nepopiratelnou pravdu a není již třeba dalšího srovnávání ani předvolávání svědků. 

Tedy pokud váš protivník není ochoten podložit svoji vlastní verzi rovněž důkazem. Pak se rozhoduje 

běžným způsobem a důkaz poraženého je shledán za falešný. Nezapomeňte, že důkaz je pouze věc, 

kterou můžete mít skrytou u sebe a je pouze na jedno použití. Zapište si do osobního deníku, o jaký 

důkaz se jedná, aby bylo vidět, že jste ho už použili. Zmrzačení fungují stejně jako důkazy, po jejich 

utržení si k nim udělejte poznámku, jak jste k nim přišli. Samozřejmostí je že každý důkaz by měl být 

hostiteli srozumitelně vysvětlen. Použijete-li důkaz, nemůžete vy, ani oponent ani žádný svědek z 

konfliktu vycouvat. Důkaz nemusíte použít při vstupu do konfliktu, ale klidně až dodatečně v pozdější 

fázi. I svědkové mohou odhalovat důkazy, poté platí, že strana, která má víc důkazů zvítězila. 

Kreslení 

 Cokoli rozumného, co při popisování svých příhod nakreslíte je považované za nepopiratelné 

a ostatní se tomu musí ve svém vyprávění přizpůsobit. Jednou daný obrázek nelze nijak poškodit či 

znehodnotit, ale lze k němu cokoli přikreslovat a to se také stává pravdou. Obrázkem se zde myslí 

pokus o umělecké zachycení nějaké bytosti, či objektu, ne však děje. Dále neprojdou mapy, schémata 

a plánky budov, bojových situací atd.  

Příklad: Rurik obhájil svoji verzi překonání brány proti Joře. Dalším vyzyvatelem je Grong´cu ten říká: „Ta 
brána nebyla hlídaná strážci, ale velkým kyklopem z Cryslanské soustavy.“ Přitom jeho hráč předloží obrázek 
s namalovaným kyklopem v bráně. „Oslepil jsem ho svým blasterem a pak udolal kopím.“ 

„Ale jak se mohl divoký kyklop z Cryslanské soustavy dostat stovky světelných let na opuštěný Khot III?“ 
Reaguje pohotově Rurik. Hostitel se přidává. 

„Byl to chycený kyklop a tady ho drželi jako hlídacího psa.“ Dodá Grong´cu a rychle dokreslí svému kyklopovi 
na kotník okov s řetězem. 

„Hm zdá se, že máš pravdu.“ Vypravěč kyne a hráč přihodí korunu do banku. „Rurik si tedy vymýšlel. No to 
jsem si mohl myslet.“ Rurikův hráč rychle zareaguje. „Počkej, počkej, ano ten kyklop tam byl, ale taky se tam 
hemžila spousta stráží, co ho měla na starost a o ty sem se postaral já.“ Mezitím rychle dokreslil na obrázek 
spoustu postaviček v brnění.  

„Nu zvážím to.“ Vypravěč si připravuje minci. 

Rýmování 

 Jestliže se vám podaří váš popis zveršovat, nebo doplnit alespoň čtyřverším, které by vaše 

činy nejlépe vystihovalo a hostiteli se zamlouvá, stává se obsah básně nepopiratelnou pravdou. Ta 

může být ohrožena pouze předložením jiné básně, nebo chytrým pokračováním té stávající. 

Pokračování by mělo mít zhruba stejný nebo větší rozsah. Báseň můžete ke svému popisu doložit 

klidně až dodatečně. Rýmování slouží stejně jako předkládání důkazů, ale nemůžete s ním ohrozit 

popis podložený důkazem, stejně jako důkaz nemůže ohrozit popis podložený básní. 

 Vymýšlení rýmů na místě je dost obtížné. Proto by měl Hostitel schvalovat i poněkud 

neumělé básně. Hlavně když alespoň z části vystihují děj, k němuž jsou doložené. 



Konec hry 
 Hrajete-li delší hru a ta musí být přerušena, udělejte to těsně po skončení nějakého konfliktu. 

Jeho vítěz si totiž bude přesně pamatovat situaci, ve které byla hra skončena. Hostitel by pak měl 

sezení přerušit pod nějakou vhodnou záminkou. Na příští sezení dojdou postavy odpočaté s plným 

počtem záchran a každá s jedním novým důkazem v kapse. Pokud během minulého sezení použili 

nějaké zmrzačení jako důkaz, to se jim již „zahojilo“ a mohou si za něj připsat záchranu. 

Završení vašeho příběhu by mělo být vypravěčem předem avizováno, aby mohl vzniknout 

nějaký velice dramatický konflikt, ve kterém půjde postavám o všechno. Po jeho skončení se už 

jenom dovypráví závěr příběhu. A hra se přesune k rekapitulaci. Hostitel může ke každé postavě 

vyjádřit svůj názor a odměnit toho, kdo se v jeho očích nejvíce vyjímal, nebo naopak ztrestat toho 

nejhoršího. Pak se s postavami může domluvit na dalším sezení, anebo se s nimi rozloučit a přát jim 

hodně štěstí na dalších cestách Královstvím. 

Vítězný hráč si nechává všechny peníze. Ostatní dají chudáku vypravěči vše, co si vydělali nad 

počáteční sumu.  

Velký příklad na závěr 

Postavy vyprávějí hostiteli svůj příběh, jak málem získali Jenonovu ztracenou rukavici. 

Vypravěč: Přicházíte chrámovou chodbou ke dveřím relikviáře. 

Rurik: Opírám se o ně a vší silou zatlačím. 

Vypravěč: Dveře samy povolily a bezhlučně se otevřely směrem dovnitř. Vcházíte do malé komory 
s podstavcem, na němž je zlatá Jenonova rukavice. Náhle zaslechnete rachot. Chodbou pochodují, řada za řadou, 
ozbrojení roboti a úplně vzadu za nimi vidíte kněze Totrasmeka jak se šíleně směje, až se za břicho popadá. Jste 
v pasti. Tohle je poslední konflikt. Roboty nemáte šanci porazit, co děláte? 

Jora: Nikdo na nic nepřišel? No to jsem si myslela. Zabouchli jsme za sebou vrata. Rurik se chtěl v zoufalství 
vrhnout na roboty. Ale já ho zadržela.  „Tady nám nepomůže už nic než lest. Zahoďte zbraně a vzdejte se!“ 
Sykla jsem na své společníky a ti mě ochromení hrůzou uposlechli. Otevřeli jsme. Roboti se zastavili těsně před 
dveřmi a od smrti nás už dělil jen Totrasmekův příkaz. „Vstoupili jste do zapovězeného chrámu a nyní musíte 
zemřít.“ Uchechtl se. „Strýčku!“ Zvolala jsem. „Co se to děje? Hledali jsme pomoc a najednou tohle!  Jsem Jora 
von Rataus neteř Krále Rudovika, jehož ty jsi, nemýlím li se strýcem. Teda pokud jsi skutečný Totrasmek a 
v rodině bychom si měli pomáhat ne?“ Totrasmek znejistěl, přišla jsem až k němu. „Promiň strýci, chápu tě, asi 
jsi tu příliš dlouho a nejspíš ani netušíš, kdo jsem. Havarovala jsem nedaleko se svými služebníky a hledáme 
pomoc. Ani nevíš, jak jsem Šťastna, že jsme narazili zrovna na tebe. Pojď, o všem ti povyprávím a prosím 
odpusť mi, že jsme nevědomě vstoupili na svatou půdu.“ Totrasmek byl tak strašně vyvedený z míry že mi 
všechno zbaštil. Nechal spravit naši loď a mezitím nás ještě hostil. Je to tak že Ruriku? 

Jora ukáže prstem na svůj rys: Služebná Ratauských princezen a hodí korunu do banku. 

Rurik: Nevím, jestli bych ti měl… 

Jora: Dokázal by ses z toho snad dostat líp? 

Rurik: Ne. Jora má pravdu. Dosvědčím jí to. 

Rurik taky přihazuje korunu. 

Hostitel: Pozoruhodné, co mi k tomu řeknete vy? 

Hráč Grong-cua: Na řadě je Skrček, má míň přízně. 

Hráč Skrčka: Nevím, co bych řek, nechám ti slovo. 



Grong-cu: Není to úplně, tak jak říká Jora. Totrasmek byl sice starý a pomýlený, ale rozhodně ne hlupák. Když 
nás vedl do svých komnat, došlo mu, že ho chceme podvést. Najednou se otočil a z jeho hole létaly blesky. Než 
však stačil někoho zasáhnout, tasil jsem blaster a vystřelil mu ji z ruky. Držel jsem ho jako rukojmí, dokud nám 
jeho roboti nespravili loď. 

Jora: A proč jsi si tedy nevzal rukavici, když jsi ho měl jako rukojmí?! 

Grong-cu: Totrasmek by raději zemřel, než aby selhal. Jeho roboti by nás rozsekali.  

Vypravěč kývne a hráč přihodí korunu a ukáže na svůj rys: Master s blasterem. 

Jora: No nevadí,  stejně  máme víc hlasů. 

Grong-cu: Proto tě vyzývám na souboj. Nemůžeš odmítnout. 

Jora: Přijímám, ale bude bojovat Rurik. 

Souboj skončil, Rurik se vzdal. 

Jora: Hlupáku neschopná!!! 

Grong-cu: Dobře, asi jsem vítěz. 

Skrček: Není tomu tak. Zatímco se ostatní radili co udělat, hledal jsem tajný východ z relikviáře. Věděl jsem 
totiž, že každý chrám nějaký má, aby mohl velekněz uprchnout i s chrámovým pokladem, když už je vše 
ztraceno. Na dveře začali dopadat těžké ruce robotů, Rurik chtěl už vyrazit ven a zemřít v boji. Když tu se ve 
světle mojí svítilny zalesklo něco kovového, co bylo ve spáře mezi kameny.  Strčil jsem tam nůž a zakvedlal jím 
a…Podstavec na kterém byla rukavice se odsunul stranou, pod ním byl otvor se schodištěm vedoucím do 
prázdnoty. Rychle jsem sebral poklad a zavolal ostatní, aby mě následovali. Schodiště nevedlo hluboko. Od něj 
se táhla dlouhá chodba a na konci byli další dveře. Rurikovi se je podařilo vtlačit dovnitř a náhle jsme zjistili, že 
se nacházíme uvnitř starobylého korábu. Roboti nám byli v patách. Grong-cu se rychle ujal řízení a během chvíle 
jsme vylétli z jeskyně vytesané v útesu, na kterém chrám stál. Netrvalo to dlouho a pověsili se za nás chrámový 
stíhači. Když už jsme byli mimo planetu dohnali nás a chystali se proniknout na naši palubu. Zbývalo jediné. 
Vzal jsem Jenonovu rukavici a pod tlakem ji nechal vystřelit do tichoprázdna. Stíhači se ihned odpoutali, aby 
zachránili svůj poklad. A tak měl Grong-cu dost času proniknout do mimoprostoru. Jako důkaz předkládám toto. 
Platinový prsten z Jenonovy rukavice. Je pravý. 

Skrčkův hráč si napíše za důkaz: Jenonův prsten.  

Hostitel: To je na pováženou… Vypravěč se podívá tázavě na hráče. Jořin a Rurikův hráč kývá…  No dobře 
věřím, ti.  

Hráč přihodí korunu. 

Grong-cu: Mám důkaz, který svědčí proti Skrčkovu příběhu. Moje ruka je chromá. Stalo se mi to, když mě 
zasáhl jeden z Totrasmekových blesků, než jsem ho odzbrojil. 

Grong-cuův hráč si napíše do deníku ke zmrzačení „Zchromlá ruka“ poznámku: Blesky z Totrasmekovy hole. 

Skrček: Bude tohle stačit? 
Ve chvíli zoufalé, 
když měli na mále, 
našel jim Skrček chodbu tajnou. 
Tak sebrali zářící 
královu rukavici 
a odlétli lodicí prastarou, bájnou. 

Hostitel: Nádhera. Co bys k tomu dodal Grong-cu? Nic? Dobrá 

Skrček tedy shrábl celý bank a vydělal si 3Kč. Nyní bude příběh několika větami dovyprávěn a pak přejde 
hostitel k ocenění svých vzácných hostů. 



Všeobecné rady ke hře 

 Ačkoli pravidla vypadají, jakoby se snažila na všechno myslet, velice často může vzniknout 

situace, kterou nedokážou ošetřit. Tehdy je jen na vašem zdravém rozumu jak ji vyřešíte. Popravdě 

řečeno pravidla Zkazek mají spoustu mechanických mezer, kterých si je jejich autor vědom a některé 

se dokonce pokoušel i ošetřit, ale často to vedlo jen k dalším komplikacím a vytvářením 

specifičtějších situací, které si žádali vlastní řešení. Nakonec se v zoufalství vrátil zpět k původní verzi 

s poznámkou, že by se to mělo ošetřit vhodným roleplayem. 

 A to je fakt. Mechanicky sice může do každého konfliktu na úplný závěr přijít hyena, která má 

za sázku jedné koruny padesátiprocentní šanci, že shrábne celý bank, zatímco jeho zakladatel si musí 

stejnou odměnu vybojovat mnoha nejistými hody. Ale ve skutečnosti ta hyena musí přijít s dalším 

originálním popisem. Předchozí hráči mohou snadno, nápaditými a obsáhlými popisy ztížit příštímu 

hráči vstup do konfliktu, protože všechny jeho popisy jsou buď příliš nudné, nebo naopak přehnané. 

 Nebo se zeptáte: Co brání postavě v tom, aby požádala někoho, aby ji povolal za svědka, ale 

pak svědčila proti němu? No přece logika. Pokud tak někdo učiní neskrývaně, hostitel ho sám prohlásí 

za podvodníka a vypravěč mu sebere minci. 

 Můžete se také dostat do problému s kreslením. Někdo něco narychlo načmárá, aby zabránil 

někomu jinému v jeho popisu. Nebo řekne „Ta zeď je černá“, důkladně ji začmárá a už nikdo nemůže 

do obrázku nic nakreslit. Hranice mezi snahou a odfláknutím se nedá mechanicky určit, ale vy jako 

hráči určitě rozeznáte takové sabotéry a zabráníte jim v kažení hry. 

 Nebojte se hrát a hrajte si. V pravidlech se sice píše, že uvěřitelnost historky posuzuje 

hostitel, ale co brání ostatním hráčům ji potleskem ocenit a naznačit tak vypravěči že tuhle verzi, ač je 

sebepodivnější v konfliktu chtějí. Hraní části Zkazek odehrávající se mimo samotný příběh, by se 

vlastně měla věnovat zvláštní pozornost. Jelikož se zde úlohy postav a hráčů příliš neliší, nachází se 

zde široký prostor pro prolnutí těchto dvou rovin a možnost, že hra vyústí ve vystoupení divadelního 

rázu.  Co brání hráčům, aby se okolo stolu rozsadili stejně jako jejich postavy? Když postava 

v rozčílení vstane a začne přecházet po místnosti, pak dělá totéž i její hráč. Hráči jedí a pijí v té samé 

chvíli kdy postavy. Mohou si takto dokonce i odskočit (a venku pak kout pikle s jinou postavou, která 

si šla také „odskočit“). Souboj může vypadat dramatičtěji (ale i směšněji), pokud budou oba hráči při 

„střihání“ dělat pohyby jako skuteční šermíři. A ostatní je mezitím mohou povzbuzovat a sázet si na 

vítěze. Hostitel (Vypravěč) má poté právo hodnotit postavy (hráče) přízní (penězi) i nepřízní (sebrání 

peněz), podle toho jak se před ním chovají a vyjadřují. 

 Můžete to klidně dotáhnout do extrému a ke hře si připravit rekvizity a kostýmy… 

 

 

 

 

 



Ingredience 

Tato hra byla napsána jako příspěvek do soutěže RPG Kuchyně 2011 pořádané rpg forem.  

Téma soutěže bylo „Člověk a vize“. V této hře mají vize různých hrdinů zásadní vliv na podobu 

příběhu, který se odehrává. Každá postava má svoje vzpomínky a názory, které se snaží prosadit proti 

vzpomínkám a názorům svých společníků a dosáhnout tím toho, že se bude příběh odvíjet směrem, 

jaký si sama zvolila. Také tu je vize hostitele. On sám má určitou matnou představu o tom, jaká asi 

dobrodružství postav mohla být a nelibě nese, když se od ní jejich vyprávění výrazně odkloňují. 

 Pravidlové ingredience mě při tvorbě hry docela zásadně inspirovaly. Obrázkové už ne, ale 

s jejich napasováním jsem neměl obzvlášť problém. 

-hra nemá souvislou časovou linii 

- "umělecký" výkon 

- ve hře hráči používají reálné peníze 

Obrázky: 

2) Pouť do neznáma, cesta prázdnotou vesmíru… Zároveň informační prázdnota mezi hostitelem a 

skutečnou událostí, kterou vyplní až samotní hrdinové. 

4)Sice lžu, jak když tiskne, ale když se to dobře poslouchá, nikomu to nevadí.  

 

 



9) Hrdinové v křížku. Aneb vypravěč se rvát nemusí. 

 

 

Inspirace 

 Hlavní inspirací mi byl film Rašomon od Akiry Kurosawy. Zde je krásně vidět jak se rozcházejí 

subjektivní výpovědi účastníků stejné události.  

Další inspirace:  

-Planeta Krull. Filmová pohádka, kde je kombinován žánr fantasy a scifi. Jedna z hlavních inspirací. 

Odsud pochází skály létající vesmírem a Jiskry. 

-Za sloupy Heraklovými a Mytkův komentáře k ní, kde podporoval soupeření hrdinů.  

-Samorost: počítačová hra, ve které poletují vesmírem živé stromovité „lodi“ 

 

 

Poděkování 

 Na závěr bych chtěl poděkovat moji Táni za krásný úvodní obrázek. 

 

   


