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Náš nejdražší čtenáři,
 
po čtvrt roce Tě znovu vítáme u našeho časopisu. Vánoce a Silvestr už jsou dávno 
pryč a my jen doufáme, že jsi obojí přežil ve zdraví.

Dnes Ti v našem časopisu ukážeme znovu různorodé, ale velice poutavé 
zajímavosti. Podíváme se společně na zoubek přistání na měsíci, potkáš skrz naše 
rozhovory zajímavé hosty a nakoukneš do jejich životů, dále tě čeká výlet do 
Thajska a nějaká ta zdravá ži
Ti v novém roce dodá potřebné vitamíny a sílu. Mnohem víc se toho dozvíš, když už 
nebudeš ztrácet čas u úvodníku, ale začneš listovat dál! 
Doufám, že Tě tohle vydání bude bavit jako to předchozí a nebudeš
za přidané reklamy. Redaktoři nemůžou být jen o chlebu a vodě.

Teď už Tě nebudu zdržovat od rozšiřování svých obzorů. 
 
Hezké počtení Ti přeji já a celá redakce.
 
Sára Hendrychová 
 šéfredaktorka 
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Náš nejdražší čtenáři, 

po čtvrt roce Tě znovu vítáme u našeho časopisu. Vánoce a Silvestr už jsou dávno 
pryč a my jen doufáme, že jsi obojí přežil ve zdraví. 

našem časopisu ukážeme znovu různorodé, ale velice poutavé 
zajímavosti. Podíváme se společně na zoubek přistání na měsíci, potkáš skrz naše 
rozhovory zajímavé hosty a nakoukneš do jejich životů, dále tě čeká výlet do 
Thajska a nějaká ta zdravá životospráva s receptem na moc dobrého lososa, který 

novém roce dodá potřebné vitamíny a sílu. Mnohem víc se toho dozvíš, když už 
nebudeš ztrácet čas u úvodníku, ale začneš listovat dál!  
Doufám, že Tě tohle vydání bude bavit jako to předchozí a nebudeš
za přidané reklamy. Redaktoři nemůžou být jen o chlebu a vodě. 

Teď už Tě nebudu zdržovat od rozšiřování svých obzorů.  

tení Ti přeji já a celá redakce. 
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po čtvrt roce Tě znovu vítáme u našeho časopisu. Vánoce a Silvestr už jsou dávno 

našem časopisu ukážeme znovu různorodé, ale velice poutavé 
zajímavosti. Podíváme se společně na zoubek přistání na měsíci, potkáš skrz naše 
rozhovory zajímavé hosty a nakoukneš do jejich životů, dále tě čeká výlet do 

receptem na moc dobrého lososa, který 
novém roce dodá potřebné vitamíny a sílu. Mnohem víc se toho dozvíš, když už 

Doufám, že Tě tohle vydání bude bavit jako to předchozí a nebudeš se na nás zlobit 



 
 
             POD KOPYTY 
 

 
 

Parkur 
V tomto čísle si povíme něco o jezdecké disciplíně, která se nazývá parkur. Určitě jde, stejně 
jako u drezury, o melodičnost mezi jezdcem a koněm a o důvěře. Parkur vznikl díky 
důstojníkům britské kavalerie, ale moderní parkur, který známe dnes založil Frederico 
Caprilli. V roce 1864 byly zorganizovány první parkurové závody, v roce 1912 se tento sport 
stal oficiální součástí olympijských her a v roce 1974 bylo povoleno účastnit se soutěží i 
ženám.  
Parkur se jezdí převážně v klusu, což je dvoudobý chod se čtyřmi fázemi, které se skládají z 
řady po sobě jdoucích klusových kroků nebo ve cvalu, což je třídobý chod, který se skládá z 
řady po sobě následujících cvalových skoků, mezi nimiž se na chvilku kůň ocitá ve volném 
vznosu. Aby se mohl kůň této disciplíny zúčastnit musí prokázat obratnost, opatrnost nad 
překážkou, musí být ovladatelný a také mu musí být více než 4 roky.  
Při závodě budeme potřebovat skokové či univerzální sedlo, které nám zajistí určitou oporu 
nad skokem, ale ovšem musíme mít i sílu v nohách. Kůň musí mít nasazenou uzdečku s 
udidlem a s otěžemi jinak nemůže dvojice odstartovat. Vhodné je, aby měl kůň kamaše, 
které mu chrání nohy a při vyšších soutěžích se doporučuje okopávací podbřišník, který drží 
sedlo. Jezdec musí mít závodní sako, závodní triko či košili, bílé rajtky, vysoké kožené boty 
nebo kožené chapsy s botami, kterým se říká pérka. A to nejdůležitější, co musí jezdec mít, je 
samozřejmě jezdecká helma a jezdci do 15-ti let musí mít též bezpečnostní vestu. Jezdec také 
může mít po ruce jezdecký bičík, který nesmí přesáhnout délku 75 cm. Mezi zakázanou 
výstroj patří cokoliv, co by bránilo koni ve vidění a pomocné otěže (průvlečky, vyvazováky 
nebo třeba gumy). 
Na závodech také platí určitá pravidla. Například za odmítnutí či shození překážky dostáváte 
automaticky 4 trestné body a po třetím odmítnutí jste z oficiálních závodů vyloučeni. Skok 
mimo pořadí, pád koně, jezdce nebo obou či překročení přípustného času pro Vás znamená 
také automatické vyloučení. Na hobby (neoficiálních) závodech Vás však mohou nechat 
opravit chybu nebo Vás nechají zase nasednout, ale tato výjimka je vážné pouze na hobby 
závodech.  
Mezi české nejznámější jezdce patří například Aleš Opatrný, Zuzana Zelinková, Miloslav 
Příhoda, Jiří Skřivan, Anna Kellnerová nebo moje favoritka Barbora Tomanová.  
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Různé druhy překážek:
kavaleta = kladina upevněná na křížových podstavcích 
umožňujících nastavení překážky na různou výšku

bariéra = jednoduchá překážka z jedné nebo více 
kladin o průměru cca 10 cm, zavěšených na 
podstavcích 

dvojbradlí (double bar) = podobná oxeru, liší se od
 něj tím, že přední bariéra je nižší než zadní, proto je 
snadněji skákatelná 

trojbradlí (triple bar) = šířko-výšková překážka
Ze 3 sloupků, na nichž jsou zavěšeny bariéry, 
od předních sloupků k zadním stupňovitě zvyšované

oxer = tvořená 2 páry sloupků 
sloupků. Prostor mezi oběma bariérami bývá vyplněn košatinou nebo dřevěnou zdí

dvojskok  = 2 svislé překážky blízko sebe, které musí jezdec skákat jako kombinaci

trojskok = 3 překážky blízko sebe, 
kombinaci 

zdroj: https://xkonici.estranky.cz/clanky/parkur.html

 

Různé druhy překážek: 
= kladina upevněná na křížových podstavcích  

umožňujících nastavení překážky na různou výšku 

= jednoduchá překážka z jedné nebo více  
10 cm, zavěšených na  

podobná oxeru, liší se od 
něj tím, že přední bariéra je nižší než zadní, proto je  

výšková překážka.  
e 3 sloupků, na nichž jsou zavěšeny bariéry,  

od předních sloupků k zadním stupňovitě zvyšované 

tvořená 2 páry sloupků a bariérami položenými stejně vysoko na obou párech 
rostor mezi oběma bariérami bývá vyplněn košatinou nebo dřevěnou zdí

2 svislé překážky blízko sebe, které musí jezdec skákat jako kombinaci

3 překážky blízko sebe, souvisejí spolu a skáčou se v 

https://xkonici.estranky.cz/clanky/parkur.html 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Soutěžní kategorie:

soutěže stupně 

soutěže stupně 

soutěže stupně 

soutěže stupně 

soutěže stupně 

soutěže stupně 

soutěže stupně 

soutěže stupně 

Terezie Coufalová s kobylkou Ka 
Maluhia, vlastní archiv
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a bariérami položenými stejně vysoko na obou párech 
rostor mezi oběma bariérami bývá vyplněn košatinou nebo dřevěnou zdí 

2 svislé překážky blízko sebe, které musí jezdec skákat jako kombinaci 

Soutěžní kategorie: 

soutěže stupně - ZM - 80 cm 

soutěže stupně - Z - 100 cm 

soutěže stupně - ZL - 110 cm 

soutěže stupně - L - 120 cm 

soutěže stupně - S - 130 cm 

soutěže stupně - ST - 140 cm 

soutěže stupně -T - 150 cm 

soutěže stupně - TT - 160 cm 

Terezie Coufalová s kobylkou Ka 
Maluhia, vlastní archiv 



Tento portugalský kůň je poněkud záhadný. Nepochybně je spřízněn
základem chovu byl patrně garrano nebo jiný domácí typ koně. Zevnějšek i chody nakonec 

výrazně ovlivnilo přikřížení araba. V
ochotný, čilý a inteligentní kůň. Název lusitano je 

latinského označení pro Portugalsko, avšak pro plemeno se oficiálně používá teprve od roku 
1966. Plemeno vzniklo pravděpodobně na jihozápadních pláních Iberského poloostrova a 
používalo se k lehké zemědělské práci i k

V kohoutku měří 153 – 163 cm a má nápadně dlouhé nohy. Ramenní kost a lopatka jsou 
strmé, ale tuto anatomickou vadu vyvažují svalnaté, dobře utvářené plece. Hlava je malá, 

jemná s rovným profilem,
nasazený krk je silný a kratší než u andalusana. Hruď je mělčí, což zesiluje dojem ,,nohatosti" 

koně. Hřbet je krátký, bedra silná, záď poněkud skloněná, ale mohutná. Hříva a ohon jsou 
bohaté a zvlněné, ocas je nízko nasazený. Nohy jsou hladké a suché, chody jsou méně 
okázalé než u španělských koní, ale vydatné a přesné. Jsou to koně odvážní, obratní, 

pohybliví, neobyčejně učenliví, pracovití a ochotní.

Cvičí se pro býčí zápasy. Chovají se často v
strakáči ne. Ani bílé znaky nejsou žádoucí. Lusitano je univerzální jezdecký kůň. I dnes ještě 
slouží rejoneadorům (portugalským zápasníkům s

školu, drezuru, osvědčuje se i v
vzniku starokladrubského bělouše, jednoho z

barokní Evropy. Pro zápasy s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lusitánský kůň 
Tento portugalský kůň je poněkud záhadný. Nepochybně je spřízněn a andalusanem, ale 

základem chovu byl patrně garrano nebo jiný domácí typ koně. Zevnějšek i chody nakonec 
výrazně ovlivnilo přikřížení araba. V Portugalsku se chová řadu století a osvědčil se jako velmi 

ochotný, čilý a inteligentní kůň. Název lusitano je odvozen od jména Lusitania, starého 
latinského označení pro Portugalsko, avšak pro plemeno se oficiálně používá teprve od roku 

1966. Plemeno vzniklo pravděpodobně na jihozápadních pláních Iberského poloostrova a 
lehké zemědělské práci i k jezdeckým účelům a jezdila na něm i portugalská 

kavalerie. 
 
 
 

163 cm a má nápadně dlouhé nohy. Ramenní kost a lopatka jsou 
strmé, ale tuto anatomickou vadu vyvažují svalnaté, dobře utvářené plece. Hlava je malá, 

rovným profilem, malýma ušima a živým výrazem. Čelisti jsou jemné. Vysoko 
nasazený krk je silný a kratší než u andalusana. Hruď je mělčí, což zesiluje dojem ,,nohatosti" 

koně. Hřbet je krátký, bedra silná, záď poněkud skloněná, ale mohutná. Hříva a ohon jsou 
ěné, ocas je nízko nasazený. Nohy jsou hladké a suché, chody jsou méně 

okázalé než u španělských koní, ale vydatné a přesné. Jsou to koně odvážní, obratní, 
pohybliví, neobyčejně učenliví, pracovití a ochotní. 

 
 
 

Cvičí se pro býčí zápasy. Chovají se často v barvě bílé, ale povoleny jsou i jiné barvy, jen 
strakáči ne. Ani bílé znaky nejsou žádoucí. Lusitano je univerzální jezdecký kůň. I dnes ještě 
slouží rejoneadorům (portugalským zápasníkům s býky) v aréně. Hodí se však pro vysokou 

se i v zápřeži. Klisny po lusitánském hřebci Rudolfovi se podílely na 
vzniku starokladrubského bělouše, jednoho z nejreprezentativnějších karosiérů renesanční a 

barokní Evropy. Pro zápasy s býky prodělávají koně velmi důkladný výcvik, který si nezadá 
s vojenským drilem. 

Zpracovaly Andrea Amchová a Tereza Machová
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a andalusanem, ale 
základem chovu byl patrně garrano nebo jiný domácí typ koně. Zevnějšek i chody nakonec 
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zápřeži. Klisny po lusitánském hřebci Rudolfovi se podílely na 

nejreprezentativnějších karosiérů renesanční a 
býky prodělávají koně velmi důkladný výcvik, který si nezadá 

Zpracovaly Andrea Amchová a Tereza Machová 



Kriminální případy

Antonius van Leeuwe
Les u Hrádku u Benešova. Obyčejný les
na první pohled. Ale není. V roce 1960 
zde došlo k vraždě, kdy Antonín 
zastřelil architekta, malíře a padělatele 
Antonia van Leeuwena z Nizozemsk
van Leeuwe byl na procházce s
je znám taktéž tím, že byl vyřešen až po dlouhých dvanácti letech…

Antonius van Leeuwen se narodil 
v Amsterodamu umění a techniku malování, avšak po třech letech studia byl vyloučen, 
protože se věnoval spíše svým zálibám 
nastoupil k firmě Van Groot&Vriest
významným architektem a jeho stavby stojí po celém světě, nejvíce v
sousedním Německu. V Československu stojí taktéž stavby od něj 
König v Ústí nad Labema rodinný dům 

Z počátku byly jeho domy a obrazy, které maloval, přijímány s
v oblasti architektury se proslavil více. Krátce po II. Světové válce byl obviněn z
s okupanty, avšak u soudu musel pracně dokazovat, že s
obviněn z toho, že z Nizozemského národního umění a z
obrazy, které byly součástí národního umění. Během 

Během soudu dokazoval, že „pouze padělal, nikoliv kradl
v Evropě byl souzen „jenom“ za padělání a byl dokonce odsouzen na tři roky. Královnou 
Vilemínou Nizozemskou byl nakonec omilostněn, stejně jako v

Dále byl padělatelem šeků a peněz, díky čemuž si přišel na 
(nizozemská měna před eurem). Za padělání byl odsouzen na tři roky vězení, které si celé 
odseděl. V roce 1953 byl propuštěn na svobodu a pracoval jako architekt a později jako 
knihovník. 

Za svůj život byl ženat celkem třikrát 
prosince 1900 –
1997) a s Johanekeou van den Bergovou (15. 

Ve dnech 13. až 20. 
jednání kvůli novým stavbám. Byl ubytován v
Penzion Van Leeuwen

                        

Kriminální případy
 

Leeuwe 
. Obyčejný les,  

oce 1960  
vraždě, kdy Antonín Braun  

a padělatele  
Nizozemska (Nizozemsko-Německé národnosti), kdy 

van Leeuwe byl na procházce s jeho manželkou. Na místě vraždy stojí dodnes pomník. Případ 
je znám taktéž tím, že byl vyřešen až po dlouhých dvanácti letech… 

Antonius van Leeuwen se narodil 12. června 1889 v Haagu. Studoval na unive
Amsterodamu umění a techniku malování, avšak po třech letech studia byl vyloučen, 

protože se věnoval spíše svým zálibám než studiu. Po vyloučení vystudoval architekturu a 
Van Groot&Vriest, která se zaměřovala na projekty budov. St

významným architektem a jeho stavby stojí po celém světě, nejvíce v Nizozemsku a 
Československu stojí taktéž stavby od něj – konkrétně se jedná o 

Ústí nad Labema rodinný dům Allbrámův dům v Roztonicích u Brna.

tku byly jeho domy a obrazy, které maloval, přijímány s určitým respektem, zejména 
oblasti architektury se proslavil více. Krátce po II. Světové válce byl obviněn z
okupanty, avšak u soudu musel pracně dokazovat, že s okupanty nekolaboroval.

Nizozemského národního umění a z národního umění dalších států
obrazy, které byly součástí národního umění. Během období války často cestoval po Evropě

e „pouze padělal, nikoliv kradl“. Díky jeho dokazování po soudech 
Evropě byl souzen „jenom“ za padělání a byl dokonce odsouzen na tři roky. Královnou 

Vilemínou Nizozemskou byl nakonec omilostněn, stejně jako v ostatních státech.

šeků a peněz, díky čemuž si přišel na několik set tisíc guldenů 
(nizozemská měna před eurem). Za padělání byl odsouzen na tři roky vězení, které si celé 

roce 1953 byl propuštěn na svobodu a pracoval jako architekt a později jako 

Za svůj život byl ženat celkem třikrát – v roce 1924 s Johannekeou
– 15. února 1986), s AnnemiekeVisser (3. dubna 1902 

Johanekeou van den Bergovou (15. října 1900 – 15. 

ž 20. června 1960 měl navštívit krátce Československo
jednání kvůli novým stavbám. Byl ubytován v penzionu Hrádek

Van Leeuwen na jeho počest. 
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Evropě byl souzen „jenom“ za padělání a byl dokonce odsouzen na tři roky. Královnou 

ostatních státech. 

několik set tisíc guldenů 
(nizozemská měna před eurem). Za padělání byl odsouzen na tři roky vězení, které si celé 

roce 1953 byl propuštěn na svobodu a pracoval jako architekt a později jako 

Johannekeoude Boer(15. 
ubna 1902 – 4. ledna 
15. listopadu 1986). 

ervna 1960 měl navštívit krátce Československo. Měl 
Hrádek, dnes nazvaný 



Město Hrádek u Benešova, jak název napovídá,
 Žije zde přibližně 616 obyvatel. Od roku 1965 nese název Hrádek u Benešova
Lesní Hrádek), do té doby v letech 1949 
nedaleko města, na náměstí pak kostel svatého Pavla z 16. 
z II. světové války. Město nebylo ničím zvláštní a nikdy zde pořádně nedocházelo ke 
kriminalitě. Penzion, před kterým se zločin stal, byl postaven ve čtyřicátých letech. Od roku 
1990 nese současný název Leeuwen.

Dne 14. června 1960 šel van Leeuwen s
šel do penzionu. Krátce po šesté hodině večerní se šel projít se svojí manželkou. Když vyšel 
před hotel, byl zasažen dvěma výstřely z
život. Pak pachatel ujel. Vyšetřování začalo okamžitě. Kriminalisté měli několik stop 
zejména otisky bot pachatele, jeho popis, nábojnice a popis vozu, kterým ujel. Byli však 
bezradní. Nikdo neodpovídal popisu 
z nich nebyl pachatel. 

Pachatelem byl ve skutečnosti Pavel Braun. Narodil se 6. 
absolvování lesnického učiliště pracoval jako lesní dělník. Poprvé byl soudně trestán v
1950 za fyzické napadení a od té doby byl trestán ještě celkem třikrát 
zbraně a za majetkově trestnou činnost. V
rodného Hrádku. Ve večer vraždy se dozvěděl, že van Leeuwe bude odcházet z
studentce, kterou velmi dobře znal.

Čekal na něj na okraji lesa před penzionem. Když vyšel ven, vystřelil. 
taktéž dvakrát vystřelil. Van Leeuwe byl na místě mrtev. Pak odešel směrem na Podolí u 
Hrádku. Tady byl ubytován na ubytovně. Zbraň 
jenom on. Pak odešel do ubytovny. Po činu nedával známky emocí najevo, takže nikdo 
nepoznal, že se něco stalo. Během prvního vyšetřování nebyl mezi podezřelými, druhé 
vyšetřování bylo o šestnáct let později v

Braun byl odhalen v září 1976 při zatýkání, kdy si ho kriminalisté zaměnili s
(který byl shodou okolností dopad
zavraždil van Leeuweho, což kriminalisté nečekali.
výpovědi. Braun spolupracuje, avšak je to pro něj marné.
trest před zrušením trestu smrti. Takový trest byl pro několikrát trestaného Brauna. Svůj 
trest si odpykával ve Valdicích. Tady ve svých šedesáti l

Před hotelem stojí socha van Leeuweva postavená v
I když se případ stal před šedesáti lety, obyvatelé Hrádku na oběť 
vzpomínají dodnes. Manželka van Leeuwa, která přežila, 
identifikovala pachatele i po letech. Po 
 do Rotterdamu, kde dne 15. l
přirozenou smrtí. 
 
Zpracoval Vojtěch Štochl 

 

u Benešova, jak název napovídá, se nachází asi 20 kilometrů od
Žije zde přibližně 616 obyvatel. Od roku 1965 nese název Hrádek u Benešova

letech 1949 – 1965 nesl název Lesní Hrádek. Nachází se zde hrad 
nedaleko města, na náměstí pak kostel svatého Pavla z 16. století a pak památník obětem 

větové války. Město nebylo ničím zvláštní a nikdy zde pořádně nedocházelo ke 
kriminalitě. Penzion, před kterým se zločin stal, byl postaven ve čtyřicátých letech. Od roku 
1990 nese současný název Leeuwen. 

šel van Leeuwen s několika studentkami do místní kavárny. Po sezení 
šel do penzionu. Krátce po šesté hodině večerní se šel projít se svojí manželkou. Když vyšel 
před hotel, byl zasažen dvěma výstřely z brokovnice. Pak dalšími dvěma výstřely ukončil jeho 

Vyšetřování začalo okamžitě. Kriminalisté měli několik stop 
zejména otisky bot pachatele, jeho popis, nábojnice a popis vozu, kterým ujel. Byli však 

neodpovídal popisu pachatele, a i když měli několik podezřelých, nikdo 

Pachatelem byl ve skutečnosti Pavel Braun. Narodil se 6. června 1929 v Benešově. 
absolvování lesnického učiliště pracoval jako lesní dělník. Poprvé byl soudně trestán v

í a od té doby byl trestán ještě celkem třikrát – za nelegální držení 
zbraně a za majetkově trestnou činnost. V roce 1960, v době vraždy, pracoval v
rodného Hrádku. Ve večer vraždy se dozvěděl, že van Leeuwe bude odcházet z

rou velmi dobře znal. 

Čekal na něj na okraji lesa před penzionem. Když vyšel ven, vystřelil. Pak k 
taktéž dvakrát vystřelil. Van Leeuwe byl na místě mrtev. Pak odešel směrem na Podolí u 

na ubytovně. Zbraň mezitím ukryl do skrýše v lese, kterou znal 
jenom on. Pak odešel do ubytovny. Po činu nedával známky emocí najevo, takže nikdo 
nepoznal, že se něco stalo. Během prvního vyšetřování nebyl mezi podezřelými, druhé 
vyšetřování bylo o šestnáct let později v roce 1976. 

září 1976 při zatýkání, kdy si ho kriminalisté zaměnili s
dopaden v dubnu následujícího roku). Ten při výslechu přiznal, že 

eho, což kriminalisté nečekali. Vyšetřování je zahájeno krátce po jeho 
výpovědi. Braun spolupracuje, avšak je to pro něj marné. Doživotní vězení. Druhý nejvyšší 

smrti. Takový trest byl pro několikrát trestaného Brauna. Svůj 
trest si odpykával ve Valdicích. Tady ve svých šedesáti letech zemřel na zápal plic.

Před hotelem stojí socha van Leeuweva postavená v roce 1992.  
I když se případ stal před šedesáti lety, obyvatelé Hrádku na oběť  

Manželka van Leeuwa, která přežila,  
identifikovala pachatele i po letech. Po jeho smrti se odstěhovala 

listopadu 1986 taktéž zemřela  
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asi 20 kilometrů od Benešova. 
Žije zde přibližně 616 obyvatel. Od roku 1965 nese název Hrádek u Benešova (původní název 

1965 nesl název Lesní Hrádek. Nachází se zde hrad 
tí a pak památník obětem 

větové války. Město nebylo ničím zvláštní a nikdy zde pořádně nedocházelo ke 
kriminalitě. Penzion, před kterým se zločin stal, byl postaven ve čtyřicátých letech. Od roku 

do místní kavárny. Po sezení 
šel do penzionu. Krátce po šesté hodině večerní se šel projít se svojí manželkou. Když vyšel 

brokovnice. Pak dalšími dvěma výstřely ukončil jeho 
Vyšetřování začalo okamžitě. Kriminalisté měli několik stop – 

zejména otisky bot pachatele, jeho popis, nábojnice a popis vozu, kterým ujel. Byli však 
měli několik podezřelých, nikdo 

Benešově. Po 
absolvování lesnického učiliště pracoval jako lesní dělník. Poprvé byl soudně trestán v roce 

za nelegální držení 
době vraždy, pracoval v okolí 

rodného Hrádku. Ve večer vraždy se dozvěděl, že van Leeuwe bude odcházet z penzionu ke 

 němu přišel a 
taktéž dvakrát vystřelil. Van Leeuwe byl na místě mrtev. Pak odešel směrem na Podolí u 

lese, kterou znal 
jenom on. Pak odešel do ubytovny. Po činu nedával známky emocí najevo, takže nikdo 
nepoznal, že se něco stalo. Během prvního vyšetřování nebyl mezi podezřelými, druhé 

září 1976 při zatýkání, kdy si ho kriminalisté zaměnili s jiným zločincem 
dubnu následujícího roku). Ten při výslechu přiznal, že 

eno krátce po jeho 
Doživotní vězení. Druhý nejvyšší 

smrti. Takový trest byl pro několikrát trestaného Brauna. Svůj 
etech zemřel na zápal plic. 



 

 

 

 

 

JÍZDA NA KONI V

GARANCE 
KVALITY!!! 
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JÍZDA NA KONI V ZIMĚ! 

ZIMA JE TU!

POHODLNÉ! MÓDNÍ!
SLUŠÍ VÁM I 
KONÍČKŮM
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POHODLNÉ! MÓDNÍ! 
SLUŠÍ VÁM I 
KONÍČKŮM 



 

 

Der Märchenkönig
 „in der Mythologieund in dem Heldenepos“

V minulém čísle jsme si pověděli něco málo o životě nejslavnějšího bavorského krále 
Ludwiga II., který proslul zejména jako obdivovatel a podporovatel umění. Dnes probereme 
jeho velkou zálibu, kterou byly hrdinské eposy a celková mytologie nejen Germánů. 

Král miloval příběhy natolik, že se s
historické rytířské šaty a výzbroje, nechal si postavit středověkou loď, kterou pokřtil jako 
Tristan a nepochybně nechával vystavovat romantizující sídla a dával zak
Wagnerovi, aby pro něj psal stejně tematické opery, to nás ale čeká příště. 

Začneme královým nejoblíbenějším hrdinou. V německých zemích a pramenech zvaný jako 
„Schwannritter“, ve francouzských pak „Chevalier au cygne“. Původ má zřejmě ve 
středověké Francii, kde jeho vlastní jméno je Elias, známější je ovšem díky stejnojmenné 
opeře R. Wagnera pod jménem německým Lohengrin. 
všemi urozenými cnostmi a jednoho dne připlouvá na
aby zachránil pánovu dceru, kterou miluje, před svatbou s
části je úspěšný a sám se s krásnou Elsou ožení. Jejich štěstí ovšem nebude míti dlouhého 
trvání, protože Elsa poruší zákaz svého manžela a zeptá se jej, odkud vlastně pochází. V

mu nalže, že na lodích vidí černou vlajkou, že Isolde zemřela. Po této zprávě Tris
skoná a Isolde, jež se později d
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Der Märchenkönigk 
in der Mythologieund in dem Heldenepos“ 

minulém čísle jsme si pověděli něco málo o životě nejslavnějšího bavorského krále 
Ludwiga II., který proslul zejména jako obdivovatel a podporovatel umění. Dnes probereme 
jeho velkou zálibu, kterou byly hrdinské eposy a celková mytologie nejen Germánů. 

Král miloval příběhy natolik, že se s nimi sám ztotožňoval. Nechával si vyrábět přepychové 
historické rytířské šaty a výzbroje, nechal si postavit středověkou loď, kterou pokřtil jako 

nechával vystavovat romantizující sídla a dával zak
Wagnerovi, aby pro něj psal stejně tematické opery, to nás ale čeká příště.  

Začneme královým nejoblíbenějším hrdinou. V německých zemích a pramenech zvaný jako 
„Schwannritter“, ve francouzských pak „Chevalier au cygne“. Původ má zřejmě ve 
středověké Francii, kde jeho vlastní jméno je Elias, známější je ovšem díky stejnojmenné 

e R. Wagnera pod jménem německým Lohengrin. Epos vypráví o rytíři, který oplývá 
i a jednoho dne připlouvá na loďce tažené labutí do knížecí země, 

dceru, kterou miluje, před svatbou s nenáviděným ženiche
krásnou Elsou ožení. Jejich štěstí ovšem nebude míti dlouhého 

trvání, protože Elsa poruší zákaz svého manžela a zeptá se jej, odkud vlastně pochází. V
moment se zjevuje labuť a odváží hlavního hrdinu 
zpátky do zatracení.  

Tristan a Isolde je starý francouzský hrdinský epos 
s tématem „velké lásky“, který je rovněž v
oblibě. Král Mark v příběhu posílá Tristana pro 
rusovlasou irskou princeznu Isolde, která se má stát 
jeho královnou. Udatný hrdina dívku 
skutkům získává. Na cestě domů se oba na lodi napijí 
kouzelného lektvaru a zamilují se do sebe. Isolde se i 
přesto vdá za krále, ale po nějaké době ho opouští a 
s Tristanem se schovávají v lesích. Jsou ovšem 
vypátráni, Isolde je navrácena Mar
do vyhnanství, do válek. Po mnoha letech umírající 
Tristan touží spatřit Isolde, služebná, která jej miluje, 

mu nalže, že na lodích vidí černou vlajkou, že Isolde zemřela. Po této zprávě Tris
ž se později dostaví, odchází za ním.  
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minulém čísle jsme si pověděli něco málo o životě nejslavnějšího bavorského krále 
Ludwiga II., který proslul zejména jako obdivovatel a podporovatel umění. Dnes probereme 
jeho velkou zálibu, kterou byly hrdinské eposy a celková mytologie nejen Germánů.  

nimi sám ztotožňoval. Nechával si vyrábět přepychové 
historické rytířské šaty a výzbroje, nechal si postavit středověkou loď, kterou pokřtil jako 

nechával vystavovat romantizující sídla a dával zakázky Richardu 
 

 
Začneme královým nejoblíbenějším hrdinou. V německých zemích a pramenech zvaný jako 
„Schwannritter“, ve francouzských pak „Chevalier au cygne“. Původ má zřejmě ve 
středověké Francii, kde jeho vlastní jméno je Elias, známější je ovšem díky stejnojmenné 

o rytíři, který oplývá 
labutí do knížecí země, 

nenáviděným ženichem. V této 
krásnou Elsou ožení. Jejich štěstí ovšem nebude míti dlouhého 

trvání, protože Elsa poruší zákaz svého manžela a zeptá se jej, odkud vlastně pochází. V ten 
moment se zjevuje labuť a odváží hlavního hrdinu 

Tristan a Isolde je starý francouzský hrdinský epos 
tématem „velké lásky“, který je rovněž v Ludwigově 

příběhu posílá Tristana pro 
rusovlasou irskou princeznu Isolde, která se má stát 
jeho královnou. Udatný hrdina dívku díky odvážným 
skutkům získává. Na cestě domů se oba na lodi napijí 
kouzelného lektvaru a zamilují se do sebe. Isolde se i 
přesto vdá za krále, ale po nějaké době ho opouští a 

lesích. Jsou ovšem 
Markovi a Tristan mizí 

do vyhnanství, do válek. Po mnoha letech umírající 
Tristan touží spatřit Isolde, služebná, která jej miluje, 

mu nalže, že na lodích vidí černou vlajkou, že Isolde zemřela. Po této zprávě Tristan okamžitě 



 

 

Velký význam mají takzvané „Artušovské pověsti“. 
Nejstarší dochovanou zmínku s
nacházíme ve francouzském Bretoňském cyklu. 
Prvním známým autorem je Chrétien de Troys, který 
napsal epiku „Lancelot ou lechevalier de la charrette“
a uvedl tak oblíbeného hrdinu. P
„Parceval ou leConteduGraal“. Tohle vše mělo vliv i 
na německého autora Wolframa von Eschenbacha, 
jenž napsal dílo „Parcival“, které král Ludwig 
s oblibou četl.  

Příběh známe určitě každý.V
vystupuje král UtherPendragon
ženou Guineverou, která ale milu
on zase ji, ostatní rytíři kulatého stolu, Artušova zlá 
sestra Morgana s kouzelníkem Merlinem, … Můžeme 
si přečíst i slavné scény jako výpravy za svatým 
grálem, Artušovo početí a meč excalib
nebo se vydáme na tajemný hrad Kamelot. 
Zpracování jednoho z nejkrásnějších příběhů světové 
literatury je mnoho a všude, až na jednu výjimku, 
přechází hlavní dějová linka na milostný vztah 

hrdinskými činy a motivem nenávisti me
se kvůli pomstě znovu provdá zahunského krále. 

Připravila Michaela Faiglová 
 

Velký význam mají takzvané „Artušovské pověsti“. 
Nejstarší dochovanou zmínku s těmito motivy 
nacházíme ve francouzském Bretoňském cyklu. 
Prvním známým autorem je Chrétien de Troys, který 

lot ou lechevalier de la charrette“ 
a uvedl tak oblíbeného hrdinu. Později ještě sepsal 
„Parceval ou leConteduGraal“. Tohle vše mělo vliv i 
na německého autora Wolframa von Eschenbacha, 
jenž napsal dílo „Parcival“, které král Ludwig 

známe určitě každý.V oblíbeném eposu 
Pendragon, král Artuš se svojí 

rou, která ale miluje rytíře Lancelota a 
, ostatní rytíři kulatého stolu, Artušova zlá 

kouzelníkem Merlinem, … Můžeme 
t i slavné scény jako výpravy za svatým 
Artušovo početí a meč excalibur v kameni, 

nebo se vydáme na tajemný hrad Kamelot. 
nejkrásnějších příběhů světové 

a všude, až na jednu výjimku, 
inka na milostný vztah 

Guinevere s Lancelotem. 

Jedna z perel německého písemného dědictví je 
„DasNibelungenlied“. O jejím původu víme jen, 
že pochází ze 13. století a je psána dobovým 
hornoněmeckým dialektem. Veršovaná próza se 
odehrává v okolí Rýnu a Dun
hrdinou je Siegfried, který vlastní tři kouzelné 
věci. Neviditelný plášť, meč Balmung a 
Nibelungů. Na samém začátku zabije draka a 
vykoupe se v jeho krvi, aby byl nezranitelný, 
jeho Achillovou patou se ovšem stane místo na 
lopatkách. Děj pokračuje romanticky. Siegfried 
se zamiluje do Kriemhild, sestry Gunterovi, 
kterému pomůže získat islandskou princeznu 
Brunhild, a tak se koná dvojitá svatba. Dílo pak 
nabírá zcela jiný spád. Je propleteno typickými 

hrdinskými činy a motivem nenávisti mezi rody. Siegfried je nakonec zavražděn a jeho žena 
se kvůli pomstě znovu provdá zahunského krále.  
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perel německého písemného dědictví je 
. O jejím původu víme jen, 

že pochází ze 13. století a je psána dobovým 
Veršovaná próza se 

okolí Rýnu a Dunaje. Hlavním 
hrdinou je Siegfried, který vlastní tři kouzelné 
věci. Neviditelný plášť, meč Balmung a poklad 
Nibelungů. Na samém začátku zabije draka a 

jeho krvi, aby byl nezranitelný, 
jeho Achillovou patou se ovšem stane místo na 

j pokračuje romanticky. Siegfried 
se zamiluje do Kriemhild, sestry Gunterovi, 
kterému pomůže získat islandskou princeznu 
Brunhild, a tak se koná dvojitá svatba. Dílo pak 
nabírá zcela jiný spád. Je propleteno typickými 

zi rody. Siegfried je nakonec zavražděn a jeho žena 



Debata u piva 
Všude dobře, doma nejlíp  
Přeji všem krásný den, a to i mému hostu, který se se mnou byl  
dneska ochotný setkat a vést se mnou rozhovor. Naším tématem 
 bude tentokrát to, jak lidé dokážou přijít o střechu nad hlavou 
 a jak se s tím vlastně zvládnou vypořádat. Proto tu máme i hosta,  
který o střechu nad hlavou přišel. Tento host se jmenuje  
Josef Volejnička, kterému letos bude padesát pět let. Pane Volejnička, 
 povíte nám, jak se Vám to vlastně stalo a jak dlouho už takhle žijete?  

J: Tak žiju takhle už dvanáct let. Vlastně když mi bylo čtyřicet tři, tak moje tehdejší manželka 
potratila. Ona to dávala hrozně za vinu mně, protože jsem pořád chlastal a ona z toho měla nervy. 
Chodíval jsem často do hospody a většinu peněz jsem naházel do automatu, než abych se staral o to, 
co mám doma, abych uživil svoji rodinu. Tak jsme se rozvedli a já skončil na ulici, protože jsem neměl 
moc peněz, a když už jsem nějaký měl, dal jsem je do chlastu a do automatů.  

Řekl byste, že se k Vám lidé obrací často zády a, jak to říct, nechtějí s Vámi být v kontaktu?  

J: No myslím si, že kdybych žil v nějakym větším městě, jako je třeba Praha, tak asi i jo, ale tady na 
vesnici mi spíš lidé chtějí pomoci. Známej vlastní bývalý JZD a nechává mě tam občas přespat v 
takovym kutlochu, a dokonce mi dává i peníze na jídlo nebo mi občas nějaký uvaří. Je to moc hodnej 
člověk. Takže si myslim, že je velkej rozdíl, pokud takhle žijete na vesnici, nebo ve městě.  

Myslíte si, že byste nenašel nějakou práci a nemohl byste si pořídit nějaký levný podnájem 
například?  

J: Být bezdomovec samozřejmě nikdo být nechce. Přežíváte jen z pomoci druhých, a to nikomu 
příjemné není. Nikdy mě nenapadlo, že bych mohl takhle dopadnout. Mám maturitu a snažil jsem se 
i o vejšku, ale nakonec mě ty automaty stáhly úplně dolů. Věřím, že i kdybych si nějakým zázrakem 
našel nějakou práci, všechno nacpu zase do nich a o byt přijdu. Je to se mnou hrozný, ale takhle to 
mám v hlavě nastavený a nejde s tím nic dělat.  

Proč si myslíte, že lidé většinou končí na ulici?  

Tak já si osobně myslím, že je to ze stejnýho důvodu, jako je 
 ten můj. Většinou v tom hraje roli nějaká droga, ať už ten 
 alkohol, hazard, fet. Nebo prostě nemají dobrou práci,  
přijde exekuce. Může se to stát hned a vy s tím vůbec 
 nepočítáte.  

Mrzí Vás, jak většina lidí pohlíží na bezdomovce? 

Samozřejmě. Ti lidé nemusí být hned nějací špatní lidé.  
Já se teda osobně za špatnýho člověka určitě nepovažuju. 
 Když někdo u nás na vesnici potřebuje pomoct, tak mu  
pomůžu a jsem rád, jak se tu ke mně chovají, protože vím,  
že to takhle není všude. Když to řeknu špatně, jsem rád,  
že jsem bezdomovcem, tam, kde jsem. 
 
Rozhovor vedla Jiřina Bížová 

To nejcennější nám zůstane, 
jen když to předáme dál… 
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    MARTINŮV ŠÁLEK
To, že člověk nikdy nebyl na Měsíci, je jedna velká lež

 
Asi možná víte, že 50% světové populace 
věří, že člověk na Měsíci nikdy nebyl.
 Co ale možná nevíte je to, že tato teorie
není nic jiného než jedna velká lež. 
Abychom to pochopili, musíme se vrátit
 zpátky na začátek. Ve druhé světové válce 
byly v Německu vyráběny rakety proti 
nepřátelům, ale jakmile Německo prohrálo, 
tak rakety začal využívat Sovětský svaz a 
Spojené státy americké. 
 
 
14. října v roce 1957 Sověti vytvořili první vesmírný satelit jménem Sputnik 1, který měl za 
úkol přenášet vysílání. Když se Američané o satelitu dozvěděli, byli z
si mysleli, že je Sověti špehují. Proto Američané zača
dostat do vesmíru. 
Prvními americkými kosmonauty byli zvířata všeho druhu, například šimpanz Ham, 
31. ledna 1961 jako první překonal hranici vesmíru 
Sověti naopak posílali do vesm
včetně nejznámější fenky jménem Laika, která byla prvním živým tvorem ze Země ve 
vesmíru. Obletěla zeměkouli a otevřela dveře do vesmíru. Voříšci Bělka a Strelka se 19. srpna 
v roce 1960 stali prvními tvory, 
jedno ze štěňat Strelky věnovali Sověti americkému prezidentovi J. F. Kennedymu. Tito psi 
umožňili sovětskému kosmonautovi Juriji Gagarinovi 12. dubna 1961 vzlétnout do vesmíru, a
tím se stal prvním člověkem, který se do vesmíru dostal.
Ale vraťme se zpátky do Ameriky. Američané chtěli překonat sovětský rekord tím, že poletí 
na Měsíc. Výzkumníci zkoumali, vytvářeli a testovali, aby se na Měsíc mohli vůbec dostat. 
Postavili zatím největší raketu na světě jménem Saturn 5. Tři kosmonauti (Ne
Michael Collins a Buzz Aldrin) v této raketě vzlétli, 20. července v roce 1969 přistáli na Měsíci 
a vztyčili tam americkou vlajku jako důkaz toho, že tam byli. Neil Armstrong se stal prvním 
člověkem, který vstoupil na povrch 
člověka, který říká, že člověk na Měsíci nikdy nebyl, pak to není nic jiného než jedna velká lež. 
Tato lež je 100% lež, ale mohla by přepsat historii. Nějací lidé můžou dokonce tvrdit, že na 
Měsíci přistál úplně někdo jiný. Za vše, co víme o vesmíru, můžeme poděkovat pěti tvorům, 
kteří změnili svět - Laice, která je první živým tvorem ve vesmíru, Bělce a Strelce, které se 
jako první dostali do vesmíru a zase zpět, Juriji Gagarinovi, který 
do vesmíru a Neilu Armstrongovi, který jako první člověk vkročil na povrch Měsíce.

 
Astronaut Neil Armstrong:  „Malý krok pro člověka, ale velký skok pro lidstvo.“

 

MARTINŮV ŠÁLEK 
To, že člověk nikdy nebyl na Měsíci, je jedna velká lež

Asi možná víte, že 50% světové populace  
věří, že člověk na Měsíci nikdy nebyl. 
Co ale možná nevíte je to, že tato teorie 

není nic jiného než jedna velká lež.  
Abychom to pochopili, musíme se vrátit 
zpátky na začátek. Ve druhé světové válce  

Německu vyráběny rakety proti  
nepřátelům, ale jakmile Německo prohrálo,  
tak rakety začal využívat Sovětský svaz a  

14. října v roce 1957 Sověti vytvořili první vesmírný satelit jménem Sputnik 1, který měl za 
úkol přenášet vysílání. Když se Američané o satelitu dozvěděli, byli z toho vyděšeni, protože 
si mysleli, že je Sověti špehují. Proto Američané začali vyrábět rakety, aby se také mohli 

Prvními americkými kosmonauty byli zvířata všeho druhu, například šimpanz Ham, 
překonal hranici vesmíru na palubě lodi Mercury

Sověti naopak posílali do vesmíru psy. Celkem použili 48 psů. Z toho dvacet psů zahynulo, 
včetně nejznámější fenky jménem Laika, která byla prvním živým tvorem ze Země ve 
vesmíru. Obletěla zeměkouli a otevřela dveře do vesmíru. Voříšci Bělka a Strelka se 19. srpna 

ními tvory, kteří se z vesmíru vrátili na planetu Zemi. Zajímavé bylo to, že 
štěňat Strelky věnovali Sověti americkému prezidentovi J. F. Kennedymu. Tito psi 

umožňili sovětskému kosmonautovi Juriji Gagarinovi 12. dubna 1961 vzlétnout do vesmíru, a
tím se stal prvním člověkem, který se do vesmíru dostal. 
Ale vraťme se zpátky do Ameriky. Američané chtěli překonat sovětský rekord tím, že poletí 
na Měsíc. Výzkumníci zkoumali, vytvářeli a testovali, aby se na Měsíc mohli vůbec dostat. 
Postavili zatím největší raketu na světě jménem Saturn 5. Tři kosmonauti (Ne
Michael Collins a Buzz Aldrin) v této raketě vzlétli, 20. července v roce 1969 přistáli na Měsíci 
a vztyčili tam americkou vlajku jako důkaz toho, že tam byli. Neil Armstrong se stal prvním 
člověkem, který vstoupil na povrch Měsíce. Takže abyste to pochopili, jestli uslyšíte nějakého 
člověka, který říká, že člověk na Měsíci nikdy nebyl, pak to není nic jiného než jedna velká lež. 
Tato lež je 100% lež, ale mohla by přepsat historii. Nějací lidé můžou dokonce tvrdit, že na 

ěkdo jiný. Za vše, co víme o vesmíru, můžeme poděkovat pěti tvorům, 
Laice, která je první živým tvorem ve vesmíru, Bělce a Strelce, které se 

jako první dostali do vesmíru a zase zpět, Juriji Gagarinovi, který se jako první člověk dosta
do vesmíru a Neilu Armstrongovi, který jako první člověk vkročil na povrch Měsíce.

 
         Zpracoval Martin Suk

Astronaut Neil Armstrong:  „Malý krok pro člověka, ale velký skok pro lidstvo.“
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To, že člověk nikdy nebyl na Měsíci, je jedna velká lež 

14. října v roce 1957 Sověti vytvořili první vesmírný satelit jménem Sputnik 1, který měl za 
toho vyděšeni, protože 

li vyrábět rakety, aby se také mohli 

Prvními americkými kosmonauty byli zvířata všeho druhu, například šimpanz Ham, který    
Mercury-Redstone 2. 

toho dvacet psů zahynulo, 
včetně nejznámější fenky jménem Laika, která byla prvním živým tvorem ze Země ve 
vesmíru. Obletěla zeměkouli a otevřela dveře do vesmíru. Voříšci Bělka a Strelka se 19. srpna 

se z vesmíru vrátili na planetu Zemi. Zajímavé bylo to, že 
štěňat Strelky věnovali Sověti americkému prezidentovi J. F. Kennedymu. Tito psi 

umožňili sovětskému kosmonautovi Juriji Gagarinovi 12. dubna 1961 vzlétnout do vesmíru, a 

Ale vraťme se zpátky do Ameriky. Američané chtěli překonat sovětský rekord tím, že poletí 
na Měsíc. Výzkumníci zkoumali, vytvářeli a testovali, aby se na Měsíc mohli vůbec dostat. 
Postavili zatím největší raketu na světě jménem Saturn 5. Tři kosmonauti (Neil Armstrong, 
Michael Collins a Buzz Aldrin) v této raketě vzlétli, 20. července v roce 1969 přistáli na Měsíci 
a vztyčili tam americkou vlajku jako důkaz toho, že tam byli. Neil Armstrong se stal prvním 

ste to pochopili, jestli uslyšíte nějakého 
člověka, který říká, že člověk na Měsíci nikdy nebyl, pak to není nic jiného než jedna velká lež. 
Tato lež je 100% lež, ale mohla by přepsat historii. Nějací lidé můžou dokonce tvrdit, že na 

ěkdo jiný. Za vše, co víme o vesmíru, můžeme poděkovat pěti tvorům, 
Laice, která je první živým tvorem ve vesmíru, Bělce a Strelce, které se 

se jako první člověk dostal 
do vesmíru a Neilu Armstrongovi, který jako první člověk vkročil na povrch Měsíce. 

Zpracoval Martin Suk 

Astronaut Neil Armstrong:  „Malý krok pro člověka, ale velký skok pro lidstvo.“ 



 

Jsi zvědavý, jaká reklama se tu skrývá? 
Načti a do kolonek zadej 12345678 a 
zjisti to! 

Prostor právě pro 
Vaši reklamu! 
Máte zájem?  

Volejte naši redakci! 
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NA ÚROVNI 
Generál Petr Pavel 

 
 „Kauzu Čapí hnízdo vnímám jako podvod, který nám škodí“ 

,,Českou republiku to z hlediska pověsti poškozuje, protože i když u nás doma často 
slyšíme, že není-li něco přímo protizákonné, tak se v podstatě nic neděje." 

 
Pane generále, byl byste dobrým politikem nebo 
prezidentem? 
Politikem určitě ne, protože si myslím, že pro 
politiku člověk musí mít specifický soubor 
vlastností, které mu umožní v politice uspět. Já si 
myslím, že tyto vlastnosti nemám a nejspíš z těchto 
důvodů bych dobrým politikem nebyl. Pokud jde o 
prezidenta, tak k této funkci mám velký respekt, 
úctu a mám za to, že by to měl být člověk, který 
požívá všeobecné vážnosti, uznání a to nejenom ve 
společnosti, ale i v politických stranách. Prezident by měl stát nad politickými stranami, neměl by 
se přímo účastnit politických půtek, a kdyby měl vůči politickým stranám vykonávat nějakou 
aktivitu, tak by měl spíše fungovat jako prostředník k dosažení konsensu, než k jejich dalšímu 
rozdělování. 
 
Podle politologa Petra Justa může být vaše hypotetická kandidatura prezidenta velmi 
nebezpečná, protože podle jeho slov by mohlo dojít ke spojení politické a vojenské moci ve Vaší 
osobě. Hrozilo by něco takového, kdybyste se rozhodl kandidovat? 
Myslím si, že z principu k tomu dojít nemůže, jelikož už nepředstavuji vojenskou moc. Na konci 
minulého roku jsem v armádě skončil, a přestože mi zůstala hodnost v záloze nebo ve výslužbě a 
psychicky mám samozřejmě k armádě blízko, tak nemám naprosto žádnou výkonnou moc v 
armádě. Takže splynutí této moci je jenom spekulací. Na druhou stranu prezident je z titulu své 
funkce vrchním velitelem ozbrojených sil, takže tam po určitém propojení s ozbrojenou mocí nemá 
smysl pochybovat, protože to je prostě dáno a je to dáno přímo ústavou. Já musím říct, že moje 
případná kandidatura by spíš představovala riziko, protože bychom se tím dostali do prostředí, kdy 
se vojáci s vysokou hodností přesunují do politického prostředí, což není úplně typické pro západní 
demokracie, ale spíše pro země Střední a Jižní Ameriky, případně Afriky, nebo Blízkého Východu, a i 
proto si myslím, že by bylo mnohem lepší, aby budoucím prezidentem byl buď politik, nebo člověk, 
který z toho politického prostředí vzejde. 
 
Ke mně se dokonce doneslo, že kdybyste kandidoval a zvítězil ve volbách, tak by hrozilo něco 
takového, že by se z Vás stal druhý Augusto Pinochet. Myslíte si, že toto, dalo by se říct nařčení, 
stojí na reálném základě? 
Tak toto se dá už považovat za snahu uškodit. Já si myslím, že to ani tak není dáno osobou, která 
kandiduje, ale je to dáno prostředím a je to dáno tím, co mu to prostředí umožní. Funkce 
prezidenta je u nás poměrně jasně definována a naše země je parlamentní demokracií, ne 
prezidentským systémem, přestože se prezident Zeman v poslední době nachází na hranicích svých 
pravomocí, které mu ústava, jako prezidentovi, umožňuje. Ale i tak je stále vázán zákony, takže 
zůstaneme parlamentní demokracií a role prezidenta bude jasně definována, ať už ji bude zastávat 
kdokoliv. 
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Myslíte si, že kdybyste byl v pozici premiéra Andreje Babiše a navrhnul byste prezidentovi, v 
rámci koaliční smlouvy, změnu postu na jakémkoliv ministerstvu a prezident by ji nedodržel nebo 
by odmítl změnu provést, jak byste Vy reagoval ve zmíněné pozici premiéra? 
Čistě hypoteticky, kdybych to měl brát opravdu tak, jak bych v téhle situaci reagoval já. Pokud už 
bych se v rámci koaličních jednání ztotožnil s tím, že ponesu prezidentovi nějaký návrh a ten návrh 
bych mu podal, pak bych svůj názor rozhodně neměnil na základě toho, že se k němu prezident 
postaví negativně, protože na základě koaliční smlouvy, na základě ústavy a na základě ústavních 
zvyklostí, systém prostě funguje tak, že zodpovědnost za svého niminanta nese strana, která návrh 
předkládá. Tato strana nakonec nese politickou zodpovědnost ke svým voličům vůči niminantovi.  
Premiér zodpovídá za výkon celé vlády, takže já bych dokázal pochopit, že se premiér neztotožní s 
navrhovaným kandidátem, ale v takovém případě to projedná s koaličním partnerem a neponese 
to jméno na Hrad. Změna pozice v tomto případě skutečně zavání nevěrohodností. 
 
Myslíte si nebo souhlasíte s tím, že Miloš Zeman v uplynulých měsících, kdy se jednalo o post 
ministra kultury, skutečně překračoval ústavu? 
Já bych neřekl, že překračoval ústavu. Já si myslím, že jenom využil “šedých zón“ na okrajích ústavy, 
což jsou takzvané ústavní zvyklosti. Někteří lidé argumentují tím, že pokud prezidentovi ústava 
doslovně říká do kdy, tak vlastně může prezident využít svého práva. Někteří argumentují, jako 
například předseda komunistů Vojtěch Filip, že prezident není automat na podpisy, a že má právo 
se vyjádřit k tomu, jaký kandidát je podle něj ten pravý. Samozřejmě by to právo měl mít, ale na 
druhou stranu zodpovědnost za vládu nese premiér a prezident by skutečně neměl premiérovi 
zasahovat do jeho pravomocí tím, že mu bude schvalovat, nebo vyvracet některé kandidáty. Tam je 
to zodpovědností premiéra, a pokud vláda fungovat nebude, tak je to čistě premiérova chyba a ne 
prezidentova. 
 
Využíval byste Vy sám těchto, jak Vy říkáte šedých zón, kdybyste byl prezident? 

  (Smích) Na toto téma bych skutečně nechtěl spekulovat. Já jsem se snažil ve všech svých funkcích      
  držet přesně toho, co mi bylo dáno za pravomoce, neuzurpovat další, a kdyby skutečně nastala    
  taková varianta, tak si nedokážu představit, že bych se tlačil do těch šedých zón, protože tam vždy  
  hrozí riziko, že člověk udělá něco špatně. 

 
Jak se Vy stavíte ke kauze “Čapí hnízdo“ a jakou 
reklamu si myslíte, že nám to vytváří v zahraničí? 
Začnu tím koncem. Českou republiku to z hlediska 
pověsti poškozuje, protože i když u nás doma často 
slyšíme, že není-li něco přímo protizákonné, tak se v 
podstatě nic neděje. Na to zastávám takový názor, že 
co je nějakým způsobem tolerovatelné u podnikatele, 
nemůže být tolerovatelné u premiéra nebo u politika. 
A přece jenom pokud chci už někoho volit jako svého 
zástupce, tak kromě toho, že bude dodržovat zákon, 
tak ještě očekávám, že bude vzorem pro ty ostatní a 
bude splňovat nějaká morální kritéria. Zákon musíme 
dodržovat všichni, takže v tomto případě hodnotím 
kauzu Čapí hnízdo, i když spadá do období, kdy byl 
pan Babiš jen podnikatelem a ne politikem, ale já ji 
skutečně vnímám jako podvod. Vnímám ji jako snahu 
obejít pravidla a to něco vypovídá o morálních 
hodnotách pana Babiše a samozřejmě pokud je dnes  
premiérem, tak mu to mám za zlé. 
 
Zpracovali Jan Škuta a Dominika Gajdová 
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Stopařův průvodce galaxiemi
Vítám Vás zpátky, cestovatelé! Od minulé cesty uteklo několik nudných týdnů, takže se dnes 
vydáme na místo, které zvedne náladu všem dětem i dospělákům! Těšíte se? Protože já už se 
nemůžu dočkat! Tak nasedat, zapnout pásy a vyrážíme! 
 

Petr Pan a Wendy 
U druhé hvězdy se dejte doprava a poté stále rovně celou noc. Kdo by tyhle instrukce neznal. 
Pro nás je ale těžké dostat se až ke hvězdám, protože tam nevede žádná cesta a taky je to 
ohromná dálka. Taky neumíme létat a ani nikoho takového neznáme. Chyba! Z

povím, bude naše tajemství, dobře? Nechcete přece, abych vás musela předhodit krokodýlovi, 
který ukousl ruku Kapitánu Hookovi? Tak dobře, pojďte blíž. Každý večer před spaním musíte 
číst nahlas pohádku, nejlépe každý večer jinou. Musíte jí číst nahlas u otevřeného okna, aby 
Vás Petr Pan dobře slyšel. Bude prolétat kolem a poslouchat, a když se mu Vaše pohádka 
zalíbí, vletí k Vám do pokoje a nabídne Vám jedinečnou příležitost letět s
Nezemě. Pokud jeho nataženou dlaň přijmete, Zvonilka Vás popráší vílím práškem a už se 
vznášíte nad zemí. Dejte si ale pozor na závratě, ze začátku jsou velice běžné. Rychlostí blesku, 
stále v pyžamech, vyletíte z okna ke hvězdným výšinám. Když zahn
celou noc, uvidíte pod sebou obrovitánskou vodní plochu. Nikdo neví, kde přesně Země 
Nezemě leží, proto se neví, jestli je to oceán, moře nebo jen enormní jezero. Musíte si dávat 
pozor, kde poprvé přistanete. Země Nezemě nemá ráda c
se uvádí, že Země Nezemě má sluncí několik a taky 
několik měsíců, proto jsou vlny vysoké i několik metrů!) 
Vás dovedou na pláž, která je přímo určená na první 
přistání. Zaboříte bosé nožky do teplého hedvábného 
písku a zavřete oči, abyste si naplno vychutnali okamžik. 
Do nosu se Vám vloudí vůně čerstvého prosluněného 
lesa a slyšíte jemné šplouchání vlnek na břehu. Není 
tohle ráj? Až si dostatečně užijete okamžiku, Petr Pan 
Vás popadne za ruku a odnese Vás do středu prale
kde je sídlo Ztracených chlapců (Můžete jim říkat také „Ztraceňáci.“ Vyvarujte se však jména 
„Nalezenci,“ toto opravdu nesnáší. Nejsou nalezení.). Ztracení chlapci jsou banda kluků, kteří 
jako Petr Pan nikdy nevyrostou. 

Stopařův průvodce galaxiemi
Vítám Vás zpátky, cestovatelé! Od minulé cesty uteklo několik nudných týdnů, takže se dnes 
vydáme na místo, které zvedne náladu všem dětem i dospělákům! Těšíte se? Protože já už se 
nemůžu dočkat! Tak nasedat, zapnout pásy a vyrážíme!  

Petr Pan a Wendy – James Matthew Barrie, 1904
U druhé hvězdy se dejte doprava a poté stále rovně celou noc. Kdo by tyhle instrukce neznal. 
Pro nás je ale těžké dostat se až ke hvězdám, protože tam nevede žádná cesta a taky je to 
ohromná dálka. Taky neumíme létat a ani nikoho takového neznáme. Chyba! Z

skvělého a jedinečného Petra Pana! Petr Pan je kluk, který nikdy 
nevyroste, nosí zelený obleček se zelenou čapkou, nahání 
vlastní stín a po jeho boku vždy najdeme malou zářivou vílu 
Zvonilku, která má pro nás připravený vílí prach. No jo, jenže 
ho přivolat? Děti po celém světě touží po jeho návštěvě, ale jen 
málokteré dítko zná způsob, jak ho přivolat. Petr Pan přece není 
jen nějaké Hej a počkej, aby létal ke každému dítěti, které ho 
zavolá. Tenhle způsob přivolání Petra Pana je velice náročn
složitý a také se nesmí nikde rozhlašovat, takže to, co Vám teď 

povím, bude naše tajemství, dobře? Nechcete přece, abych vás musela předhodit krokodýlovi, 
který ukousl ruku Kapitánu Hookovi? Tak dobře, pojďte blíž. Každý večer před spaním musíte 

hlas pohádku, nejlépe každý večer jinou. Musíte jí číst nahlas u otevřeného okna, aby 
Vás Petr Pan dobře slyšel. Bude prolétat kolem a poslouchat, a když se mu Vaše pohádka 

Vám do pokoje a nabídne Vám jedinečnou příležitost letět s
Nezemě. Pokud jeho nataženou dlaň přijmete, Zvonilka Vás popráší vílím práškem a už se 
vznášíte nad zemí. Dejte si ale pozor na závratě, ze začátku jsou velice běžné. Rychlostí blesku, 

okna ke hvězdným výšinám. Když zahnete u hvězdy a poletíte 
celou noc, uvidíte pod sebou obrovitánskou vodní plochu. Nikdo neví, kde přesně Země 
Nezemě leží, proto se neví, jestli je to oceán, moře nebo jen enormní jezero. Musíte si dávat 
pozor, kde poprvé přistanete. Země Nezemě nemá ráda cizí. Jantarové paprsky slunce (někde 
se uvádí, že Země Nezemě má sluncí několik a taky 
několik měsíců, proto jsou vlny vysoké i několik metrů!) 
Vás dovedou na pláž, která je přímo určená na první 
přistání. Zaboříte bosé nožky do teplého hedvábného 

zavřete oči, abyste si naplno vychutnali okamžik. 
Do nosu se Vám vloudí vůně čerstvého prosluněného 
lesa a slyšíte jemné šplouchání vlnek na břehu. Není 
tohle ráj? Až si dostatečně užijete okamžiku, Petr Pan 
Vás popadne za ruku a odnese Vás do středu pralesa, 
kde je sídlo Ztracených chlapců (Můžete jim říkat také „Ztraceňáci.“ Vyvarujte se však jména 
„Nalezenci,“ toto opravdu nesnáší. Nejsou nalezení.). Ztracení chlapci jsou banda kluků, kteří 
jako Petr Pan nikdy nevyrostou.  
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Stopařův průvodce galaxiemi 
Vítám Vás zpátky, cestovatelé! Od minulé cesty uteklo několik nudných týdnů, takže se dnes 
vydáme na místo, které zvedne náladu všem dětem i dospělákům! Těšíte se? Protože já už se 

ames Matthew Barrie, 1904 
U druhé hvězdy se dejte doprava a poté stále rovně celou noc. Kdo by tyhle instrukce neznal. 
Pro nás je ale těžké dostat se až ke hvězdám, protože tam nevede žádná cesta a taky je to 
ohromná dálka. Taky neumíme létat a ani nikoho takového neznáme. Chyba! Známe přece 

skvělého a jedinečného Petra Pana! Petr Pan je kluk, který nikdy 
nevyroste, nosí zelený obleček se zelenou čapkou, nahání 
vlastní stín a po jeho boku vždy najdeme malou zářivou vílu 
Zvonilku, která má pro nás připravený vílí prach. No jo, jenže jak 
ho přivolat? Děti po celém světě touží po jeho návštěvě, ale jen 
málokteré dítko zná způsob, jak ho přivolat. Petr Pan přece není 
jen nějaké Hej a počkej, aby létal ke každému dítěti, které ho 
zavolá. Tenhle způsob přivolání Petra Pana je velice náročný, 
složitý a také se nesmí nikde rozhlašovat, takže to, co Vám teď 

povím, bude naše tajemství, dobře? Nechcete přece, abych vás musela předhodit krokodýlovi, 
který ukousl ruku Kapitánu Hookovi? Tak dobře, pojďte blíž. Každý večer před spaním musíte 

hlas pohádku, nejlépe každý večer jinou. Musíte jí číst nahlas u otevřeného okna, aby 
Vás Petr Pan dobře slyšel. Bude prolétat kolem a poslouchat, a když se mu Vaše pohádka 

Vám do pokoje a nabídne Vám jedinečnou příležitost letět s ním až do Země 
Nezemě. Pokud jeho nataženou dlaň přijmete, Zvonilka Vás popráší vílím práškem a už se 
vznášíte nad zemí. Dejte si ale pozor na závratě, ze začátku jsou velice běžné. Rychlostí blesku, 

ete u hvězdy a poletíte 
celou noc, uvidíte pod sebou obrovitánskou vodní plochu. Nikdo neví, kde přesně Země 
Nezemě leží, proto se neví, jestli je to oceán, moře nebo jen enormní jezero. Musíte si dávat 

izí. Jantarové paprsky slunce (někde 

kde je sídlo Ztracených chlapců (Můžete jim říkat také „Ztraceňáci.“ Vyvarujte se však jména 
„Nalezenci,“ toto opravdu nesnáší. Nejsou nalezení.). Ztracení chlapci jsou banda kluků, kteří 



Většinou vypadli nepozorným chů
nepřihlásil. Takové děti se posílají do sirotčinců, ale některé mají veliké 
štěstí a Petr Pan je vezme do Země Nezemě, aby tam žili s
zvířecích kůžích a baví se s 
Společně zažívají dobrodružství každý den. Bojují proti pirátům, 
nepřátelským domorodcům, poflakují se s
pannami nebo prozkoumávají neprozkoumané končiny 
ostrova.  

Ztraceňáci bydlí v Podzemním doupěti. Víla Zvonilka má 
v dutině stromu svůj malý přepychový pokojíček. Když má 
dobrou náladu, dovolí Vám tam nakouknout. Uvidíme 
spoustu nádherných věcí s opravdu zajímavými příběhy. Říká 
se, že její zrcátko na zdi jí věnoval sám Kocour v
Sněhurčiných princeznovských komnat a komodu, kterou má naproti malinké postýlce 
s nebesy, kdysi byla v oné perníkové chaloupce. Ztraceňáci nás vezmou k

Doufám, že jste si dnešní výpravu užili a já se na Vás budu těšit zase znova! Mějte se krásně!
 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             
                                                                                                           

Většinou vypadli nepozorným chůvám z kočárů nebo se zatoulali a nikdo se 
nepřihlásil. Takové děti se posílají do sirotčinců, ale některé mají veliké 
štěstí a Petr Pan je vezme do Země Nezemě, aby tam žili s ním. Chodí ve 

 vílami, které jsou menší než naše dlaň. 
Společně zažívají dobrodružství každý den. Bojují proti pirátům, 
nepřátelským domorodcům, poflakují se s mořskými 
pannami nebo prozkoumávají neprozkoumané končiny 

Podzemním doupěti. Víla Zvonilka má 
vůj malý přepychový pokojíček. Když má 

dobrou náladu, dovolí Vám tam nakouknout. Uvidíme 
opravdu zajímavými příběhy. Říká 

se, že její zrcátko na zdi jí věnoval sám Kocour v botách. Její koberce pocházejí ze 
ských komnat a komodu, kterou má naproti malinké postýlce 

oné perníkové chaloupce. Ztraceňáci nás vezmou k
Kidovy zátoky. V téhle zátoce kotví obávaná loď pirátů se 
samotným Kapitánem Hookem (Můžete mu říkat i Ka
Hák). Naše cesta se pomalu blíží ke konci. Je to hořké loučení 
se Ztracenými kluky, protože od dam v
očekávali, že tu s nimi zůstanou a zastoupí roli jejich matky. 
Nenechte se však zlákat, z těchto kvítek by Vám hlava 
narostla do enormních rozměrů, milé dívky. Máme dva 
způsoby, jak se vrátit do našeho světa. Můžeme plout lodí, 
ale tato cesta je zdlouhavá a velice velice nebezpečná. Proto 
se rozhodneme pro druhý způsob a necháme se znovu 
poprášit vílím prachem, kterým odletíme zpátky do na
pokojíků.  

Doufám, že jste si dnešní výpravu užili a já se na Vás budu těšit zase znova! Mějte se krásně!
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kočárů nebo se zatoulali a nikdo se o ně 

botách. Její koberce pocházejí ze 
ských komnat a komodu, kterou má naproti malinké postýlce 

oné perníkové chaloupce. Ztraceňáci nás vezmou k Pirátské řece poblíž 
téhle zátoce kotví obávaná loď pirátů se 

samotným Kapitánem Hookem (Můžete mu říkat i Kapitán 
Hák). Naše cesta se pomalu blíží ke konci. Je to hořké loučení 
se Ztracenými kluky, protože od dam v naší výpravě 

nimi zůstanou a zastoupí roli jejich matky. 
těchto kvítek by Vám hlava 

ch rozměrů, milé dívky. Máme dva 
způsoby, jak se vrátit do našeho světa. Můžeme plout lodí, 
ale tato cesta je zdlouhavá a velice velice nebezpečná. Proto 
se rozhodneme pro druhý způsob a necháme se znovu 
poprášit vílím prachem, kterým odletíme zpátky do našich 

Doufám, že jste si dnešní výpravu užili a já se na Vás budu těšit zase znova! Mějte se krásně!                                        

            Zpracovala  
                              Sára Hendrychová 



                                
 

 

 

 

 

 

THAJSKO 

Pokud jste minule dávali pozor, ptal
že pojedeme příště a dokonce jsme vám dali malou nápovědu.
Kdo odpověděl Thajsko, tak se trefil přímo do černého. 
V dnešním díle se podíváme do země, kde vás rozbolí jazyk. 
Věděli jste například, že lidé v Thajsku mají tak dlouhá křestní 
jména, že si musí dávat jméno prostřední, aby se oslovovali? 
Často se totiž stane, že si někdo nepamatuje křestní jméno 
druhého, protože je moc složité a dlouhé.  

Thajsko je stále konstituční monarchie a po dlouhá staletí zde
vládne královská rodina. V Thajsku jsou velice hákliv
jakoukoliv zmínku královské rodiny, proto vám nedoporučuji se
v Thajsku ze srandy prohlásit králem.
vás buďto zatknou, nebo to budou brát vážně.  Jak asi každý ví, 
hlavní město Thajska je Bangkok
že jsme zmiňovali, jak vás bude bolet jazyk
zmýlit, protože oficiální pravý název hlavního města je takový: 

KrungThepMahaNakhonAmornRattanakosindraMahindrayutthayaMahadilokpopNopar
attanaRadchhaniBuriromUdomRachnivetMahastanAmornPimarnAvatarnSatitSakututtiy

a znamená to „Město andělů, velké město, věčné a nádherné sídlo hinduistického boha Indry, vznešené 
město, kde je uloženo devět skvostných drahokamů
stavbami, věčné město, kde sídlí bohové a má svůj domov hinduistický bůh
bohem Višnou.“ zajímavý to název
tak dlouhé a pro cizince ba i místní, je naprosto nemožné si jej zapamatovat, dostalo Město Andělů název 
KrungThep. Celosvětově se mu však říká Bangkok, podle původní osady, která tam stála předtím. 

                                CESTOVNÍ PAS

 

Pokud jste minule dávali pozor, ptali jsme se vás, kam si myslíte, 
že pojedeme příště a dokonce jsme vám dali malou nápovědu. 

tak se trefil přímo do černého.  
V dnešním díle se podíváme do země, kde vás rozbolí jazyk.  
Věděli jste například, že lidé v Thajsku mají tak dlouhá křestní  
jména, že si musí dávat jméno prostřední, aby se oslovovali?  
Často se totiž stane, že si někdo nepamatuje křestní jméno  

protože je moc složité a dlouhé.   

Thajsko je stále konstituční monarchie a po dlouhá staletí zde 
vládne královská rodina. V Thajsku jsou velice hákliví na 
jakoukoliv zmínku královské rodiny, proto vám nedoporučuji se 
v Thajsku ze srandy prohlásit králem. Mohlo by se vám stát, že 
vás buďto zatknou, nebo to budou brát vážně.  Jak asi každý ví,  
hlavní město Thajska je Bangkok, to zní vcelku jednoduše na to, 
že jsme zmiňovali, jak vás bude bolet jazyk, že? Nenechte se 
zmýlit, protože oficiální pravý název hlavního města je takový:  

 
KrungThepMahaNakhonAmornRattanakosindraMahindrayutthayaMahadilokpopNopar
attanaRadchhaniBuriromUdomRachnivetMahastanAmornPimarnAvatarnSatitSakututtiy

aVishnukarmPrasit 
 

o „Město andělů, velké město, věčné a nádherné sídlo hinduistického boha Indry, vznešené 
město, kde je uloženo devět skvostných drahokamů, královské město s mnoha velkolepými paláci a 
stavbami, věčné město, kde sídlí bohové a má svůj domov hinduistický bůh Krišna, město stvořené 
bohem Višnou.“ zajímavý to název, že? Jedná se o nejdelší název hlavního města na 
tak dlouhé a pro cizince ba i místní, je naprosto nemožné si jej zapamatovat, dostalo Město Andělů název 

mu však říká Bangkok, podle původní osady, která tam stála předtím. 
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ESTOVNÍ PAS 

KrungThepMahaNakhonAmornRattanakosindraMahindrayutthayaMahadilokpopNopar
attanaRadchhaniBuriromUdomRachnivetMahastanAmornPimarnAvatarnSatitSakututtiy

o „Město andělů, velké město, věčné a nádherné sídlo hinduistického boha Indry, vznešené 
královské město s mnoha velkolepými paláci a 

Krišna, město stvořené 
že? Jedná se o nejdelší název hlavního města na světě, a protože je 

tak dlouhé a pro cizince ba i místní, je naprosto nemožné si jej zapamatovat, dostalo Město Andělů název 
mu však říká Bangkok, podle původní osady, která tam stála předtím.  



Královský palác  

Když už jsme zmínili hlavní město, chvilku v něm  
zůstaneme. Dominantou Bangkoku je Velký královský  
palác, který byl postaven v 18. století.  
Je to nejnavštěvovanější památka v celém Thajsku a  
stále je hojně využívaná na různé akce. Platí zde  
pravidlo, že musíte mít na sobě dlouhé kalhoty a  
zakrytá ramena, kvůli tomu že vstupujete do 
chrámových oblastí. V celém Thajsku najdete opravdu  
hodně buddhistických chrámů, a proto bychom vám nějaké rády představili. 
 

Chrám smaragdového Buddhy  

Chrám smaragdového Buddhy neboli WatPhraKaeo je nejposvátnější chrám v celém Thajsku a také jedna 
z nejúžasnějších staveb jihovýchodní Asie. Je symbolem toho, jak jsou Thajci silně buddhisticky věřící 
národ. Je součástí královského paláce. V chrámu na zlatém oltáři leží šedesáti sedmi centimetrů vysoká 
soška, pozor! Zeleného jadelitu, který je mylně považován za smaragd. Thajci věří, že je ochráncem 
města před vším zlým, a tak je i velmi dobře chráněná. Takovým zajímavým faktem je, že soška bývá 
oblečená a smí ji převlékat pouze král země osobně. Ten ji převléká třikrát do roka, na zimu obléká 
Buddhu do zlatého roucha, v letním období do drahokamů a koruny a v období dešťů do klášterního 
zlaceného roucha a čelenky.   

 

 

 

 

 
Abychom nezůstávali jen v Bangkoku, podíváme se do dalšího známého thajského města, a to  
Ayutthaya.  
Ayutthaya je na rozdíl od Bangkoku velmi poklidné město, a to i přestože je vzdálené jen pouhých 
osmdesát kilometrů. Je pojmenované po indickém městě, kde se narodil Ráma, hrdina eposu Ramajána. 
Bylo to bývalé hlavní město Siamské říše a dnes má přezdívku Východní Benátky. Avšak díky vodám 
bylo město nenápravně zničeno v roce 2011 záplavami, které trvaly tři měsíce. V tuto dobu je většina 
památek zrekonstruovaných, a tak turisté o nic nepřijdou. Uprostřed moderního města je starý národní 
park, který je dokonce na seznamu UNESCO.  V celém parku je 400 buddhistických chrámů a 
nejznámější z nich je WatPhraSriSanphet.  
 
Velký palác  

 Neboli WatPhraSriSanphet je buddhistický chrám a bývalý královský palác. 
 Samotný palác je velmi zajímavý, avšak nejzajímavějším faktem je to, že kdysi  
chrám ukrýval šestnáct metrů vysokou zlatou sochu stojícího Buddhy. Jenže  
dnes už Buddhu v chrámě nenajdete, protože v osmnáctém století byla po  
Barmanských nájezdech roztavena a ukradena. Chrám byl celkově poničen dvakrát, poprvé Barmánci a 
po druhé při povodních. V roce 2013 byl konečně zrekonstruován a otevřen, zlatý Buddha však už bude 
pouhou vzpomínkou.   
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DoiInthamon 

je národní park, kde se nachází nejvyšší hora Thajska          
DoiInthamon. Její vrchol leží ve výšce 2 565 metrů, vedle hory  
leží Národní hvězdárna a vojenské zřízení a díky tomu je vrchol  
hory přístupný po asfaltové cestě. Abyste se na vrchol hory dostali,  
můžete si zarezervovat průvod v nedaleké vesnici ChiangMai a  
nebo vyrazit na vlastní pěst. Je však doporučené si vzít nějaký  
skútr či motorku, protože silnice patří mezi nejlepší pro mototrip v  
celé Asii. Ve vesnici KhunKlang se nachází zemědělská výzkumná 

stanice a obrovské nádherné ovocné sady, které stojí za malou návštěvu. V národním parku je také 
spousta vodopádů, nejvyšší vodopád v provincii je NamtokMae Pa. Voda z něj padá z výšky sto metrů a 
kolem dokola je obklopen divokou thajskou džunglí, takže ráj pro fotografy či lidi, co milují přírodu.   
 
Jelikož jsme v Thajsku a Thajsko je známo svojí bohatou gastronomií, podíváme se na místa, kde si 
vychutnáte Thajsko se vším všudy. Thajsko je velmi levné, co se týče, jídla jeden Thajský Baht je 0,71Kč 
v aktuálním kurzu, takže se zde dokážete plnohodnotně najíst do našich 50 korun.  
Kdo ale nemá rád pálivé, tak si tu moc nevybere, protože Thajci dávají někdy chilli i do sladkých jídel.  
  
Pattayafloating market  

Ačkoliv Pattaya není zrovna nejhezčí město v Thajsku, a  
rozhodně není zrovna dvakrát bezpečné, co se týká centra,  
má jeden z nejhezčích plovoucích trhů v zemi. Pokud nevíte, 
co je plovoucí trh, tak si představte Benátky, protože takhle 
to tam přesně vypadá. Akorát nemáte kamenné obchody, ale 
 vše se vyrábí a prodává přímo před vašima očima. Takže  
pokud budete projíždět městem Pattaya, stavte se raději na  
jídlo na trhu než v centru, je to mnohdy bezpečnější a budete mít aspoň hezké prostředí.   
 

DamnoenSaduakFloating Market  
 
DamnoenSaduak je okres ležící v provincii Ratchaburi. Není to příliš známé místo, zato jejich trhy ano. 
Pokud jste se v Pattaye mohli projít i projet bez většího provozu, protože kanál řeky byl široký, zde to 
neplatí. Na tomto místě si vychutnáte tu pravou thajskou atmosféru z trhu, protože se vše dá koupit z 
loďky, anebo pokud vám nevadí hodně lidí, tak i po svých. Trh je docela malinký, a tak postačí pouhá 
hodina na jeho prohlídnutí a určitě to stojí za to.  
 
No a to je pro naši cestu konec, podívali jsme se v  
tomto čísle více za kulturou, ale myslíme si, 
 že to nikomu neuškodí a pokud se do Thajska opravdu 
 vydáte, možná si na nás vzpomenete.   
 
 Vypracovala Julie Skálová a Yuliana Kovach 
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GARANCE
KVALITY

NENECHTE SI 
UJÍT! 

GARANCE 
KVALITY!! 



 

V tomto čísle se podíváme na to, jak bychom se měli správně stravovat v zimním období. V 
zimě je náš imunitní systém oslabený a náchylný k různým nemocem, jako například ke 
chřipce či nachlazení. Náš organismus spotřebovává více energie než normálně kvůli 
přechodu z tepla do zimy. Poradíme Vám, které vitamíny a minerály doplnit, abychom se cítili 
dobře a také se podíváme na potraviny, které jsou na zimu ideální a dodají nám sílu!

Jaké potraviny jsou v zimních měsících nejlepší?

Zima bývá většinou časem odpočinku, relaxace, klidu a pohody. Také ale bývá zima 
spojována s vánočním pojídáním cukroví, dobrým jídlem a pitím. Mnoho lidí se bojí, jak moc 
přes Vánoce přiberou, ale pokud máme v 
cukroví, vánočka nebo bramborový salát. Rozhodně to nefunguje tak, že se po pár kouscích 
cukroví druhé ráno probudíme o několik kilo těžší. Záleží na našem celkovém energetickém 
příjmu a výdeji. 

Zaměřme se ale teď na potraviny, které nás během zimy skutečně 
zahřejí, zasytí a dodají nám potřebnou energii a vitaminy. V první 
řadě je nutný dostatek ovoce a zeleniny. Z ovoce jsou nejlepší naše 
česká jablka a hrušky. Exotické ovoce bychom v chladných zimních 
měsících neměli konzumovat vůbec. Co se týče zeleniny, tak je opět 

dobré jíst sezónní druhy 
řepu, cibuli nebo například kysané zelí. Do jídel je vhodné 

přidávat česnek, zázvor nebo křen, jelikož pomáhají při nachlazení, díky 
jejich antibakteriálním účinkům. 

V zimním období je celkově dobré vynechat veškeré potraviny, které 
náš organismus ochlazují - 
konzumovat zmrzliny, studené nápoje, limonády a dobré je také omezit ml
Potraviny připravujeme teplé, jíme hodně vařeného masa, polévek, vajec, obilovin, 
ořechů a semínek. Tuky v jídelníčku v
zdrojem energie.  

Jaké vitamíny doplnit? 

V zimě je nejdůležitější doplnit vitamín D, C a dále také látky 
zinek a selen. Důvodem nedostatku vitamínu D je málo 
slunečních paprsků, a proto je vhodné vitamín doplnit ve 
formě potravinových doplňků. Hlavním zdrojem vitamínu D 
je ale také rybí olej, mořské ryby a játra. 

Vitamín C je nejvíce obsažen v
například nachází v petrželové nati, paprice, křenu nebo 
v bramborech. Opět je dobré vitamín C doplnit i pomocí 
potravinových doplňků.  

 

 

SeasonFood 
Winter time 

V tomto čísle se podíváme na to, jak bychom se měli správně stravovat v zimním období. V 
zimě je náš imunitní systém oslabený a náchylný k různým nemocem, jako například ke 

nachlazení. Náš organismus spotřebovává více energie než normálně kvůli 
přechodu z tepla do zimy. Poradíme Vám, které vitamíny a minerály doplnit, abychom se cítili 
dobře a také se podíváme na potraviny, které jsou na zimu ideální a dodají nám sílu!

zimních měsících nejlepší? 

Zima bývá většinou časem odpočinku, relaxace, klidu a pohody. Také ale bývá zima 
spojována s vánočním pojídáním cukroví, dobrým jídlem a pitím. Mnoho lidí se bojí, jak moc 
přes Vánoce přiberou, ale pokud máme v jídle správný systém, tak do něj lehce zapadne 
cukroví, vánočka nebo bramborový salát. Rozhodně to nefunguje tak, že se po pár kouscích 
cukroví druhé ráno probudíme o několik kilo těžší. Záleží na našem celkovém energetickém 

e teď na potraviny, které nás během zimy skutečně 
zahřejí, zasytí a dodají nám potřebnou energii a vitaminy. V první 
řadě je nutný dostatek ovoce a zeleniny. Z ovoce jsou nejlepší naše 
česká jablka a hrušky. Exotické ovoce bychom v chladných zimních 

ch neměli konzumovat vůbec. Co se týče zeleniny, tak je opět 
dobré jíst sezónní druhy – mrkev, brambory, petržel, červenou 

řepu, cibuli nebo například kysané zelí. Do jídel je vhodné 
přidávat česnek, zázvor nebo křen, jelikož pomáhají při nachlazení, díky 

jejich antibakteriálním účinkům.  

zimním období je celkově dobré vynechat veškeré potraviny, které 
 kromě již zmíněného exotického ovoce bychom také neměli 

konzumovat zmrzliny, studené nápoje, limonády a dobré je také omezit ml
Potraviny připravujeme teplé, jíme hodně vařeného masa, polévek, vajec, obilovin, 

jídelníčku v zimě obzvlášť potřebujeme, protože jsou významným 

 

jší doplnit vitamín D, C a dále také látky 
zinek a selen. Důvodem nedostatku vitamínu D je málo 
slunečních paprsků, a proto je vhodné vitamín doplnit ve 
formě potravinových doplňků. Hlavním zdrojem vitamínu D 
je ale také rybí olej, mořské ryby a játra.  

Vitamín C je nejvíce obsažen v ovoci a zelenině. Hojně se 
petrželové nati, paprice, křenu nebo 

bramborech. Opět je dobré vitamín C doplnit i pomocí 
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V tomto čísle se podíváme na to, jak bychom se měli správně stravovat v zimním období. V 
zimě je náš imunitní systém oslabený a náchylný k různým nemocem, jako například ke 

nachlazení. Náš organismus spotřebovává více energie než normálně kvůli 
přechodu z tepla do zimy. Poradíme Vám, které vitamíny a minerály doplnit, abychom se cítili 
dobře a také se podíváme na potraviny, které jsou na zimu ideální a dodají nám sílu! 

Zima bývá většinou časem odpočinku, relaxace, klidu a pohody. Také ale bývá zima 
spojována s vánočním pojídáním cukroví, dobrým jídlem a pitím. Mnoho lidí se bojí, jak moc 

jídle správný systém, tak do něj lehce zapadne 
cukroví, vánočka nebo bramborový salát. Rozhodně to nefunguje tak, že se po pár kouscích 
cukroví druhé ráno probudíme o několik kilo těžší. Záleží na našem celkovém energetickém 

řepu, cibuli nebo například kysané zelí. Do jídel je vhodné 
přidávat česnek, zázvor nebo křen, jelikož pomáhají při nachlazení, díky 

zimním období je celkově dobré vynechat veškeré potraviny, které 
ovoce bychom také neměli 

konzumovat zmrzliny, studené nápoje, limonády a dobré je také omezit mléčné výrobky. 
Potraviny připravujeme teplé, jíme hodně vařeného masa, polévek, vajec, obilovin, luštěnin, 

zimě obzvlášť potřebujeme, protože jsou významným 



Losos s odlehčeným bramborovým salátem 
 

 

 

POSTUP 

1. Lososa položíme kůží směrem dolů a pokapeme citrónem. Poté vložíme do lednice.  
2. Mezitím si připravíme odlehčený bramborový salát. Brambory dáme vařit i se slupkou, poté 
necháme brambory vychladnout a oloupeme. Nakrájíme je na malé kostičky, dáme do mísy, do které 
přidáme na kostičky nakrájené okurky, jarní cibulku + 
červenou cibuli a vejce.   
3. Na dip budeme potřebovat jogurt a zakysanou 
smetanu. Tyto dvě potraviny smícháme dohromady a 
přidáme sůl, pepř a pár kapek citrónu podle vlastní 
chuti. 
4. Připravený dip přidáme do mísy a zamícháme 
společně s brambory. Poté necháme dvě hodinky 
odležet v lednici. 
5. Připraveného lososa osolíme, opepříme a obalíme   
v hladké mouce. Začneme jej smažit na másle,  
ke kterému můžeme přidat i snítku rozmarýnu. 
Lososa začínáme smažit kůží dolů. Každou stranu   
smažíme  
přibližně 3 – 5 minut, poté vyndáme z pánve.  
Losos s odlehčeným bramborovým salátem je hotov. 
 

DOBROU CHUŤ 
Připravily Tereza Cásková a Michaela Vepřeková 

INGREDIENCE 
 Losos 
 Citrón  
 Sůl  
 Mletý pepř 
 Máslo  
 Snítka rozmarýnu 

 
 Odlehčený bramborový salát 

 
 Brambory 500 g 
 Jarní cibulka  
 Červená cibule 
 Bílý jogurt + zakysaná smetana 
 Vejce  
 Kyselé okurky 
 Sůl, pepř 
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MOVIE TIME
Králíček Jojo
 
Film Králíček Jojo (v originálu Jojo Rabbit)
válečné komedie a dramatu. Natočil ho svérázný novozélandský
 režisér TaikaWaititipodle knižní předlohy Nebe v
od Christine Leunens. Vznikl v koprodukci USA, Nového Zélandu a
 České republiky. Premiéra proběhla dne 
filmovém festivalu v Torontu a film získal řadu ocenění. 
V ČR byl promítán od ledna 2020.
 
Rozšířil řadu filmů, které se nebojí ztvárnit hrůzy druhé svě
 s humorem a nadsázkou. Mezi takové filmy patří např. Život je krásný 
italského režiséra Roberta Benigniho nebo český film Musíme si pomáhat
 režiséra Jana Hřebejka. V případě filmu Králíček Jojo se jedná o humor 
absurdní a nadsázku groteskní. Příběh se odehrává v
 2. světové války. Hlavním hrdinou je desetiletý kluk Johannes Betzler, zvaný Jojo
Roman Griffin Davis. Stejně jako 
plnohodnotným nacistou. Je tím tak pohlcen, že jeho imaginárním přítelem je sám Adolf Hitler, 
kterého ztvárňuje režisér filmu a který se objeví vždy, když je Johannes nejistý nebo potřebuje s
poradit. I když se chlapec chce stát odvážným bojovníkem, chová se spíše jako ustraše
čímž získá i svou přezdívku Králíček Jojo. 
bojové přípravy a pracuje pro Hitlerju
tatínek je kdesi v Itálii na frontě. J
kterou ztvárňuje Thomasin McKenzie
je navíc Židovkou. Ve škole se učil o tom, že Židé mají rohy a spoustu špatných nadpřirozenýc
vlastností. Postupně zjišťuje, že Elsa je úplně normální dívka. 
V této fázi filmu začne ubývat humorných situací a příběh 
touží po svobodě a přeje si, aby válka skončila. 
svěřit, že doma ukrývá Elsu. Považuje ji tak trochu za svou dceru, která zemřela. 
není řečeno, jak a proč přišla dcera 
mluvit o válce, snaží se vyhýbat konfliktům. Domácnost 
mu otevřít oči nenápadně. Chce oslavovat život a tančit, protože tanec pro ni znamená svobodu. 
Nebojí se ukázat Johannesovi oběšené lidi na náměstí
chlapec zeptá, co udělali, maminka mu odpoví: 
to musí přijít Johannes za dramatických okolností 
který by ho zachraňoval. V úvodu filmu jsou skutečné záběry davů lidí, kte
mu. Myslím, že je to proto, aby diváci uvěřili, že lidé byli skutečně vůdcem zmanipulovaní 
náš filmový hrdina.  
Pro Romana Griffina Davise to byla první herecká příležitost a ve filmu je naprosto přirozený. 
Zajímavostí je, že se film natáčel i v
v něm např. písně Beatles a Davida Bowieho. 
dramatické okamžiky z historie s
uvedeno v závěrečných titulcích. Jedná se o citát německého básníka R. M. Rilkeho:
 
„Ať se vám stane cokoli  
Krása i hrůza 
Žijte dál 
Žádný pocit není konečný.“ 
 
 
 
Recenzovala Veronika Najmanová

MOVIE TIME 
ček Jojo 

Jojo Rabbit) patří do žánru  
Natočil ho svérázný novozélandský 

podle knižní předlohy Nebe v kleci (CagingSkies)  
koprodukci USA, Nového Zélandu a 

Premiéra proběhla dne 8. 9. 2019 na mezinárodním  
Torontu a film získal řadu ocenění.  

ČR byl promítán od ledna 2020. 

ozšířil řadu filmů, které se nebojí ztvárnit hrůzy druhé světové války 
humorem a nadsázkou. Mezi takové filmy patří např. Život je krásný  

italského režiséra Roberta Benigniho nebo český film Musíme si pomáhat 
případě filmu Králíček Jojo se jedná o humor  

Příběh se odehrává v Německu na konci 
2. světové války. Hlavním hrdinou je desetiletý kluk Johannes Betzler, zvaný Jojo

. Stejně jako všechny ostatní děti je členem Hitlerjugend a chce se stát 
tím tak pohlcen, že jeho imaginárním přítelem je sám Adolf Hitler, 

kterého ztvárňuje režisér filmu a který se objeví vždy, když je Johannes nejistý nebo potřebuje s
poradit. I když se chlapec chce stát odvážným bojovníkem, chová se spíše jako ustraše

ezdívku Králíček Jojo. Poté, co se zraní na výcvikovém táboře, už se neúčastní 
přípravy a pracuje pro Hitlerjugend jako pošťák. Žije sám s maminkou, sestra mu zemřela a 

Itálii na frontě. Jednoho dne najde Johannes v podkroví domu ukrytou dívku
McKenzie. Je pro něj velký šok, že maminka nabídla úkryt cizí dívce, která 

Ve škole se učil o tom, že Židé mají rohy a spoustu špatných nadpřirozenýc
vlastností. Postupně zjišťuje, že Elsa je úplně normální dívka.  

této fázi filmu začne ubývat humorných situací a příběh se zdramatizuje. Maminka ze všeho nejvíce 
touží po svobodě a přeje si, aby válka skončila. Nemůže synovi, kterému nacisté vymývají 

Považuje ji tak trochu za svou dceru, která zemřela. Bohužel ve filmu 
dcera o život. Maminka je odvážná žena, ale nemůže

mluvit o válce, snaží se vyhýbat konfliktům. Domácnost přirovnává k neutrálnímu Švýcarsku.
mu otevřít oči nenápadně. Chce oslavovat život a tančit, protože tanec pro ni znamená svobodu. 

oběšené lidi na náměstí, kteří tam visí ostatním pro výstrahu
o udělali, maminka mu odpoví: „Udělali, co mohli“. I maminka dělá, co může, ale na 

za dramatických okolností sám. Musí si sám uvědomit, že 
úvodu filmu jsou skutečné záběry davů lidí, které Hitlera uctíval

že je to proto, aby diváci uvěřili, že lidé byli skutečně vůdcem zmanipulovaní 

Pro Romana Griffina Davise to byla první herecká příležitost a ve filmu je naprosto přirozený. 
Zajímavostí je, že se film natáčel i v České republice, např. v Žatci a Dolních Beřkovicích. 

písně Beatles a Davida Bowieho. Film mohu doporučit každému, kdo se nebojí podív
historie s nadsázkou. Může to být obohacující. Hlavní poselství filmu je 

závěrečných titulcích. Jedná se o citát německého básníka R. M. Rilkeho:

Recenzovala Veronika Najmanová 
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2. světové války. Hlavním hrdinou je desetiletý kluk Johannes Betzler, zvaný Jojo, kterého hraje 
a chce se stát 

tím tak pohlcen, že jeho imaginárním přítelem je sám Adolf Hitler, 
kterého ztvárňuje režisér filmu a který se objeví vždy, když je Johannes nejistý nebo potřebuje s něčím 
poradit. I když se chlapec chce stát odvážným bojovníkem, chová se spíše jako ustrašený králíček, 

Poté, co se zraní na výcvikovém táboře, už se neúčastní 
, sestra mu zemřela a 

podkroví domu ukrytou dívku Elsu, 
. Je pro něj velký šok, že maminka nabídla úkryt cizí dívce, která 

Ve škole se učil o tom, že Židé mají rohy a spoustu špatných nadpřirozených 

Maminka ze všeho nejvíce 
vymývají mozek, 
Bohužel ve filmu 

ale nemůže s Johannesem 
neutrálnímu Švýcarsku. Snaží se 

mu otevřít oči nenápadně. Chce oslavovat život a tančit, protože tanec pro ni znamená svobodu. 
, kteří tam visí ostatním pro výstrahu. Když se 

I maminka dělá, co může, ale na 
sám. Musí si sám uvědomit, že nepotřebuje vůdce, 

Hitlera uctívaly a věřily 
že je to proto, aby diváci uvěřili, že lidé byli skutečně vůdcem zmanipulovaní stejně jako 

Pro Romana Griffina Davise to byla první herecká příležitost a ve filmu je naprosto přirozený. 
Žatci a Dolních Beřkovicích. Zazní 

Film mohu doporučit každému, kdo se nebojí podívat na 
hacující. Hlavní poselství filmu je 

závěrečných titulcích. Jedná se o citát německého básníka R. M. Rilkeho: 
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VODNÁŘ    21.1. - 20.2. 
 Milý vodnáři, v období nového roku Vás čeká hodně stresu a přemýšlení. Stres budete zažívat hlavně v oblasti Vašeho zaměstnání. Respektování autorit Vám moc nejde, zkuste proto více naslouchat lidem kolem sebe, nemusí být všechno podle Vás. Navíc na Vás budou kladeny velké nároky, to možná způsobí, že nebudete mít tolik času se věnovat svým koníčkům.symbolizuje nový začátek. Myslíme, že přišel ten správný čas na to se zastavit a ohlédnoutzpět na svůj život. Doopravdy chcete takhle pokračovat? Zkuste popřemýšlet, co od nového roku očekáváte a čemu naopak chcete zabránit. Stanovte si pevné cíle, za kterými si budete stát a snažte se je dodržet. Kdo ví, třeba to bude zrovna pevná vůle, co 
RYBY    21.2. – 20.3. 
 Milé rybky, je začátek roku, zklidněte se a zpomalte. Vy jako klidné rybí povahy máte své vlastní, pomalejší životní tempo, které nezbytně potřebujete pro vlastní vnitřní pohodu. Život Vám neuteče, akorát si tím způsobíte trable vkarta se zase obrátí a zimní období přinese vV tomto čase se budou mít na co těšit nezadané rybky, které se konečně odváží udělat ten záhadný krok do neznáma, čehož se minulý rok příliš obávali.  To Vás posune dál vsměru, Vaše duše je plná pokladů a ukrývá v 
BERAN    21.3. – 20.4.  Milý berani, nezoufejte, i když je pro Vás začátek roku trošku drsný, vše se začne postupně obracet v lepší. Jen to chce trochu zkrotit váš temperament. Buďme upřímní, poslední dny nebyly žádná sláva arozhodně to vaše výbušnost a  tvrdohlavost nevylepšila.  Začněte se více věnovat věcem, které Vás opravdu baví, a nedělejte něco jen z donucení, akorát jste díky tomu nevrlý a vaše okolí si toho všímá. V práci se mohou  vyskytnout nějaké potíže, protože budete mít problém ssvůj názor a pokusíte se brát vše zodpovědně i k
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Milý vodnáři, v období nového roku Vás čeká hodně stresu a přemýšlení. Stres budete zažívat hlavně v oblasti Vašeho zaměstnání. Respektování autorit Vám moc nejde, zkuste proto více lidem kolem sebe, nemusí být všechno podle Vás. Navíc na Vás budou kladeny velké nároky, to možná způsobí, že nebudete mít tolik času se věnovat svým koníčkům.symbolizuje nový začátek. Myslíme, že přišel ten správný čas na to se zastavit a ohlédnoutzpět na svůj život. Doopravdy chcete takhle pokračovat? Zkuste popřemýšlet, co od nového roku očekáváte a čemu naopak chcete zabránit. Stanovte si pevné cíle, za kterými si budete stát a snažte se je dodržet. Kdo ví, třeba to bude zrovna pevná vůle, co obrátí Váš život k lepšímu. 
e začátek roku, zklidněte se a zpomalte. Vy jako klidné rybí povahy máte své vlastní, pomalejší životní tempo, které nezbytně potřebujete pro vlastní vnitřní pohodu. Život Vám rát si tím způsobíte trable v rodině, hned na začátku ledna. Avšak nemusíte zoufat karta se zase obrátí a zimní období přinese v polovině ledna klid na pěšině. tomto čase se budou mít na co těšit nezadané rybky, které se konečně odváží udělat ten ý krok do neznáma, čehož se minulý rok příliš obávali.  To Vás posune dál vsměru, Vaše duše je plná pokladů a ukrývá v sobě všechno, co nejspíš marně hledáte.

ezoufejte, i když je  ošku drsný,  vše se začne postupně obracet v lepší. Jen to chce trochu zkrotit  váš temperament. Buďme upřímní, poslední dny nebyly žádná sláva a  Začněte se více věnovat věcem,  baví, a nedělejte donucení, akorát jste díky tomu nevrlý a vaše okolí si   vyskytnout nějaké potíže, protože budete mít problém s autoritou, ale nakonec přehodnotíte svůj názor a pokusíte se brát vše zodpovědně i když to znamená někdy něco překousnout. 
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Milý vodnáři, v období nového roku Vás čeká hodně stresu a přemýšlení. Stres budete zažívat hlavně v oblasti Vašeho zaměstnání. Respektování autorit Vám moc nejde, zkuste proto více lidem kolem sebe, nemusí být všechno podle Vás. Navíc na Vás budou kladeny velké nároky, to možná způsobí, že nebudete mít tolik času se věnovat svým koníčkům. Leden symbolizuje nový začátek. Myslíme, že přišel ten správný čas na to se zastavit a ohlédnout se zpět na svůj život. Doopravdy chcete takhle pokračovat? Zkuste popřemýšlet, co od nového roku očekáváte a čemu naopak chcete zabránit. Stanovte si pevné cíle, za kterými si budete stát a obrátí Váš život k lepšímu.  
e začátek roku, zklidněte se a zpomalte. Vy jako klidné rybí povahy máte své vlastní, pomalejší životní tempo, které nezbytně potřebujete pro vlastní vnitřní pohodu. Život Vám rodině, hned na začátku ledna. Avšak nemusíte zoufat polovině ledna klid na pěšině.  tomto čase se budou mít na co těšit nezadané rybky, které se konečně odváží udělat ten ý krok do neznáma, čehož se minulý rok příliš obávali.  To Vás posune dál v psychickém sobě všechno, co nejspíš marně hledáte. 

autoritou, ale nakonec přehodnotíte dyž to znamená někdy něco překousnout.  



 
BÝK    21.4. - 21.5.  
 Milý býku, nový rok Vám přinese hodně kreativity. Silné nutkání něco tvořit Vám pomůže založit nový projekt nebo zdokonalit ty, na kterých už pracujete. Toto období je jako dělané k osobnímu růstu. Zaměřte se na své kladné i záporné vlastnosti a snažte se na nich pracovat. Pomůže Vám k tomu sebereflexe, četba a vzdělávání v něčem, co Vás baví. Jedna z věcí, která by se dala zlepšit, je sebevědomí. Víme, žetím ale dokážete pracovat, rozhodně Vás to posune dopředu. Jako poslední Vám doporučujeme se v lednu vyhýbat mileneckým vztahům a raději se zaměřovat na své přátele. Utužte s nimi vztahy třeba společným výletem do přírody.  
BLÍŽENEC    22.5. - 21.6.   Milý blíženče, Vy se v tomto období vysloveně vyžíváte. Rádi si zadáváte nové úkoly a snažíte se zdokonalit sami sebe a své návyky. Nadšení pro nové cíle bude tentokrát ještě silnější, bohužel pro Vás nebude lehké v nich vytrvachladnost. Začnete se na svůj vztah a na svého partnera dívat s odstupem. Příval pocitů nahradí racionální přístup. Lépe si uvědomíte, čeho si na Vašem vztahu ceníte, a co vám naopak vadí. Pro Vás je přirozené vztahy budovat, zkuste si tedy o tom se svou polovičkou promluvit a zapracovat na zlepšení a utužení poměrů.kontaktů. Ostatní lidé k Vám bude přitahovat Vaše vřelost a smysl pro humor.  
RAK    22.6. - 22.7.  
  Milý raku, nový rok Vás vždycky více či méně děsí. Nemáte rádi velké cíle a předsevzetí, které na Vás potom vyvíjejí přílišný nátlak. Bohužel v práci se s tímto setkáte velmi často. Je nový rok a nadřízení se usilovně snaží o pozvvšechny novoroční cíle vždy vyjdou. Snažte se zbavit stresu z na Vás vyvíjeného tlaku, například pomocí kreativních činností, samoty a ticha. To prý léčí. Kromě výzev v práci Vás čekají ještě výzvy emocionální. Váš partner a Vaši přátelé nebudou chápat, jak se cítíte. Nesnažte se jim to příliš vysvětlovat, bylo by to marné. Zkuste svou pozornost radši soustředit jinam a oni za Vámi přijdou sami.   
LEV    23.7. – 22.8.  Milí lvi, první dny nového roku, pro vás nebyly nijak dramatické, ale leden pro vás má ještě spousty překvapení. Atmosféra v některých vztazích začne, houstnou a vy  budete mít co dělat abyste to  napravili dříve, než přijdete o  někoho důležitého. Nejdůležitější pro Vás bude, abyste se naučili  přijímat věci takové, jaké jsou,  hlavně vždy zůstat v klidu a nenechat se rozhodit z rovnováhy nějakým hlupákem. V lásce vás v tomto  období moc štěstí nečeká, jelikož přitahujete typy, které pro vás nejsou moc záživnobdobí nebude jednoduché, avšak váš optimismus a cílevědomost, vám pomohou se spoprat.   

nový rok Vám přinese hodně kreativity. Silné nutkání něco tvořit Vám pomůže založit nový projekt nebo zdokonalit ty, na kterých už pracujete.  Toto období je jako dělané k osobnímu růstu. Zaměřte se na své kladné i záporné vlastnosti a snažte se na nich pracovat. Pomůže Vám k tomu sebereflexe, četba a vzdělávání v něčem, co Vás baví. Jedna z věcí, která by se dala zlepšit, je sebevědomí. Víme, že s tím máte problémy, pokud s tím ale dokážete pracovat, rozhodně Vás to posune dopředu.  Jako poslední Vám doporučujeme se v lednu vyhýbat mileneckým vztahům a raději se zaměřovat na své přátele. Utužte s nimi vztahy třeba společným výletem do přírody. 
 Milý blíženče, Vy se v tomto období vysloveně vyžíváte. Rádi si zadáváte nové úkoly a snažíte se zdokonalit sami sebe a své návyky. Nadšení pro nové cíle bude tentokrát ještě silnější, bohužel pro Vás nebude lehké v nich vytrvat. Pokud jste zadaní, leden Vám přinese jakousi emocionální chladnost. Začnete se na svůj vztah a na svého partnera dívat s odstupem. Příval pocitů nahradí racionální přístup. Lépe si uvědomíte, čeho si na Vašem vztahu ceníte, a co vám naopak vadí. je přirozené vztahy budovat, zkuste si tedy o tom se svou polovičkou promluvit a zapracovat na zlepšení a utužení poměrů. Pokud jste single, je ideální čas na navazování nových kontaktů. Ostatní lidé k Vám bude přitahovat Vaše vřelost a smysl pro humor.

Milý raku, nový rok Vás vždycky více či méně děsí. Nemáte rádi velké cíle a předsevzetí, které na Vás potom vyvíjejí přílišný nátlak. Bohužel v práci se s tímto setkáte velmi často. Je nový rok a nadřízení se usilovně snaží o pozvednutí podniku, kde pracujete. Nenechte se tím rozhodit, ne všechny novoroční cíle vždy vyjdou. Snažte se zbavit stresu z na Vás vyvíjeného tlaku, například pomocí kreativních činností, samoty a ticha. To prý léčí. Kromě výzev v práci Vás čekají ještě y emocionální. Váš partner a Vaši přátelé nebudou chápat, jak se cítíte. Nesnažte se jim to příliš vysvětlovat, bylo by to marné. Zkuste svou pozornost radši soustředit jinam a oni za Vámi 
rvní dny nového roku,  pro vás nebyly nijak dramatické, ale leden pro vás má ještě spousty některých     Nejdůležitější   klidu a nenechat  rovnováhy nějakým   moc štěstí nečeká, jelikož  přitahujete typy, které pro vás nejsou moc záživní. Nezbývá nic jiného než si počkat. Toto období nebude jednoduché, avšak váš optimismus a cílevědomost, vám pomohou se s
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nový rok Vám přinese hodně kreativity. Silné nutkání něco tvořit Vám pomůže založit Toto období je jako dělané k osobnímu růstu. Zaměřte se na své kladné i záporné vlastnosti a snažte se na nich pracovat. Pomůže Vám k tomu sebereflexe, četba a vzdělávání v něčem, co Vás s tím máte problémy, pokud s Jako poslední Vám doporučujeme se v lednu vyhýbat mileneckým vztahům a raději se zaměřovat na své přátele. Utužte s nimi vztahy třeba společným výletem do přírody.  
Milý blíženče, Vy se v tomto období vysloveně vyžíváte. Rádi si zadáváte nové úkoly a snažíte se zdokonalit sami sebe a své návyky. Nadšení pro nové cíle bude tentokrát ještě silnější, bohužel t. Pokud jste zadaní, leden Vám přinese jakousi emocionální chladnost. Začnete se na svůj vztah a na svého partnera dívat s odstupem. Příval pocitů nahradí racionální přístup. Lépe si uvědomíte, čeho si na Vašem vztahu ceníte, a co vám naopak vadí. je přirozené vztahy budovat, zkuste si tedy o tom se svou polovičkou promluvit a Pokud jste single, je ideální čas na navazování nových kontaktů. Ostatní lidé k Vám bude přitahovat Vaše vřelost a smysl pro humor. 
Milý raku, nový rok Vás vždycky více či méně děsí. Nemáte rádi velké cíle a předsevzetí, které na Vás potom vyvíjejí přílišný nátlak. Bohužel v práci se s tímto setkáte velmi často. Je nový rok ednutí podniku, kde pracujete. Nenechte se tím rozhodit, ne všechny novoroční cíle vždy vyjdou. Snažte se zbavit stresu z na Vás vyvíjeného tlaku, například pomocí kreativních činností, samoty a ticha. To prý léčí. Kromě výzev v práci Vás čekají ještě y emocionální. Váš partner a Vaši přátelé nebudou chápat, jak se cítíte. Nesnažte se jim to příliš vysvětlovat, bylo by to marné. Zkuste svou pozornost radši soustředit jinam a oni za Vámi 

í. Nezbývá nic jiného než si počkat. Toto období nebude jednoduché, avšak váš optimismus a cílevědomost, vám pomohou se s tím vším 



 
PANNA    23.8. - 22.9.  Milá panno, začátkem ledna můžete cítit osamělost a melancholii, díky vlivu Saturnu. Místo zoufalého hledání pozornosti, společnosti nebo dokonce uznání, se zkuste chvíli věnovat sobě. Všechny tyto věci přijdou později. Nacházíte se v bodě, kdy si potřebujete vyřešit a urovnat svůj vnitřní svět a vytř nacházejí. Zaměřte se na sebereflexi, hodně Vám v tom pomůže. Pro alespoň částečný klid v duši zkuste dodržovat rutinu a věnovat se předsevzetím, které jste si na začátku roku dali. Bude Vám to sloužit jako pomyslný záchranný bod od všech těch myšlenek a pocitů.možná dostihnou problémy s nervy. Zkuste se proto více věnovat sportovním aktivitám, jako je například procházka v lese nebo jóga. Pomáhá také meditace. 
 
VÁHY    23.9. – 23.10.   Milé váhy, Leden sebou přináší spousty změn. Napovrch vyjdou vaše pocity, které jste se snažili tak dlouho skrývat, a to zejména díky vlivu Měsíce, který se pohybuje ve vašem Dochází vám nápady a pocit vyčerpanosti sna procházku do lesa nebo jen na louku se psem, nechte si chvíli volno od veškeré práce a vše vám půjde jako po másle. Milostné vztahy růžové nebudou, zadané váhy zjistí, že se svým protějškem mají rozdílný pohled na svět a to přispěje kváhy se bohužel také nemají na co těšit, budou muset čelit nepříjemnému odmítnutí. Ale nezoufejte, toto odmítnutí Vás posune dál, kde na vás bude čekat někdo lepší. 
ŠTÍR    24.10. - 22. 11.  
 Milý štíre, začátek ledna pro Vás bude klidným obdobím. Nenecháte se snadno vyvést z míry a stresy spojené s novým rokem půjdou úplně mimo Vás. Spíše než chození do společnosti budete vyhledávat chvíle o samotě. Tento měsíc se rozhodnete svoje pocity ventilovat veřejně. Nebaví Vás už dělat kompromisy a přizpůsobovat se ostatním. Budete problémy řešit přímo a hned. S daným člověkem si to vyříkejte, pomůžete tím své psychice, která se nad tím nebude muset trápit další týdny. Komunikujte s ostatními lidmi, občas Vám asi bude připadat, že Vneposlouchají, ale komunikace je v lidských vztazích ta nejdůležitější věc.dávejte pozor na finance. Neutrácíte náhodou moc za zbytečné věci? Nebylo by moudřejší si peníze šetřit nebo je utratit za něco více smysluplného?  
STŘELEC    23.11. – 21.12 Milý střelci, v tomto období, přebrala vládu nad Vaším znamením planeta Venuše, což má své klady ale  samozřejmě i zápory. Sexuální energie vámi bude jen proudit a nebudete schopni skrývat svou impulsivnost. To zapříčiní, že častěji budete jednat než myslet. Avšak po pár zakolísáních se znovu ustálíte a vše půjde jednoduše, vaše vztahy budou vzkvétat jako nikdy jindy. Zvláštní pozornost by měla dostat vaše rodina, právě tam nyní budete naprosto nepostradatelnou součástí.nadechněte a soustřeďte se na odpočinek, nikdy 
 

Milá panno, začátkem ledna můžete cítit osamělost  a melancholii, díky vlivu Saturnu. Místo zoufalého  hledání pozornosti, společnosti nebo dokonce uznání,  se zkuste chvíli věnovat sobě. Všechny tyto věci přijdou  později. Nacházíte se v bodě, kdy si potřebujete vyřešit a urovnat svůj vnitřní svět a vytřídit lidi, kteří se v něm nacházejí. Zaměřte se na sebereflexi, hodně Vám v tom  pomůže. Pro alespoň částečný klid v duši zkuste dodržovat  rutinu a věnovat se předsevzetím, které jste si na začátku  roku dali. Bude Vám to sloužit jako pomyslný záchranný  bod od všech těch myšlenek a pocitů. Tento měsíc Vás  možná dostihnou problémy s nervy. Zkuste se proto více  věnovat sportovním aktivitám, jako je například procházka  v lese nebo jóga. Pomáhá také meditace.  
eden sebou přináší spousty změn. Napovrch vyjdou vaše pocity, které jste se snažili tak dlouho skrývat, a to zejména díky vlivu Měsíce, který se pohybuje ve vašem Dochází vám nápady a pocit vyčerpanosti s únavou také stále přetrvávají. Vyjděte si na procházku do lesa nebo jen na louku se psem, nechte si chvíli volno od veškeré práce a vše Milostné vztahy růžové nebudou, zadané váhy zjistí, že se svým protějškem mají rozdílný pohled na svět a to přispěje k vytahování starých křivd.váhy se bohužel také nemají na co těšit, budou muset čelit nepříjemnému odmítnutí. Ale nezoufejte, toto odmítnutí Vás posune dál, kde na vás bude čekat někdo lepší.

Vás bude klidným obdobím. Nenecháte se snadno vyvést z míry a stresy spojené s novým rokem půjdou úplně mimo Vás. Spíše než chození do společnosti budete Tento měsíc se rozhodnete svoje pocity ventilovat veřejně. Nebaví ělat kompromisy a přizpůsobovat se ostatním. Budete problémy řešit přímo a hned. S daným člověkem si to vyříkejte, pomůžete tím své psychice, která se nad tím nebude muset trápit další týdny. Komunikujte s ostatními lidmi, občas Vám asi bude připadat, že Vneposlouchají, ale komunikace je v lidských vztazích ta nejdůležitější věc. dávejte pozor na finance. Neutrácíte náhodou moc za zbytečné věci? Nebylo by moudřejší si peníze šetřit nebo je utratit za něco více smysluplného?  
21.12.  tomto období, přebrala  vládu nad Vaším znamením planeta  samozřejmě i zápory. Sexuální energie vámi bude jen proudit a nebudete  schopni skrývat svou impulsivnost.  ji budete jednat  Avšak po pár zakolísáních se znovu ustálíte a vše půjde jednoduše, vaše vztahy budou vzkvétat jako nikdy jindy. Zvláštní pozornost by měla dostat vaše rodina, právě tam nyní budete naprosto nepostradatelnou součástí. Máte za sebou těžký rok plný výzev, vnadechněte a soustřeďte se na odpočinek, nikdy nevíte, kdy přijde další výzva.
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eden sebou přináší spousty změn. Napovrch vyjdou vaše pocity, které jste se snažili tak dlouho skrývat, a to zejména díky vlivu Měsíce, který se pohybuje ve vašem znamení. únavou také stále přetrvávají. Vyjděte si do přírody, na procházku do lesa nebo jen na louku se psem, nechte si chvíli volno od veškeré práce a vše Milostné vztahy růžové nebudou, zadané váhy zjistí, že se svým vání starých křivd. Nezadané váhy se bohužel také nemají na co těšit, budou muset čelit nepříjemnému odmítnutí.  Ale nezoufejte, toto odmítnutí Vás posune dál, kde na vás bude čekat někdo lepší. 
Vás bude klidným obdobím. Nenecháte se snadno vyvést z míry a stresy spojené s novým rokem půjdou úplně mimo Vás. Spíše než chození do společnosti budete Tento měsíc se rozhodnete svoje pocity ventilovat veřejně. Nebaví ělat kompromisy a přizpůsobovat se ostatním. Budete problémy řešit přímo a hned. S daným člověkem si to vyříkejte, pomůžete tím své psychice, která se nad tím nebude muset trápit další týdny. Komunikujte s ostatními lidmi, občas Vám asi bude připadat, že Vás  Ke konci ledna si dávejte pozor na finance. Neutrácíte náhodou moc za zbytečné věci? Nebylo by moudřejší si 

Avšak po pár zakolísáních se znovu ustálíte a vše půjde jednoduše, vaše vztahy budou vzkvétat jako nikdy jindy. Zvláštní pozornost by měla dostat vaše rodina, právě tam nyní ebou těžký rok plný výzev, v klidu se přijde další výzva. 



 
KOZOROH    22.12. – 20.1. Milí kozorozi, začátek nového kalendářního roku pro vás bude naprosto přirozený a na svém chování nejspíš nepocítíte příliš změn.  Jediné, co by vás mohlo výrazně zarazit, bude zpomalení vašeho životního tempa. To však že není třeba nikam spěchat. V lásce se o vás budou zajímat spíše dominantnější typy, ale jeden bezva protějšek se mezi nimi najde a vy ho nepřehlédnete. Tím se i zrealizuje vaše touha po romantických zážitcích. Vaše laťka je poměrně dost vysoko pzůstaňte stálý, to vám přinese zaručený klid.                                           

HODÍTE SE K SOBĚ?

20.1. ačátek nového kalendářního roku pro vás bude naprosto přirozený a na svém chování nejspíš nepocítíte příliš změn.  Jediné, co by vás mohlo výrazně zarazit, bude zpomalení vašeho životního tempa. To však neznamená, že nebudete spokojeni. Právě naopak, uvítálásce se o vás budou zajímat spíše dominantnější typy, ale jeden bezva protějšek se mezi nimi najde a vy ho nepřehlédnete. Tím se i zrealizuje vaše touha po Vaše laťka je poměrně dost vysoko posazená, mějte trpělivost a zůstaňte stálý, to vám přinese zaručený klid. 

              Zpracovala Nela Brzorádová a Šárka Janoušková 

SOBĚ? 
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ačátek nového kalendářního roku pro vás bude naprosto přirozený a na svém chování nejspíš nepocítíte příliš změn.  Jediné, co by vás mohlo výrazně zarazit, bude zpomalení nebudete spokojeni. Právě naopak, uvítáte fakt, lásce se o vás budou zajímat spíše dominantnější typy, ale jeden bezva protějšek se mezi nimi najde a vy ho nepřehlédnete. Tím se i zrealizuje vaše touha po osazená, mějte trpělivost a 

Nela Brzorádová a Šárka Janoušková  



 

 

 

 

WOW!! 
ÚŽASNÉ! 
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