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Náš nejdražší čtenáři, 

 

další čtvrtletí uteklo jako voda a znovu Tě můžeme přivítat u našeho časopisu.  

Situace není nejlepší, a tak doufáme, že Tě náš časopis aspoň trochu rozptýlí.  

Dali jsme pro Tebe dohromady ty nejzajímavější články. Vyzpovídali jsme zajímavé hosty, řešíme 

nevyřešenou vraždu, spekulujeme nad smrtí princezny Diany, naučíme se něco o koňské všestrannosti 

a přečteme si společně hvězdy, abychom se dozvěděli, co nás čeká. 

V tomto speciálním obdobím jsme se rozhodli přidat i jednu speciální rubriku, ve které nám každý 

z našich redaktorů představí svoji představu světa po pandemii. Změní se něco? Zdokonalí se rychle 

ušité plány a stanou se každodenní součástí našeho života? Budeme vůbec schopni se zcela vrátit do 

světa po pandemii, nebo v ní kousek z nás zůstane?  

 

Teď Tě už jen pobídnu ke čtení a doufám, že si ho naprosto užiješ! 

Ve jménu celé redakce Ti přeji hezké počtení.  

 

Sára Hendrychová, 

 šéfredaktorka 
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Percheronský kůň (peršeron) 

Jeho domov je ve vápencovém pohoří mezi Paříží a Le Mans, v kraji Perche. Nejstarším základem 

chovu byli koně normanští, brzy zušlechtění arabskou krví. Využití arabských koní v chovu peršeronů 

se datuje již od středověku, takže mnohé znaky se obdivuhodně upevnily. Díky tomu je tento největší 

a nejtěžší kůň světa neobyčejně elegantní a úhledný, má vynikající chody, je aktivní, inteligentní, 

učenlivý a snadno ovladatelný. Proto také patří k nejoblíbenějším těžkým plemenům a chová se po 

celém světě. 

 

Zároveň se používá ke zlepšení vlastností jiných chladnokrevníků. Největší z peršeronů, Dr. Le Geer, 

měřil v kohoutku 213 cm a vážil 1372 kg. I průměrný kůň však měří nejméně 162 cm, hřebci bývají 

v kohoutku nejméně 170 cm vysocí. Má svalnaté nohy a středně velká tvrdá kopyta. Rousy nemá. 

Dlouhý, pěkně klenutý krk má výrazný hřeben a zvlněnou, dosti hustou hřívu. Poměrně malá hlava je 

ušlechtilá, s širokým čelem, velkýma, poněkud vystouplýma očima a jemnýma, dlouhýma ušima. 

Profil je rovný, nozdry široké, rozevřené, nos plochý. Plec je dosti strmá, hrudník hluboký, hřbet 

krátký a ocas poměrně vysoko nasazený. 

 

 

Nejoblíbenější jsou bělouši, zejména jablečňáci, a také vraníci. Podle francouzského standardu jsou 

však povoleni i hnědáci, ryzáci nebo koně se smíšenou srstí. Peršeron je neobyčejně silný tažný kůň, 

schopný zvládat největší náklady. Díky své inteligenci se však hodí pro každou práci. Své výborné 

chody přenáší na potomstvo, takže křížen s plnokrevníky dává vynikající jezdecké koně do těžkého 

terénu. Uplatní se i při reprezentaci. 
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Pod Kopyty 

 

Zdravím, 

jak už jste si mohli všimnout, tato rubrika bude hlavně o koních. Pokusím se Vám představit 

nejznámější jezdecké disciplíny, které mi jsou velmi známé a také Vám ukážu, že se mnozí 

ochránci zvířat v některých věcech mýlí. Doufám, že se si něco zapamatujete a nebude věřit 

všemu, co se píše na internetu... 

Tereza Machová 

Všestrannost 
Všestrannost je soutěž všestranné způsobilosti a je to jedna z nejnáročnějších a nejne-

bezpečnějších jezdeckých disciplín. Původní název je military. Jedná se obvykle o třídenní 

zkoušku, která se skládá z parkuru, drezury a terénní jízdy (krosu) - můžeme dokonce říct, že se 

jedná o koňský maraton. Podle mě, je určitě nejtěžší terénní jízda, kde musí jezdecká dvojice 

absolvovat několikakilometrovou jízdu s terénními skoky (skoky z přírodních zdrojů).  

 

Tato jízda je náročná na fyzickou kondici jak 

jezdce, tak koně. Skoky jsou seřazeny různě - 

můžeme vidět i seskoky či překážky s vodou. 

Nepřekonání skoku nebo pád, znamená získá-

ní trestných bodů, v nějakých případech rov-

nou vyloučení ze soutěže. Vítězem se stává 

jezdecká dvojice s nejméně trestnými body ze 

všech tří jezdeckých zkoušek. Zárověň je 

všestrannost od roku 1912 zařazena mezi 

olympijské disciplíny. Nejčastěji využívaná 

plemena pro vytrvalost jsou koně arabští, 

Shagya arabové a anglo-arabští koně. 

 

 Dále se využívají koně teplokrevní, achaltekinci a huculové. Výbava jezde i koně má přísná pra-

vidla - musí být odolná, pohodlná a hlavně funkční. Pokud mluvíme pouze o výbavě na 

vytrvalostního koně, dostaneme se zhruba k 48.000 Kč. Výbavou na jezdce se dostáváme min-

imálně k 12.000 Kč. V soutěžích všestrannosti od 18-ti let může být jezdce také finančně ohod-

noceni - záleží na umístění a na kategorii soutěže. Mezi naše nejznámější jezdce všestrannosti 

patří například Miloslav Příhoda ml., Miroslav Trunda, Pavel Březina, Jaroslav Abík, Eliška 

Opravilová, Veronika Příhodová či Adéla Císařová. Mezi nejznámější koně všestrannosti u nás 

patří FERREOLUS INTERKONIX, SHUTTERFLYKE či CONA CIA. Mezi nejznámější poníky 

všstrannosti u nás patří třeba GAMBRINUS 5, KUBA 3 či CIPÍSEK 3.  
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= Mottem vytrvalosti je: "Dokončit závod 

tak, aby mohl kůň ve zdraví pokračovat 

dál." 

 

 

 

 

 

 

Trestné body v cross country: 
 první zastavení před překážkou, vybočení nebo kruh - 20 trestných bodů 

 druhé zastavení před překážkou, vybočení nebo kruh na stejné překážce - 40 trestných bodů 

 třetí odmítnutí - diskvalifikace 

 rozlomení křehké překážky - 21 trestných bodů 

 pád koně nebo jezdce - diskvalifikace 

 překročení optimálního časového limitu - 0.4 tr.bodu za každou započatou sekundu 

 překročení časového limitu - vyloučení 

 dojetí 30 sec. před stanoveným časem - nebezpečná jízda - 25 tr.bodu 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Tereza Coufalová a Ka Maluhia 

 



Kriminální případy 

Vražda rodiny Vasilijevských 

Scharzwaldburg. Krásné malebné městečko v Bavorsku asi 3 kilometry od hranic. Nejvíce se 

proslavil svým filmovým a pivním festivalem, který se zde každý rok konají. Bohužel, kromě 

automobilky, se zde odehrála i událost, která vešla do dějin kriminalistiky. Dne 15. července 

1997 zde totiž byla zavražděna herečka Alexandra Pravdová se svojí rodinou a přáteli. 

Proslavila se (stejně jako čtyřnásobná vražda rodiny Mijazakowých), že pachatel, i když o 

něm víme vše, nebyl nikdy dopaden… 

Schwarzwaldburg, v Čechách je znám jako Hrad u Černého lesa, se nachází tři kilometry jihozápadně 

od našich hranic. První zmínka o městě pochází z roku 1200, kdy zde stával hrad. Hrad se nachází nad 

jezerem Schwarzsee. Dále se ve městě nachází kostel svatého Patricka, který byl založen v roce 1301. 

Další památkou je klášter s bazilikou svatého Andrease (Ondřeje) a pivovar. V současné době zde žije 

kolem 8.400 obyvatel. K žádné větší tragédii zde nikdy nedošlo. 

Filmový festival v roce 1996 neměl být ničím výjimečným. Koná se zde od roku 1964. 

Alexandra Pravdová se narodila 16. června 1954 v Praze. Její otec pracoval jako úředník na 

ministerstvu kultury a matka jako učitelka. Po vystudování střední školy začala studovat ruštinu a 

angličtinu a po vystudování začala pracovat jako učitelka na střední škole. Už jako malá začala hrát ve 

filmech. Její první rolí byla ve filmové pohádce Vojáček a tři princezny, kde hrála jako dvanáctiletá. 

Hrála i v několika zahraničních filmech, zejména v Sovětských. Hrála i role, kde byl potřeba mladší 

věk, vypadala daleko mladší. V roce 1974 se vdala za zkušebního letce Petra Vasilijevského. Měli tři 

děti – syny Alexandra (narozen 15. března 1970) a Michaela (narozen 16. března 1974), dceru 

Anastázii (15. července 1990). 

V polovině července 1996 byla rodina na filmovém festivalu. Měl se zde promítat film Kavkazský 

zajatec, kde hrála dívku, která se zamilovala do vojáka. Bydlela v domě manželů Heinricha (16. června 

1920 – 15. července 1996) a Charlotte (18. srpna 1923) Weisssteinových. Syn Alexandr Vasilijevskij 

zde byl i se svojí těhotnou přítelkyní Petrou Schwarzovou (16. listopadu 1980). Promítání filmu bylo 

naplánováno na odpolední hodiny 16. července. K tomu už ale nedojde. 

Dne 16. července jdou opraváři Heinrich Kreutz a Martin Heinz k Weisssteinovým, kteří si objednali 

opravu studny a zařízení, které vedlo vodu do domu. Kreutz s Heinzem, podle svých slov, přelezli plot 

a šli k zařízení. Po opravení nikoho však nespatřili a ani neslyšeli. Věděli však, že alespoň jeden 

z manželů bude doma. Kreutz vnikl do domu v přízemí a Heinz oknem v prvním patře. Kreutz 

v přízemí vešel nejdříve do obývacího pokoje, kde nikoho nenašel. V „hlavním“ pokoji – jídelna 

s druhým obývacím pokojem, našel mrtvého Weisssteina a ve vedlejším pokoji jeho manželku. Heinz 

vešel do domu do pokoje, kde ležela mrtvá Vasilijevská s jejím manželem. Ve dvou dalších pokojích 

našel syny Vasilijevské, přítelkyni jednoho z nich a dceru. 

Celý nález jeden z nich nahlásil policistům, kteří shodou okolností projížděli ulicí a Heinz je spatřil. 

Bohužel, vyjma dcery Vasilijevské a přítelkyně jednoho ze synů mohli jenom odvést do nemocnice, 
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ale pro přítelkyni Petru Schwarzovou ani pro jejího potomka, kterého nosila v břiše, nemohou nic 

udělat, oba zemřou. 

Rozběhne se vyšetřování ihned po příjezdů kriminalistů. Jako první podezřelí jsou právě Heinz 

s Kreutzem, ale po pitvě a po alibi a různých jiných důkazech jsou propuštěni z vazby. Důkazy a alibi 

mluví jasně: Heinz a Kreutz to nebyli. Kdo tedy? 

Pitva ukáže, že všechny oběti zemřely mezi 16. a 20. hodinou předchozího dne. Byli zavražděni 

postupně, což napovídá i poloha zemřelých. To, jak vražda probíhala, se již pravděpodobně 

nedozvíme, ale s největší pravděpodobností následovně: 

Vasilijevská, která byla na festivale, šla domů dříve kvůli migréně. Kolem šestnácté hodiny byla 

znásilněna a zavražděna na posteli. Pravděpodobně vrah byl již v domě, protože v přibližně stejnou 

dobu byli zavraždění manželé. Mezi čtvrtou a osmou hodinou byli zavraždění ostatní členové herečky. 

Vyšetřovatelé mají několik svědků, kteří popsali pravděpodobného vraha. Má 

se jednat o muže okolo třiceti až čtyřiceti lety s delšími hnědými 

neupravenými vlasy, barevnými brýlemi a byl oblečen do modrých džín a 

barevné košile a měl na sobě kožený klobouk. Byl vyhublejší postavy s ostrými 

znaky. Pachatel po sobě nechal mnoho stop – od obyčejných (například 

jízdenka) až po „nejdůležitější“ (DNA, otisky prstů). Kriminalisté zjistili 

následující fakty: 

 Pachatel nebyl nikdy trestán nebo nemá záznam v Německu. Jeho 

otisky neodpovídají žádnému pachateli ze sousedních zemí, stejně jako DNA. 

 Pachatel použil vojenský nůž, který lez legálně nakoupen v Německu, zejména ve 

Wüttenbersku. 

 Pachatel se během doby, co čekal na další oběti, převlékl do jiného oblečení. Použil také 

několik spotřebičů, jako například rychlovarnou konvici nebo hrnec na uvaření jídla, jehož 

zbytky byly v hrnci. 

Kriminalisté byly nakonec bezradní, i přes všechny stopy, které měli na místě, nemohli pachatele 

vypátrat. Jeden z taxikářů vypověděl, že podobného zákazníka vezl z nedalekého Winnenburgu. Chtěl 

svést do Grassstrasse, což byla ulice, kde se dům nachází. Kriminalisté i přes pátrání a pomoc 

veřejnosti, nebyl vrah (prozatím) vypátrán. Žádní podezřelí (kromě Heinze a Kreutze, kteří byli 

posléze propuštění) nebyli a nejsou. I když případ stále není promlčen. 
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             Der Märchenkönig 
                                               … und seine schlösser  

Král Ludwig II., o kterém již nemálo víme, měl spoustu překrásných a různorodých zájmů. 

Jedním z nich je i výstavba okouzlujících zámků, kterými vzdával hold německým rytířům a 

celé německé historii a kultuře. My se teď podíváme na tři nejslavnější královy počiny.  

Neuschwainstein 

Nejznámější a nejkrásnější zámek v celém Německu a snad i Evropě vděčí za svůj původ 

právě pohádkovému králi. Nachází se v jižním Bavorsku, u malebného městečka Füssen a 

stojí naproti Hohenschwangau – místu, kde král trávil dětsví. Ludwig II. chtěl napodobit 

středověký hrad německých rytířů a vznikl tak romantický zámek s prvky novogotiky, 

novorománského slohu, ale třeba i s orientální a byzantskou výzdobou. Poctu rytířům, 

konkrétně Lohengrinovi vzdal i slovem „Schwan“ v názvu.  

Architekt Eduard Riedel se postaral o to, aby na první pohled 

zámek působil jako nedobytný německý hrad, a tak použil 

prvky vertikálních věží. Hranolová věž slouží jako strážní a 

v blízkosti ní stojí i „Ritterhaus“. Další dvě menší věže stojí po 

stranách vstupní brány a spousty menších věžiček dekorují 

celý zámek. Okna převažují románská, románský oblouk byl 

zde hojně použit například i na visunutém dvojpatrovém 

bálkoně. Velmi zajímavá je freska na hlavní budově. Ta 

zobrazuje rytíře bojujícího s drakem, dva anděly a Madonu. 

Bystrému oku neuniknou ani sošky umístěné na koncích 

střechy hlavní budovy zámku či dokonalé sladění barev – bílá, 

modrá, růžová, béžová, která se místy zdá téměř zlatá.  

Interiér zámku je směs všelijakých uměleckých prvků. 

„Thronsaal“ je plný půlkruhových oblouků s korintskými 

sloupy, které vytváří arkády. Fresky mají odstíny modré, 

zlaté a červené a zdobí je motivy křesťanské, islámké i 

polyteistických náboženství. Na stropě je pak Slunce. 

Téměř všechen nábytek je zhotoven dřevorytem. Takto 

zdobena je i králova ložnice. Zajímavými prvky jsou 

například různé tajné dveře či jeskyně. Nelze nezmínit také 

„Spiegelsaal“, kam po celý den svítí slunce a jeho paprsky 

hrají všemi barvami, nebo Sängersaal, který byl určen pro 

předatvení Richarda Wagnera, kterému 

mimochodem, král nechal postavit na břehu 

jezera ve Füssenu divadlo. Dnes tam 

můžeme navštívit výpravný muzikál Ludwig2. 

Herrenchiemsee  
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Tento velkolepý palác je pocta králi Francie Louisovi XIV. a vskutku věrně kopíruje Versailles. 

Byl zde tudíž použit novobarokní klasicismus.  Zámek se nachází na ostrově a jezeře 

Chiemsee v jihovýchodním Bavorsku. Zde si král pohrál i s okolím. Po celém ostrově můžeme 

nalézt geometrické francouzské parky, jenž jsou dokonale upravené a pyšní se několika 

desítky vzácných květin. Fontány s emoticními novobarokními sochami také potkáme na 

každém kroku.   

Interiér se opět rovná kráse Versailles. Je zde užito 

mnoho francouzských prvků, a i motivy na Francii 

odkazují. Nepochybně i zde se nachází „Spiegelsaal“, 

někdy je nazýván i „Lichtsaal“, který je tak oblíbený, 

především díky tomu, že je v něm neustále světlo. Ale i 

přesto v něm je nekonečno zlatých svícnů lemující obě 

dvě strany sálu a křišťalové lustry. Přímo naproti oknům 

se nacházejí zrcadla, které sál právě tak rozjařují. Zlatou 

barvou a i skutečným zlatem se zde opravdu nešetřilo. 

Strop je zdoben freskami a reliéfy. Král nechal sál zhotovit 

pro slavnostní události a romantické momenty. 

Linderhof 

Pompézní novorokokový zámek nacházející se v jižních 

bavorských lesích byl králem nejdéle obývaný, a tak v něm 

nalezneme opulentní 

výzdobu. Nejhezčí je 

„Venusgrotte“. Umělá 

jeskyně, která má i 

jezírko s loďkou. Celá je 

ozdobena květy, 

girlandami a dá se nasvítit barvami. Jedna stěna je 

pokryta freskou s melancholickými tóny. V chýši, jež 

nese název „hudingská“ či „valkýrská“ král slavil 

německé svátky. V Gurnemanzově ermitáži se nachází 

louka, na které král rád rozjímal. Maorský stánek a 

Marocký pavilon jsou poctou orientálního umění. 

Najdeme zde třeba paví trůn, vzácné vázy a peří. 

Jednoduše si budete připadat jako v arabské pohádce 

Tisíc a jedna noc. 

 Tento článek pro Vás připravila Michaela Faiglová 
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Rozhovor vedla Jiřina Bížová 

Debata u piva 

Z vrcholu na dno  

Všem přeji krásný den, zejména mému hostu, který tu se 
mnou právě teď sedí. Dnes se budeme bavit o dalším 
zajímavém tématu, a tím jsou menší firmy. Náš host, Aleš 
Dospíšil, vede menší firmu, a právě o této jeho firmě se 
dnes pobavíme. Budeme hlavně mluvit o tom, jak zvládá 
situaci, se kterou se všichni už delší dobu potýkáme, a 
hlavně, jak to zvládá jeho obchod. Aleši, mohl byste 
čtenářům povědět něco konkrétního o vaší firmě? Co to 
vlastně je?  

A: Tak když jsem s tím vším začínal, chtěl jsem udělat něco 

neobvyklého. Něco, kam mohou přijít rodiny s dětmi, pobavit 

se a zároveň se naučit nějakým novým dovednostem. Ten 

účel si myslím, že se teda splnil. Vybudovali jsme s manželkou 

takový areál, kde si lidé mohou vyzkoušet nejrůznější věci z 

dávné doby, například vyrábění mouky pomocí kamene, střílení 

z luku, rozdělávání ohně pomocí křesadla a podobné věci.   

To zní velice zajímavě. Ale pořád mi v hlavě leží otázka, 

zda se něco takového opravdu může chytnout mezi 

lidmi?  

A: No, tak zkusili jsme to a vyšlo to. Už to vlastně vedeme šest 

let a každý rok se počet návštěvníků zvedá o neskutečné 

množství. Až na minulý rok, kdy jsme vlastně byli postihnuti 

coronavirem a lidé se báli chodit. Chodilo jich opravdu málo, a 

potom nás vlastně úplně zavřeli.  

Finančně jste na tom asi také byli špatně předpokládám.  

A: Ano. Finančně špatně jsme na tom byli ještě, když jsme měli 

otevřeno, ale lidé se báli chodit.  Náklady byly o dost větší než 

výnosy, takže když nás potom zavřeli, už jsme neměli skoro 

vůbec nic.  

Chápu. Stát ale finančně podporuje podniky. Nebo snad Vás 
ne?  

To sice ano, ale ta podpora je tak malá, že krach jen tak 
nezastaví.  

Děkuji za rozhovor a doufám, že se ještě nějakým způsobem 
zvládnete postavit na nohy.                                                                                         

 

 

 

 

.   
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Martinův šálek 

 

Smrt princezny Diany 

Jak jistě víte, aktuálně se kolem královské rodiny točí 

spekulace ohledně rasismu, šikany zaměstnanců, 

pedofilie, sebevražedných sklonů a dávno 

zapomenutých aférách prince Williama. To však není 

poprvé, co svět upírá své zraky ke královské rodině a 

soudí ji.  

V devadesátých letech se takové pozornosti také 

dostavilo. Tehdy světem obletěla zpráva, že se 

princezna Diana rozvádí s korunním princem 

Charlesem, s kterým měla dva syny. Byl to první rozvod 

v královské historii. Princezna Diana byla známa svými 

charitativními cestami do zahraničí, módním stylem i 

kritikou fungování královské rodiny. Její život však 

zužovala nevěra prince Charlese, a po několika letech 

manželství začala být nešťastná. Její aféra s egyptským 

filmovým producentem Dodim Al-Fayedem skončila 30. 

srpna 1997, kdy oba dva zemřeli na následky autonehody 

v pařížském tunelu.   

Kolem smrti Diany je mnoho nevyjasněného. Oficiální verze byla taková, že auto s princeznou 

Dianou řídil opilý muž a v honičce, kdy se snažil ujet novinářům naboural. To je však scénář, 

s kterým se mnoho lidí nemůže smířit. Existují teorie, že to celé bylo naplánované dopředu, 

protože královna jednoduše nemohla princeznu Dianu vystát, a také se objevily spekulace o 

jejím těhotenství s egyptským filmařem – to byla další nepřípustná věc pro královskou 

rodinu. Tehdy byla dokonce princezna Diana slyšena, že její smrt bude předem připravená 

nehoda.  

Všechny tyto skutečnosti vedou 

k několika otázkám: Byla Diana 

tak nepřípustná pro královnu? 

Připravila vraždu princezny Diany 

opravdu královská rodina? Byla to 

nehoda nebo předem připravená 

událost? 



 

 

  

   

   

  

Těžký život s těžkou nemocí 

Dominika Gajdová a Jan Škuta 

V tomto článku jsme se zaměřili na ovu chorobu z pohledu někoho, kdo se s ní setkává 

každý den. A to u sebe doma. Paní Božena se plně stará o svého manžela s 

Alzheimerem již několik let a není to nic lehkého. 

I. Kdy jste si všimla, že se v životě Vaší rodiny objevila tato nemoc? 

Bylo to tak 6 let zpátky. Začalo to klasickým zapomínáním klíčů, jmen nebo třeba jestli jedl 

nebo ne. Potom se to začalo stupňovat. Děda nám zapomínal slova, věty občas nedávaly 

ani smysl, a nakonec začal zapomínat i to, kde vlastně je. 

Takže jsem poprosila syna, jestli mi ho pomůže přesvědčit, aby šel k doktorovi. Manžel je 

totiž trošku svéráz a k doktorům chodí nerad. Nakonec jsme ho ale přesvědčili a vzali ho k 

našemu praktickému lékaři, který mu udělal nějaké základní testy, vyšetření, a poté nám 

doporučil navštívit specialistu. Pan doktor byl velmi pečlivý a chápavý i přesto, že se na 

něj manžel netvářil moc nadšeně. Trvalo to docela dlouho, než jsme prošli všechno, co 

jsme museli. Výsledek ale už asi znáte... 

II. Jak je na tom manžel teď? Jak moc se situace zhoršila/nezhoršila? 

  Situace se postupem času víc a víc zhoršovala. Teď už ani neví, co je za rok, kolik mu je 

let nebo kdo jsem já. To vám bylo poprvé překvapení, když mi řekl: ,,Čí ty vlastně jsi? Já si 

tě jednou vezmu!’’ nebo když se najednou vyhrabával z postele ve 3 hodiny ráno s tím, že 

jde rodičům pomoct na pole. No vysvětlete mu, že jsou už jeho rodiče dávno po smrti, jemu      

není 20 let a je to starý dědek!  

  Je to v podstatě jako kdyby jste žili s malým miminem. Akorát tomu dítěti je 79 let. Jinak v        

tom už žádný rozdíl není. Přebalujete mu plíny, děláte mu jídlo, musíte ho pořád hlídat,       

aby si omylem něco neudělal, nebo aby někam jen tak neodešel... 

 

                                                                                                    

 

 

V roce 2019 trpělo v České republice 

Alzheimerovou chorobou 167 000 lidí. 

Toto číslo každým rokem stoupá... 11 



 

 

III. A jak to zvládáte? Pomáhá Vám s ním někdo? Přece jenom to musí být náročné... 

No náročné to je! Vždyť já už jsem taky stará bába! Co mám ale dělat? Jednou jsem si ho 

vzala, tak to s ním už nějak vydržím! Teď k nám ještě každé odpoledne chodí na pár 

hodin pečovatelská služba, takže aspoň na pár hodin si můžu trochu oddychnout, ale to 

víte, mám tu celý dům na starosti.  

Ještě mi pomáhá můj vnuk. Vozí mě, pomáhá mi s nákupy... Ale má práci, takže jsem tu s 

dědou většinou sama. Syn mi moc nepomáhá... Je vidět že je mu nepříjemné takhle vidět 

svého tátu. Je to s ním složité. 

IV. A uvažovala jste někdy, že by Váš muž 

byl umístěn v nějakém centru s trvalou 

pomocí? 

   Samozřejmě že ano, ale nemyslím si, že 

by to pro něj bylo dobré... Asi by byl ještě víc         

dezorientovaný a cítil se ještě víc osamělý… 

A na to já nemám srdce. Pořád je to můj 

muž, i když už si na mě ani nepamatuje.  

V. Našla jste si nějakou duchovní útěchu? 

   Duchovní útěchu? Já na tohle moc nejsem. Útěchu nacházím maximálně u svých 

kamarádek. Všechny jsme už o někoho přišly, jsme staré a největším vzrušením je pro nás 

Ulice, nebo Modrý Kód. Není to nic moc, ale na odreagování od toho všeho to dokonale 

stačí! 

VI. Co by Vám teď nejvíce pomohlo? 

  No co asi. No kdyby se mi manžel zázračně vyléčil, to by byla paráda...  

 

Paní Božena se nadále stará o svého muže a nepřestává doufat, že se jí jednoho dne 

vrátí.  
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Stopařův průvodce galaxiemi 

Zdravím Vás, cestovatelé! Nudné týdny pokračují a začínají být více omezující, tak co 

kdybychom vyrazili na další úžasné dobrodružství? Jak ale můžeme vyrazit na 

dobrodružství, když nemůžeme opustit ani náš okres, ptáte se? Nebojte se, cestovatelé, při 

tomto dobrodružství nebudeme cestovat ničím, a ani s nikým, postačí nám jen se zavřít 

doma a počkat na nějaké velikánské tornádo! Už se jedno blíží! Připravte se a vzhůru za 

dobrodružstvím! 

Čaroděj ze země Oz – Liman Frank Baum, 1900 
Tuhle malou zemičku znají lidi už víc než sto let. Za 

celé ty roky nezapadla v zapomnění a lidé se k ní stále 

vrací a v její náruči nalézají staré známé nebo potkávají 

nové. Pohádka o čaroději ze země Oz byla jedna z mých 

oblíbených. Banda rozdílných osobností se vydá za 

magickým čarodějem, který je má zbavit jejich 

nedostatků? Nezní to jako sen? Dorotka se i s psíkem 

Totem v domě, díky tornádu, přenese do kouzelné 

země Oz, kde její dům přistane na zlé čarodějnici. 

Trauma? Nejspíš ne, protože za odměnu získala pár 

stříbrných lodiček a pár bot nám může změnit život, 

jak víme od Popelky. 

 Z nebe se k nám v mýdlové bublině snáší hodná 

čarodějnice, která nás se světem obeznámí. Na zemi je 

několik barevných cest, poradí nám vydat se po žluté. 

Čarodějnice nás před odletem všechny políbí na čelo, 

čím nás ochrání před nebezpečím. Místní obyvatelé – Mlaskalové – nám vypráví o čtyřech zemičkách, které 

Oz tvoří. V každé zemičce bydlí čarodějnice – na severu a jihu žijí hodné čarodějky a na západě a východě žijí 

zlé. Tyto čtyři (tedy, nyní už jen tři) čarodějky vládnou zemi Oz, ale čaroděj ze Smaragdového města je z nich 

nejmocnější. Ten je ale moc zaneprázdněný, než aby mohl spravovat zemi. Dorotka se dozví, že by jí čaroděj 

mohl dostat domů, a proto neváhá a vydává se po žluté cestě. Jde tak rychle, že jí skoro nestačíme. Jdeme 

nějakou chvíli, když se cesta stáčí a vede mezi dvěma poli plné vzrostlé kukuřice. Na jednom kůlu visí strašák, 

který se s námi dá do řeči. Je to milý chlapík, ale i on má svůj velký sen – chtěl by mít mozek. Dorotka ho tak 

přizve k naší výpravě za čarodějem a Strašák se k nám s radostí přidává. Jdeme dál po cestě, která se točí, 

klikatí, zatáčí a mění směr, až dojdeme do lesa. Když jím procházíme, uvidíme mezi stromy Plecháče, který se 

nemůže hýbat. Dorotka k němu přistoupí a Plecháč jí vysvětlí, že mu zrezivěly klouby a nemůže se pohnout. 

Dorotka najde plechovou nádobu s olejem a Plecháčovi klouby promaže. Plecháč by moc rád měl radost, ale 

nemá srdce, a tak ho Dorotka přizve k naší výpravě také. Dál na cestě ve skálách nám cestu zkříží lev. Všichni 

se lekneme a zůstaneme ochromeně stát. Když si nás lev všimne, vykřikne a rychle se uteče schovat za 

nejbližší kámen. Prosím děti, aby se nebohému lvu nesmály, jelikož mu chybí odvaha a jejich posměch by mu 

mohl ještě přitížit. Lev se po dlouhém přemlouvání a lichocení přidává k nám. Naše skupinka se rozrostla a 

za kopcem už můžeme spatřit věže Smaragdového města. Když k němu konečně dorazíme, u brány nám stráž 

rozdá zelené brýle. Smaragdové město přece musí zářit zelenou! Poté se dostaneme do zámku, a když 

vstoupíme do nejvyšší věže, uvítá nás veliká 

místnost rozdělená napůl kusem látky.  

 

 

 

 

13 



 

Strážný nám řeknou, že nás čaroděj přijme po jednom. Když Dorotka, Strašák, Plecháč a Lev postupně 

vylezou, zjistíme, že aby jim čaroděj vyhověl, musí porazit druhou zlou čarodějnici Západu. Západ patří 

Mrkalům, kteří rádi pojídají malé děti, takže naše výprava zůstane ve smaragdovém městě, zatímco se 

Dorotka s ostatními vydá ji zabít.  

Když se po dlouhých hodinách vrátí naprosto 

zničení, vypráví nám, co vše museli 

podstoupit. Zlá čarodějnice je pomocí 

svých létajících opic zajala. Všichni 

mysleli, že je po nich, ale Dorotka ji 

přechytračila a polila čarodějnici vodou a 

ona se rozpustila. Zbyl po ní pár bot, šaty 

a zlatý klobouk, kterým vládla Západu. 

Pomocí čepice si zavolali opice a ty je poté 

odnesli zpátky do města. Čaroděj vypadá 

opravdu překvapeně, že se Dorotka 

vrátila, co myslíte?  Ukáže se, že Čaroděj 

není žádný čaroděj, ale normální člověk 

jako já nebo vy. Pochází z Nebrasky a taky 

se chce vrátit domů. Společně vymyslí, že 

se domů vrátí horkovzdušným balónem. 

Dorotka však nestihne nastoupit, protože 

naháněla psíka Tota a Čaroděj tak odletěl sám. 

Dorotka měla už na krajíčku, když si vzpomněla na hodnou čarodějnici. Ta by jí přece mohla dostat domů! 

Dorotka, kamarádi a my všichni s ní vyrážíme do Porcelánové země, na jejímž konci by měla hodná čarodějka 

žít. Cestou se musíme vypořádat se stvůrou a pomocí opic se dostat přes veliký kopec hlídán Kladivovými 

hlavami. Na jihu, kde čarodějka žije, bydlí červení Čtvermoňané, kteří jsou velice přátelští. Dorotka a Toto se 

s její pomocí navrátí domů. Strašák se stal vládcem Smaragdového města, Plecháč vládcem země Mrkalů a 

Lev se stal králem lesa. Jak vidíte, dnešní výprava dopadla pro všechny dobře. Škoda, že nás Čaroděj nemohl 

zbavit i našich neduhů, ale plyne z toho ponaučení, že jediný na koho se můžete spolehnout, jste vždycky jen 

vy sami. Doufám, že se Vám dnešní výprava líbila a přeji Vám hodně zábavy na území okresu! 
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Cestovní pas 

Austrálie 

Vítám všechny nadšence cestování u dalšího dílu Cestovního 

Pasu. V dnešním článku se podíváme do Austrálie. Austrálie je 

šestá největší země na světě, avšak je nejmenším světadílem. 

Leží nedaleko Indonésie a Papua-Nové Guinei. Hlavním městem 

Austrálie je Canberra, ve které žije přes tři sta tisíc obyvatel. 

Austrálie je největší britská kolonie, a tak je hlavou státu královna 

Alžběta II.  

Na to, že je Austrálie šestá největší země na světě, je velmi řídce osídlená a v zemi je více klokanů než 

obyvatel. Austrálie je plná různorodých zvířat, například se jí přezdívá země velbloudů, jelikož je 

v zemi největší počet čistokrevných velbloudů na světě. Avšak kdo nemá rád hmyz, Austrálie nebude 

nic moc pro něj, jelikož je naprosto běžné, že se vám do domu zatoulá nějaký velký had či obrovský 

pavouk. 

Naší první zastávkou kupodivu nebude hlavní město Canberra, ale mnohem známější město Sydney.  

Sydney 

Sydney je hlavní město provincie Nový Jižní Wales. Žije v něm největší počet obyvatel v celé zemi, a 

žije zde velké množství přistěhovalců z jiných zemí. Sydney je velmi důležité město v celé Austrálii a 

Oceánii. Je to finanční, kulturní a univerzitní centrum 

země. Největší počet studentů, kteří odjíždějí studovat 

do Austrálie, jede právě do Sydney. V Sydney se nachází 

velice známá stavba, která je zapsána ve Světové 

dědictví UNESCO.  Opera v Sydney, expresionistická 

stavba ležící v přístavu Port Jackson, je nejznámější 

památkou celé Austrálie. Bylo by tedy hloupé ji v rámci 

cestovatelských tipů po Austrálii nezmínit. V celé 

budově se nachází pět hlavních sálů, výstavní síň, 

nahrávací studio a restaurace. V koncertním sále jsou 

umístěny největší mechanické varhany na světě.  

Jelikož je Austrálie plná nádherné přírody, další naše tipy se zaměří na její jedinečnou přírodu. 

Národní park Port Campbell 

Park se nachází několik kilometrů od města Melbourne. Byl založen v roce 1965, aby ochraňoval 

pobřežní pásmo a řadu skalních útvarů. V parku se nachází skalní útvar zvaný Dvanáct Apoštolů. 

Jedná se o skupinu osmi vápencových skal vytvořených erozí. Díky vlivu moře a erozí každý rok 

z vápenců ubydou dva centimetry, a tudíž se do budoucna celý vzhled útvarů jistě změní.  
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Velký bariérový útes  

Největší korálový útes na světě se táhne od 

pobřeží Queenslandu na severu Austrálie. Celý 

útes je dlouhý více než 2000 kilometrů a 

nachází se v něm zhruba 600 ostrovů. Velký 

bariérový útes byl v roce 1981 zařazen do 

seznamu světového dědictví UNESCO, a proto 

je přísně chráněn. Návštěvníci mají unikátní 

možnost vypravit se na některá místa a 

potápět se podél korálů. 

 

Cage of Death 

Tahle atrakce je něco pro milovníky extrémních věcí. Kdo by nechtěl být uzavřen ve velké plastové 

kleci ve výběhu obrovského krokodýla! Nemusíte se ale bát, protože atrakce je naprosto bezpečná a 

krokodýl se za vámi do klece nedostane. Atrakci vyzkoušelo již mnoho lidí, a dokonce ji vyzkoušel 

princ William se svojí ženou Kate. Určitě stojí za to, atrakci zkusit, a pokud se bojíte, tak se přijďte 

podívat alespoň na krokodýly, jelikož po celém areálu jich je opravdu hodně.  

 



Season food 

Hello Spring! 

 

Jaro je tady! S jarem je tady také naše nové číslo časopisu, a také tedy náš nový článek. 

V dnešním článku se dozvíte, které potraviny v jarních měsících pěstovat a konzumovat, a 

také jaké vitamíny bychom měli v tuto dobu doplňovat.  

Jaké potraviny jsou potřeba na jaře doplňovat? 

Na jaře je potřeba tělo pořádně zregenerovat. Proto bychom neměli zapomínat jíst hodně 

zeleniny a ovoce, abychom do těla dostali co nejvíce energie po dlouhé zimě. Na začátku 

jara se především pěstuje kořenová zelenina, jako např. 

kedlubna, ředkvičky, zelí, jarní cibulka nebo hlávkový salát. Ze 

všech těchto potravin se dá připravit pestré zdravé jídlo, které 

Vás zasytí a doplní vitamíny. Ředkvička je skvělý zdroj 

výživných látek a zbavuje tělo bakterií.  Jarní cibulka je oproti 

obyčejné cibuli jemnější a plná vitamínů, obsahuje v sobě např. 

vitamín A, B a C nebo také přispívá ke zdravým vlasům a 

nehtům. Ale kromě zeleniny bychom neměli zapomínat na 

konzumaci ryb a masa. 

Na jaře se také začíná používat medvědí česnek nebo hlíva ústřičná. Medvědí česnek se 

začíná používat čím dál častěji. Může se použít jako léčivá rostlina nebo jako přísada do 

pokrmů. Tato rostlina také chrání naše tělo před viry a bakteriemi, a také v sobě má vitamín 

C.  

Nesmějí chybět samozřejmě bylinky, které se nám budou hodit jak 

do pokrmů, tak pro naše zdraví. Je to např. bazalka, petržel, 

pažitka, koriandr a mnoho dalších. Můžeme je používat na 

dochucení jídla, nebo si z nich udělat bylinkový léčivý čaj.  

V jídelníčku by nám tedy na jaře neměla chybět jakákoli listová 

zelenina, a zelenina obecně, poté bylinky, ryby a neměli bychom se 

také vyhýbat kyselejšímu ovoci nebo zelenině (citróny, rebarbora..), 

a také jíst hodně bílkovin třeba v podobě masa, nebo v oříšcích 

a luštěninách (sója, chia semínka).  

 

Jaké doplňovat vitamíny? 

Jak jsme již řekli na začátku, naše tělo se potřebuje po zimě zregenerovat, proto bychom mu 

měli dopřát co nejvíce vitamínu D ze sluníčka nebo z konzumace ryb (losos, tuňák…). Na 

posílení imunity je dobrý vitamín C, který také pomáhá ke snížení únavy a vyčerpání jako 

vitamín A.  

Také bychom neměli opomíjet hořčík, selen a zinek. Hořčík přispívá k tomu, aby naše svaly 

a nervový systém správně fungovaly. Také pomáhá zmírnit nervozitu a podrážděnost. Zinek 

je důležitý pro normální funkci slinivky nebo štítné žlázy a selen je výborný pro posílení 

imunity.  
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BANÁNOVO – KOKOSOVÉ CUPCAKES 

 
 

 POSTUP 

Nejdříve si připravíme těsto na muffiny. V misce si vidličkou rozmačkáme banány na kaši. Poté 

k banánové kaši přidáme vajíčka, přilijeme kefír a cukr. Vše společně důkladně promícháme. Ve 

vedlejší míse si smícháme sypké suroviny – kokosovou mouku, ovesnou mouku, kokos, protein, 

prášek do pečiva a skořici. Poté postupně vmícháme sypkou směs k tekuté a vypracujeme hladké 

těsto. Hotovým těstem poté naplníme formičky na muffiny. Pečeme v troubě při 180 stupních asi 25 

až 30 minut. V průběhu pečení muffiny kontrolujeme, aby se nám nepřipálily. 

Dále si nachystáme krém. V misce společně smícháme nízkotučný tvaroh, termizovaný sýr a 

dosladíme cukrem. Dohladka vymícháme. 

Upečené muffiny necháme hezky vychladnout, a poté je ozdobíme krémem. Nakonec krém 

posypeme sušenými plátky banánu a čokopecičkami.  

Dobrou chuť! 

Míša a Terka 

INGREDIENCE 

MUFFINY 

Na 12 kusů 

 2 středně velké zralé banány 

 3 vejce 

 150ml kefíru 

 60g kokosové mouky 

 50g mletého kokosu 

 80g ovesné mouky 

 1 odměrka vanilkového proteinu (protein 

lze nahradit vanilkovým pudinkovým 

práškem, nebo ho můžeme úplně 

vynechat a těsto poté přisladit) 

 5 lžic třtinového cukru 

 2 lžičky prášku do pečiva 

 2 lžičky skořice 

      KRÉM 

 200g nízkotučného tvarohu 

 150g termizovaného sýra 

 6 lžic třtinového cukru 

NA FINÁLNÍ OZDOBENÍ 

 sušené plátky banánu 

 čokopecičky  
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Romeo a Julie 

 
„Smutnější příběh nikdo nevypoví, než ten o Julii a Romeovi“ – závěrečné verše z nejznámější 

divadelní hry Wiliama Shakespeara jsou zřejmě pravdivé. Jinak by se tento příběh nedočkal tolika 

různých filmových zpracování. Americký film Romeo a Julie z roku 1996, který režíroval australský 

režisér Baz Luhrmann, je jednou z těchto adaptací. Snímek renesančních milenců se odehrává 

v moderním velkoměstě Verona Beach a v hlavních rolích se objevují mladí herci Leonardo DiCaprio 

a Claire Danes. Montekové a Kapuleti jsou znepřátelená obchodní impéria, místo mečů mají pistole, 

které neváhají použít. Vzájemné konflikty a přestřelky jsou na denním pořádku. Při úvodní bláznivé 

scéně u benzínové pumpy má divák pocit, že si pustil špatný film. Přesto, že se příběh odehrává 

v moderním světě, obsahuje velké množství původních veršovaných dialogů W. Shakespeara. V první 

půlhodině filmu, která obsahuje místy až afektované scény,  to působí nepatřičně, ale jak se postupně 

rozvíjí romantický příběh, nelze si ho bez veršů už představit. Některé postavy z původní 

Shakespearovy hry dostaly jiná jména a některé dokonce byly přesunuty z jedné rodiny do druhé. 

Rodina Kapuletů pořádá maškarní ples, kterého se má zúčastnit i Romeova tajná láska Rosaline. 

Romeovi se podaří získat vstupenku na ples, kam se vydává v přestrojení za rytíře. Zde dojde k jeho 

náhodnému setkání s Julií u akvária, což je velmi emotivní scéna.  Jiskra, která mezi nimi přeskočí, je 

osudová. Nic se na tom nezmění ani poté, co se dozvědí, že jsou ze znepřátelených rodů. Když je 

druhý den tajně oddává otec Vavřinec, sám věří tomu, že tento sňatek nakonec dokáže zničit 

nepřátelství mezi oběma rodinami. Od této fáze filmu si začne divák přát, aby režisér změnil původní 

příběh a jeho tragický konec a to i přesto, že už úvodu filmu je jasně řečeno, že s tím nelze počítat.  

Ale může osudová láska Romea a Julie zvítězit nad nenávistí a mocí peněz? Může film skončit 

šťastně, protože se odehrává ve 20. století? Ve filmu se v rychlém sledu střídají romantické scény 

s dlouhými vzájemnými pohledy do očí zamilované dvojice s rychlými a brutálními scénami, které 

zobrazují  násilí mezi Monteky a Kapulety. Umocňuje to kontrast lásky a nenávisti a možná, že by se 

samotnému Shakespearovi takové ztvárnění líbilo. Určitě se najdou diváci, kteří nedokážou toto pojetí 

klasického díla překousnout. Na druhou stranu může film zaujmout mladé lidi, kteří dosud neměli 

touhu si Shakespeara přečíst a neměli tak možnost zjistit, jak je nadčasový.  Režisér Baz Luhrmann 

později natočil i výpravná díla Moulin Rouge a Velký Gatsby, která dokazují, že tento autor má 

osobitý filmový styl. I v těchto filmech se střídá strhující vyprávění příběhu s avantgardními a místy 

až kýčovitými scénami. Ve filmu Romeo a Julie jsou k vidění krásné kostýmy i vizuální efekty. 

Celkový dojem dotváří i emotivní hudební doprovod včetně závěrečné písně Exit Music od Radiohead.  
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Jízda galaxií 
 
 

Ryby 21.2. – 20.3. 
 

Milé Ryby, 
začátek roku nebyl pro některé z Vás ideální, ale rozhodně se nevzdávejte. Přišel totiž Váš měsíc. Březen 

bude pro mnohé z Vás přelomovým obdobím, budete vyzařovat sebejistotou a štědrostí. Je to skvělá 
příležitost získat nové přátele i v tomto těžkém období. 

Nenechte se však unést a neklaďte na sebe až moc velké nároky, to by se rozhodně nemuselo vyplatit. Na 
ostatní působíte velmi přátelsky, pohostinně a citlivě, avšak když jste sami, máte tendenci podléhat duševní 

sklíčenosti, a dokonce v některých chvílích ztrácíte schopnost ovládat své city. 
Zaměřte se na sebe a na lidi, se kterými je Vám nejlépe, to Vám pomůže na všechno pohlížet z více úhlů a 

nic nebude jednotvárné. 
 

 Střelec 23.11. – 22.12. 
 

Milí Střelci, 
 

v tomto období se budete cítit velmi emočně odolní a získáte pocit, že přesně víte, co od života chcete. Váš 
vnitřní oheň se rozhoří a pozitivitu budete šířit na všechny strany, avšak ve Vás stále přetrvává jistá potřeba 

si něco dokazovat, a tak budete někdy jednat až moc impulzivně, což se Vám nemusí vyplatit. 
Březen je naprosto ideálním obdobím pro zdokonalování se v aktivitách, které na Vás působí jako balzám na 

duši. Ať už se jedná o sport, umění nebo třeba i školu. Pokuste se jim vždy věnovat alespoň pár minut 
denně. Pravidelnost a malé postupné krůčky Vás zanedlouho dovedou až na vrchol úspěchu. 

 
Beran 21.3. – 20.4. 

 
Milí Berani, 

 
máme pro Vás skvělou zprávu, právě totiž končí období, kdy jste byli přehlíženi a ignorováni. Konečně si 
začnete věřit, což se projeví hlavně ve Vašem vystupování a při jednání s ostatními jedinci. Problémy se 

mohou však vyskytnout v rodině, kde na Vás někdo často a možná bezdůvodně útočí. Vy si to však 
nenecháte líbit a dotyčnému jasně vysvětlíte, kde jsou Vaše hranice, a že není dobrý nápad je překračovat. 

V tomto období se také začnete věnovat rozvíjení svých schopností a talentů.  Možná začnete více číst a 
zkoumat nové oblasti života, vzdálené Vám nebude ani psaní, které vám napomůže k vytřídění vašich 
myšlenek. Je pravděpodobné, že díky tomu objevíte něco, co Vám vskutku jde a rozhodnete se v tom 

pokračovat. 
 

Kozoroh 21.12. – 20.1. 
 
 

 
Milí Kozorozi, 

 
březen Vás dobije neskutečným množstvím mentální energie. Na co sáhnete, to se Vám zadaří. 

Stále Vás potkávají šťastné náhody a po celý měsíc máte vždycky něco k dobru. Ať už je to nějaká 
výhoda nebo finanční dar, vždy Vám to udělá velkou radost. 

Zdá se, že příležitosti se k Vám pohrnou ze všech směrů. K rozhodování použijte svou intuici, ta 
Vám poradí, zda nových možností využít. Ale pozor na to, co Vám říká Vaše podstata, pokud radí 

něco nedělat, pak je lepší ji poslechnout. Obě tyto skutečnosti Vám mohou pomoc najít Vaše místo 
ve světě. 
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Lev 23.7. – 22.8. 
 

Milí Lvi, 
 

v tomto měsíci Vás čeká mnoho změn týkajících se Vaší rodiny. Zlepší se vztahy s Vašimi sourozenci a 
mladšími členy rodiny. Stanou se pro Vás velkým zdrojem inspirace a radosti v nadcházejících dnech. Pokud 

jim za to dopřejete Vaši podporu a pomoc, bude jim to nápomocné v hledání jejich vlastního úspěchu. 
Poslední dobou máte tendence jednat neuváženě, a tím se můžete dostat do nepříjemných problémů. 

Nebojte se být sami, nevyhledávejte společnost lidí, se kterými si ani tak nerozumíte jenom proto, abyste 
neseděli doma. Právě v těchto chvílích si nejlépe srovnáte myšlenky a zjistíte, co od života opravdu chcete. 

 
Váhy 23.9. – 23.10. 

 
Milé Váhy, 

 
tento měsíc pro Vás bude znamením klidu, radosti a úlevy. Dořešíte spoustu záležitostí, které už delší dobu 
drhnou a dostanete možnost urovnat své vztahy v rodinném kruhu.  Také v lásce se na Vás usměje štěstí, 

čeká Vás milostné dobrodružství a rozhodně si najdete skvělou partii. Máte velkou přízeň hvězd a zřejmě do 
Vašeho života vstoupí někdo, kdo je na stejné vlně jako Vy. 

Začínající jaro Vás láká ven, a tak rozhodně nezůstanete v zákrytu a vyjdete si na výlet někam do přírody. 
Vzpomeňte si v tu chvíli na členy své rodiny a přátele, jeden z nich s Vámi jistě rád půjde. 

Ke konci měsíce byste si měli dávat pozor na Vaše zbrklé jednání, ale nebojte se všechno dobře dopadne. 
 

VODNÁŘ 21.1. - 20.2. 
 

Milý vodnáři, 
březen pro vás bude měsícem ve znamení zvídavosti a pravdy. Díky vlivu Merkuru váš mozek pojede na plné 

obrátky a bude nasávat všechny podstatné i nepodstatné informace, které mu předložíte. Je tedy ideální 
doba začít zkoumat nové, pro vás dosud neznáme věci. V tomto měsíci budete mít diplomatickou náladu, 

chuť uvádět věci na pravou míru jenom podpoří dobré komunikační schopnosti, ve kterých budete v březnu 
zvláště vynikat. 

Mezitím, co váš mozek bude až hyperaktivní, vaše tělo vás bude naopak spíše prosit o 
odpočinek. Nemá cenu se přemáhat, poslouchejte své tělo a dopřejte si místo aktivního cvičení třeba kratší 

procházku. 
 

BLÍŽENEC 22.5. - 21. 6. 
 

Milý blíženci, 
díky vlivu Marsu budete mít sílu přemýšlet nad svou současnou situací a zamyslet se nad životem. Chcete 
takhle dál pokračovat, nebo je čas vzít osud do svých rukou? V březnu také najdete nové aktivity, které vás 
budou bavit a naplňovat. Může jít o nový oblíbený sport nebo nějakou kreativní aktivitu, například pletení. 

Zároveň vám to pomůže udržet si klid a nezbláznit se z toho. 
Když už budete u toho přemítání nad životem, měli byste se zamyslet nad svou přelétavostí. Už dlouho 
tušíte, že to takhle moc dlouho nevydrží. Radíme vám, ať si vyberete jednoho partnera nebo nechtěně 

zraníte všechny ostatní i sami sebe. 
 

RAK 22.6. - 22. 7. 
Milí raci, 

začátek jara pro vás bude vyčerpávající, únava vás nemine a vy budete lehce přecitlivělí. Jistě si v práci velmi 
cení vašeho velkého nasazení a nadšení pro věc, ale dávejte si pozor, aby toho na vás nebylo moc. Dobrá 

zpráva je, že ke konci měsíce se tohle všechno zlepší. Zesílené vnímání emocí sice nezmizí, ale kladné emoce 
nahradí ty negativní. S lepším počasím a sluníčkem přijde i vetší chuť do života. Začnete cítit, že máte v 

životě jistotu a máte se o koho opřít. 
Na konci měsíce máte velkou šanci potkat lásku svých snů, tak mějte oči na šťopkách. 
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PANNA 23. 8. - 22.9. 
 

Milá panno, 
v březnu vás čeká náročné období. Doma i v práci budete v jednom kole. Nové výzvy vás sice přitahují, ale 

také víme, jak moc chcete mít všechno perfektní. Snažte se proto tolik nestresovat, perfekcionalismus je sice 
dobrá vlastnost, ale čeho je moc, toho je příliš. 

V této etapě svého života budete hledat oporu a porozumění ve svých blízkých. Ne všichni vám dají to, co 
potřebujete, ale pokud to dostanete, jste schopní to šířit dál, a tím k sobě lákat nové potencionální přátele. 

V tomto měsíci si dávejte velký pozor na nové známosti. Bohužel budete přitahovat převážně povrchní 
jedince, kterým skutek utekl. 

 
 

BÝK 21.4. - 22.5. 
 

Milý býku, 
minulého. Uvědomte si, že se už dávno nepohybujeme v roce 2020, a proto je potřeba věnovat svoji novou 
energii roku 2021. Věnujte se budování něčeho nového a zaměřte se na seberozvoj. Dávejte si ale pozor, už 

dávno není v módě „nový rok, nové já“. 
V březnu je také ideální čas na prohlubování vztahů s blízkými a rodinou. Je nám jasné, že se občas 

nesnášíte, ale i přes to všechno jsou pro vás přece moc důležití. Zkuste jim to říct. 
 
 

ŠTÍR 24.10. - 22.11. 
 

Milí štíři, 
v březnu na vás bude mít velký vliv Měsíc, znásobí vaše emoce a vy se proto musíte dostat do pohody. 
Snažte se vyhledávat lidi, se kterými je vám dobře a jsou pro vás bezpečnou a pohodovou společností. 

Vyvarujte se stresu. 
V práci budete v lehkém útlumu, nebudete se soustředit, věci vám nepůjdou od ruky a vám se nebude chtít 

dumat nad složitými věcmi. Jeden den volna vám jenom prospěje. 
Zároveň budete tento měsíc sršet sex-appelem. Umíte pro lidi okolo sebe vytvořit dobrou atmosféru, kde se 

ostatní cítí příjemně a přesně tato vlastnost velmi přitahuje vaše potencionální partnery. 
 
 
 
 

Zpracovaly Nela Brzorádová a Šárka Janoušková 
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Jak si naši redaktoři, myslí že bude vypadat svět po 

pandemii? 

 

V historii lidstva jsou chvíle, kdy úplně každý denně sleduje dění kolem sebe. Jsou to sportovní utkání, 

olympiády, volby … Jiný případ jsou katastrofy. V době, kdy jsem se narodila, byly povodně, které se 

v menší míře opakovaly, když jsem chodila na základní školu. Sledovali jsme zprávy, posílali jsme potraviny 

postiženým, prožívali jsme s příbuznými zármutek nad zkázou jejich obydlí. 

Ještě před rokem u zpráv z Číny bychom nikdy nečekali, že se nás pandemie dotkne. A nikdy bychom 

nečekali, že nebudeme smět do školy a všude budeme chodit s rouškami jak bankovní lupiči. 

Na první pohled by se dalo říct, že epidemie nás naučí skromnosti, že si zvykneme na čas strávený 

s rodinou na výletech do přírody. To je krásná představa, ale obávám se, že realita je jiná – prý stoupá 

počet případů domácího násilí. 

Mnoho podnikatelů a drobných živnostníků hledá práci – a nachází – ve státním sektoru. Pandemie 

ukradla sny a celoživotní snahu těm, které živila kultura a cestování. Budeme doufat, že všechno musí mít 

svůj konec, a tak třeba našim dětem se bude celá naše situace zdát k neuvěření. 

Andrea Amchová 

I když by se svět právě v tuto chvíli vrátil zpět do běžného chodu, nic by nebylo jako dřív. Alespoň ne v 

nejbližším desetiletí. Menší podniky, které jsou pozastaveny na dobu neurčitou, by se jen tak nezotavily 

okamžitě. Spousta podniků by se neotevřela vůbec a my bychom míjely cedule s nápisy ‚na prodej’ nebo ‘v 

exekuci’. Toto se netýká ale jen malých podniků. Spousta lidí je bez práce, a tím pádem se nemohou 

postarat o sebe, ani své nejbližší. Lidé začínají slábnout a nevíme, zda se jejich psychika někdy spraví. 

Nevíme nic a zbývá nám jen doufat a věřit. 

Jiřina Bížová 

Současná situace má vliv na nás všechny a stejně jako všechno v životě to má své záporné i kladné stránky.  

Až se situace uklidní a budeme se moci vrátit zpět k našim normálním životům, jak jsme zvyklí, rozhodně 

se na tento čas budeme ohlížet a může nás to jaksi pohánět dál. Doufám, že to nás, jako lidstvo, donutí si 

více vážit věcí, které nám předtím přišly úplně normální a měly jsme je na denním pořádku. To by 

zahrnovalo chození do školy a práce, vysedávání v kavárnách a restauracích, cestování, chození do kina a 

možnosti se vidět s přáteli a příbuznými.  

Negativní stránka věci, která nás možná napadá je, jestli vůbec potom bude možnost jít do restaurace 

nebo za kulturou. Už dnes můžeme na ulicích vidět podniky s cedulí „provoz ukončen“. Je možné, že z 

pandemie vyjdeme bez gastronomie a kulturního sektoru?  

Jako přínos bych viděla to, že se lidé naučí více fungovat ve virtuálním světě, a tak se může zjednodušit a 

urychlit plno věcí.  

Nela Brzorádová 
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Jak bude vypadat svět po korona pandemii? Tuto otázku si klade spoustu lidí. Ale zná někdo odpověď? Je 

jasné, že se celý svět změní. Některé země budou mít ekonomickou krizi, některé vyváznou jen tak tak. 

Dopad to určitě bude mít i na lidi samotné. Myslím si, že lidé si začnou více vážit svých životů, a hlavně 

svého zdraví. Budou si vážit chvil, které budou moci strávit s rodinnou nebo přáteli, a užívat si života na 

100 %. Postupem času se vše vrátí k normálu a nálada lidí se změní k lepšímu. Někteří si ponesou 

psychické následky, jiní budou vzpomínat na své blízké, které v době pandemie ztratili, ale myslím si, že se 

svět zase postaví na nohy a začne pořádně žít a dýchat tak, jako předtím. Bude to sice těžké a vzpomínky 

na pandemii v lidech zůstanou navždy. Ale jak říkám, svět se z toho opět dostane.  

Terka Cásková 

 

Co bude až coronavirus skončí a jak budou vypadat naše životy? Myslím si, že si všichni oddychneme, že je 

tato hrozná doba za námi a že začneme zase normálně žít. Možná se toho zase tolik nezmění. Vrátíme se 

do práce a do škol, vyrazíme do zahraničí, kde navštívíme divadla, památky a restaurace. Vlastě se nestane 

nic co bychom již neznali. Samozřejmě, že někteří z nás byli pandemií postiženy jak po zdravotních 

stránkách, tak po například finančních. Velké pozitivum ale je, že starosti budeme moc konečně 

plnohodnotně vyřešit. Na druhou stranu je ukončení pandemii velký přínos pro medicínu, která se v 

podobných situacích rozvíjí a také nejeden umělec nalezl v těžké době inspiraci. 

Michaela Faiglová 

No blbě přece. V tomto ohledu si myslím, že nám skutečně nesvítá na lepší časy a nedostanou nás z toho 

ani „kvalitní“ fotky ministryně financí. Před pár dny se v médiích objevila zpráva, že se blížíme k tzv. 

dluhové brzdě. To velmi zjednodušeně znamená, že se nejspíš zvednou daně a s tím i pravděpodobně 

ceny různého zboží. S tím zbožím se to už tak trochu děje. Z části bychom to naší současné vládě vyčítat 

neměli, protože pandemie zasáhla každého bez ohledu na stranickou příslušnost, ale pak je tu i ta druhá 

část, a tím myslím ty „staré dobré časy“ před pandemií, kdy naše vláda z naspořeného rozhazovala všude, 

kde se dalo a už tehdy se objevovaly zprávy, že se pravděpodobně v brzké době objeví ekonomická krize, 

přičemž by bylo dobré se na ni nějak připravit. Krize přišla, sice v podobě pandemie, ale s obrovským 

dopadem na hospodářství státu. Jenomže to se tehdy nehodilo vrchnímu spasitelovi nás všech. Jméno si 

jistě doplníte sami. A tak se dál upláceli voliči, rozhazovalo se no a bum přišel covid. Objevily se první 

zprávy o masivním zadlužení země, o největším schodku státního rozpočtu v novodobé historii. Podnikla 

naše vláda nějakou smysluplnou logiku dávající opatření, aby alespoň zabránila nejhoršímu? Jistě že ne! 

Naopak se naše krize za tu dobu ještě víc prohloubila. Jsme na tom špatně. Obchod a služby v podstatě 

stojí. Stát jim moc nepomáhá. Roste počet lidí, kteří se bouří no a do toho všeho by se měly zvýšit daně. 

Nevím jak vy, ale já uvažuji, že až to bude možné, tak podniknu průzkum jiných zemí a rozmyslím se, kde 

se stanu novým občanem, protože tady to vypadá, že jsme všichni zadlužení aspoň na 20 let dopředu. A to 

ani ještě nemám hypotéku.   

Dominika Gajdová 
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Myslím, že lidé pochopí, jak dlouhá štreka je to na dno - dno zdravotnických sil, dno omezování svobody a 

dno strachu. Myslím, že to nebude bráno pozitivně, že lidé začnou být opatrnější, ale že se toho bude 

zneužívat, protože nad dalšími většími problémy se mávne rukou – covid jsme přece taky zvládli.  

Z pozitivní stránky věci si myslím, že se lidé naučí být vděčnější za malé radosti. Procházky, nákupy nebo 

návštěvy u známých či rodiny. 

Kdo z nás někdy neměl příbuzných plné zuby? A teď nám chybí.  

Také si myslím, že se začnou užívat více teoretické hodiny ve sportu. Např. oba mí bratři sportují a nyní 

jsou odkázáni na online tréninky a zápasy. Myslím, že se to po nějaké době do sportu zase vrátí. Dostanou 

seznam věcí, které mají udělat, natočit se u toho a poslat. Ušetří se tak čas na cestování a člověk si může 

rozvrhnout čas tréninku sám.  

Doufám, že se z pandemie dostaneme, co nejdříve, ale do té doby, přeji všem hodně zdraví a pevných 

nervů. 

Sára Hendrychová 

Tuto otázku si jistě za celou dobu pandemie položil každý alespoň tisíckrát. Bude všechno vypadat stejně 

jako jsme byli všichni zvyklí? Všichni se nad tímto snažíme přemýšlet, doufáme a přejeme si aby všechno 

bylo tak jako předtím, než se na nás sesypala lavina problémů způsobených nemocí Covid–19. Myslím, že 

nikdo z nás nečekal, že všichni budeme součástí jedné obří pandemie, která nás bude držet rok v kuse 

doma… přilepené na obrazovkách počítačů a telefonů. 

Proto si myslím, že svět po pandemii bude pro každého jiný. Ano, myslím si, že většina z nás bude ráda, že 

bude moct v klidu vyjít ven, nadechnout se bez respirátoru na obličeji a sejít se se svými přáteli a blízkými. 

Ale na druhou stranu pandemie bude mít na některé lidi špatný psychický dopad, přece ne jenom každý je 

zvyklý být zavřený doma a s nikým se nevídat. Nedělat to, co ho naplňuje. A to může změnit život 

některých lidí.  

Šárka Janoušková 

Jak bude vypadat svět po koronaviru? Kdy už se konečně vrátí vše do normálu? Vrátí se vůbec vše někdy 

do normálu? Tyto otázky si určitě pokládá mnoho lidí každý den, ale známe někdo odpověď? Myslím si, že  

ne... Svět po koronaviru může vypadat všelijak. Určité změny určitě uvidíme, protože se na něco tak 

velkého nedá jen tak zapomenout. Hodně lidí trpí úzkostmi, depresemi, chybí jim kontakt s přáteli, takže si 

můžeme odvodit, že tato situace má velký dopad na psychiku lidí. Určitě uvidíme také změny v ekonomice 

států - nějaké to ovlivní hodně, nějaké míň. Hodně lidí ztratilo práci, přišlo o peníze či přišli o své blízké. 

Bude pro ně těžké se vzpamatovat a vrátit se do starých kolejí, nějací lidé to třeba ani nedokážou a 

přizpůsobí se situaci, ve které se ocitli. Ale dejme tomu pár let a doufejme, že svět bude zase svobodný.  

Tereza Machová 

Filmový průmysl po pandemii 

Oblast filmového průmyslu zasáhla vlna pandemie koronaviru zásadním způsobem. Natáčení filmů muselo 

být přerušeno nebo vznikají za dodržovaní přísných bezpečnostních pravidel, což představuje zvýšené 

náklady. Hotové filmy mají posunuté premiéry. Jsou zavřená kina a filmové festivaly jsou zrušené. Už teď 

je jasné, že po skončení pandemie dojde ke změně pravidel při uvádění nových filmů. Dosud byly nějakou 

dobu promítány pouze v kinech, než je dostaly k dispozici on-line streamovací služby. Doba promítání 

v kinech se zkrátí nebo může dojít k tomu, že ve stejný den bude premiéra filmu v kině i na streamovacích 

službách. Věřím tomu, že kina úplně nezaniknou. Po skončení pandemie je lidé opět začnou navštěvovat. 

Atmosféru při sledování filmu v kině nic nenahradí.  

Veronika Najmanová 
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Jaký bude svět po pandemii, nad tímto každý z nás jistě nejednou uvažoval.  Bude už škola napůl 

z domova, nebo budeme chodit prezenčně jako dřív? Budeme muset nadále udržovat rozestupy od sebe 

dva metry, nebo se v nákupních centrech dočkáme vytoužené mačkanice ve frontách u pokladen? Teď už 

ale dost zábavy. Podle mého názoru, svět po pandemii začne být zcela odlišný, než na který jsme doposud 

byli zvyklí. Lidé se více semknou k sobě, a všichni si začnou vážit dovolených více než normálně. Přeci jen, i 

dovolená na Slovensko za babičkou by teď byla příjemnou změnou, než jen otravnou povinností. Lidé si 

také podle mě začnou vážit všech maličkostí, které se jim v životě stanou a i taková procházka do 

vedlejšího okresu nebude vnímána jako nutný pobyt na čerstvém vzduchu.  Velký dopad to také bude mít 

na lidskou psychiku, rodiče budou neskonale šťastní, že jejich ratolesti nebudou zavřené v pokojíku u 

Minecraftu, ale půjdou ven s kamarády na hřiště otravovat malé děti. Mládež zas bude spokojeně chodit 

domů ve dvě ráno, aby si za tu dobu, co byli doma pruzeni rodiči odpočinuli od všech domácích prací, co 

za karanténu museli vykonávat, a tak budou všichni v psychicky klidném rozpoložení.  Samozřejmě 

doufám, že se brzy z tohoto těžkého období dostaneme a budeme žít jako dříve, ale na to si ještě budeme 

muset počkat.  

Julie Skálová 

V téhle situaci bych o svých názorech na Covid-19 nemluvil, protože některé z Vás už unavuje dlouhé 

čekání na vakcínu, nošení roušek a respirátorů, dezinfikování rukou, klik od dveří, mincí či bankovek. Já 

bych se s Vámi chtěl podělit o svůj názor, co bude po Covidu-19 a chci Vás požádat o trpělivost, 

pozitivismus a pohodu. Můj názor je ten, že se bude situace ve všech případech zlepšovat, ale zároveň i 

zhoršovat. Například se po Covidu-19 vrátí žáci do školy a budou se učit se svými kamarády a pochopením. 

Také si budou moci po cestě do školy něco koupit bez nošení roušek a respirátorů. Pro některé žáky to 

bude naopak horší, protože měli problémy s distanční výukou, jako například méně komunikace se 

spolužáky, méně odevzdaných úkolů, vyčerpanost, netrpělivost, pesimismus, nuda, deprese, stres a 

spoustu dalších věcí, což vede k tomu, že se někteří studenti po Covidu-19 změní. Například ztratí 

komunikaci s přáteli, stanou se více línými, začnou porušovat pravidla či se dokonce nebudou účastnit 

online hodin. Co se týče obchodů, kin, muzeí, koncertů, cirkusů apod., tak toto všechno se zlepší. Je 

možné, že obchody po velké ztrátě získají velký zisk. Také je tu možnost, že si někteří lidé zvolí spíše 

internetové prodejny, protože se stále budou bát této rozšířené nemoci. Takže můj názor je půl na půl, 

dobrý i špatný. Ale myslím si, že se vše za pár let vrátí do normálu, jen musíme zachovat chladnou hlavu, 

čisté svědomí a mít pozitivní myšlenky. 

Martin Suk 

Potrvá velmi dlouho, než se dostane na stav před pandemií. Jestli vůbec. Když vyjdu ven, tak mi připadá, 

že si většina lidí nedůvěřuje, bojí se ostatních, straní se všech. Jistě skalnímu introvertovi toto může 

nesmírně vyhovovat. Je ale třeba přiznat, že psychika nás všech nějakým způsobem utrpěla a už to trvá 

moc dlouho. Jistě se mezi vámi najde někdo, kdo jako malý dostal za trest domácí vězení. Vzpomínáte, jak 

to bylo strašné? Že jste nemohli z pokoje, který vám byl najednou malý, nemohli jste třeba za kamarády 

nebo jste si ani nemohli pustit televizi. Dalo by se říct, že teď jsme na tom podobně. Akorát to není den, 

dva dny nebo dokonce týden. Už je to rok. Rok už někteří z nás mají při ponorkovou nemoc a přirozeně 

hledají nějaký únik. Rok se vyhýbáme většině lidí a omezujeme kontakty. A místo nějakého úspěchu se na 

nás k tomu všemu valí další a další špatné zprávy. A nevíme, kdy to skončí. Jednou to určitě skončí. Ale 

potrvá dost dlouho, než se opět po psychické stránce vrátíme do normálu. 

Jan Škuta 
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Covid-19. Pojem, který zná snad každý. Všechno bylo zasaženo. Bohužel, jak se ukáže, v jakém rozsahu 
bude zasaženo. Jednoznačně jedno z nich může být školství. Učitelé, jak mohou, se snaží pomoci školství. 
Nejsou však zkušenosti s online výukou. Až Koronavirus skončí, lidé nebudou moci komunikovat mezi 
sebou, protože se nemohli až do této doby scházet, nebo jenom ti, kteří byli ve stejném okrese, jako v 
současných třech týdnech. Bohužel, lidé budou v mínusu. Myslím tím ve vztazích a jiných situacích. 
Někteří lidé jsou náchylnější k psychickým poruchám nebo závislostem. Jenom menšina lidí si odvykne, a 
to navíc až po delší době. Nebo u psychických nemocí. Nesetkávání s lidmi hold může ovlivnit psychiku lidí, 
jako například u lidí s Autismem se může jejich onemocnění prohloubit k horšímu. Nebo například žáčci 
prvních a druhých tříd základních škol, ti pořádně neumí ani držet tužku v ruce, protože se ve škole objevili 
jenom na krátkou dobu. 
Po pandemii se lidé budou muset snažit být takoví, jací byli před ní, pokud-li mají však vůli. Ani odhodlání 
pro změnu něco udělat… 

Vojtěch Štochl 

Každý z nás si jistě již kladl otázku, jak bude celý svět vypadat po korona pandemii. Co vše se změní, a jaké 

bude mít pandemie důsledky. Mnoho lidí se například domnívá, že celý svět už nebude nikdy jako dřív. Dle 

mého názoru se ale po nějaké době vše vrátí zpět. Samozřejmě, že změny nastanou, ale svět se vlastně 

mění pořád. Některé státy zažijí velkou krizi, někde může nastat i hladomor, skončí různé podniky, lidé 

budou bez práce a bez peněz. Bude poté velmi těžké se odrazit ode dna a postavit se opět na nohy. A ne 

všichni to bohužel zvládnou… Celá pandemie a karanténa má také obrovský vliv na lidskou psychiku. 

Mnoho lidí trpí depresemi, pociťují úzkosti, strach, chybí jim přátelé a svoboda, kterou měli předtím. Díky 

koronaviru si ale možná té svobody a volnosti poté budeme o to více vážit. Brali jsme jako samozřejmnost 

- jít na oběd do restaurauce, jít do divadla či kamkoliv jinam do společnosti. Těchto okamžiků si budeme 

více vážit. Budeme si vážit toho, že budeme moct být venku a mezi lidmi. Koronavirus ale samozřejmě 

ovlivní životy těm, kterým na tento zákeřný virus někdo blízký bohužel zemřel… Některým lidem ovšem 

pandemie a karanténa mohla také prospět. Pobyt doma jim mohl pomoci se zklidnit, odpočinout si a 

srovnat si různé důležité životní priority. Lidé se z této pandemie také určitě nějakým způsobem poučí a 

budou více opatrní. Uvědomí si, že se tyto pandemie můžou vracet a mohou mít ještě ničivější důsledky.  

 

Michaela Vepřeková 
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