Náš nejdražší čtenáři,
vítám Tě u posledního vydání našeho časopisu. Rok utekl jako voda a prázdniny jsou znovu za
dveřmi, tak ti chceme uspíšit čekání nějakými zajímavými články. Dozvíš se, kam po pandemii jet
nejdříve, jak si udělat domácí zmrzlinu a co tě čeká podle hvězd, dále odkryješ tajemství amerického
tajného projektu nebo se dozvíš, jaké to je být náctiletou matkou. Doufáme, že tě tohle číslo bude bavit
tak hodně jako ty předchozí a utrousíš slzičku, že už žádné další vydání nebudou. My rozhodně smutní
jsme, protože nás práce na článcích moc bavila.
Teď Tě už jen pobídnu ke čtení a doufám, že si ho naposledy užiješ!
Ve jménu celé redakce Ti přeji hezké počtení.
Sára Hendrychová,
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Pod kopyty
Zdravím,
přichází konec školního roku, a proto i konec našeho časopisu. Představila jsem Vám čtyři
nejznámější jezdecké disciplíny a ukázala jsem Vám, že se mnozí ochránci zvířat v některých věcech
mýlí. Doufám, že jste si něco zapamatovali a nebudete věřit všemu, co se píše na internetu.
Machová Tereza :)

REINING
Reining je nejpropracovanější disciplínou westernového
stylu jezdectví. Často se této disciplíně říká “westernová
forma drezury”, protože se musí projet správně úloha,
stejně jako v drezuře. Pro správné a úspěšné projetí úlohy
je zapotřebí dokonalý soulad koně s jezdcem a naprostá
důvěra. Jezdecká dvojice musí předvést úlohu, která se
skládá z kruhů, přeskoků, stopů, spinů, ale třeba i z
couvání a prodlev. Je to velmi dynamická/energetická
disciplína, protože se jede ve cvalu, ale na druhou stranu musí být kůň naprosto pod kontrolou, aby
jezdecká dvojice neudělala nějakou zbytečnou chybu. Mezi prvky patří například sliding stop, což
znamená, že kůň přejde ze cvalu do zastavení. V tomto cviku musí kůň prohnout záda a sklouznout se
na zadních nohách, zatímco přední doklusávají a stále brzdí pohyb. Na tomto cviku se hodnotí hlavně
poslušnost koně a rovnost a plynulost sklouznutí. Další prvek, který můžeme vidět v této disciplíně, se
nazývá rollback. Tento cvik se provádí po sliding stopu. Když kůň zastaví, provede otočku o 180° a
hned zase přejde do cvalu. Zase se hodnotí samozřejmě ochota, poslušnost, plynulost otočky a
okamžité nacválání. Také můžeme vidět couvání, při kterém se hodnotí ochota, přímost a jeho
rychlost. Můžeme vidět i spin, což je otočka o 360° okolo nehybné vnitřní zadní nohy a klade se zde
důraz na přesné zastavení. Když jezdecká dvojice vjede na kruh, tak se hodnotí přesné projetí středu
jízdárny, plynulost a ochotná výrazná změna rychlosti. Dále máme přeskok, což znamená, že kůň
přeskočí nohama z levého cvalu do pravého a naopak. Přeskok musí být proveden bez přerušení
cvalu v rámci jednoho skoku a v přesně definovaném místě. Důraz je také kladen na ochotu a
plynulost přeskoků.

Základní kategorie reiningu
Open – jezdí třídy Junior (pro koně ve věku 4 a 5 let) a Senior (pro koně 6leté a starší),
Mládež – pro jezdce 12 – 18 let, mohou ale závodit i ve třídách Junior, Senior a Amatér
Amatér – pro jezdce, kteří nepobírají za trénink nebo výcvik honorář, mohou ale startovat i
ve třídách Junior a Senior.
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Belgický chladnokrevník
Podle současných názorů je belgický těžký kůň odvozen přímo od starého typu ardenského
koně, jehož předky byli těžcí západoevropští chladnokrevníci. Ve středověku se choval velký
belgický kůň, ve starých kronikách zmiňovaný jako brabantský nebo flanderský. Od 11. do 16.
století bylo toto zvíře používáno pro válečné potřeby v Brabantsku a Vlámsku. Chovatele
belgického chladnokrevníka najdeme v Belgii a v Nizozemsku. V chovu těchto koní se
nehledělo na jemnosti tělesné stavby nebo zbarvení, takže ke skutečnému prošlechtění
belgického chladnokrevníka došlo až v minulém století. V druhé polovině 19. století se
ustálily tři krevní linie, první po hřebci Orange I, druhá po Bayardovi a třetí po Jeanu I.
Potomci těchto linií se vyváželi do celé Evropy a vydatně ovlivnili chovy chladnokrevníků
v celé Evropě, tedy i v Čechách a na Moravě. Belgiky ovšem zase ovlivňovali příslušníci cizích
plemen. V roce 1866 byla založena plemenná kniha ,,Le Cheval de Trait Belge" a v roce 1914
nizozemská plemenná kniha chladnokrevníků belgického typu. Po založení plemenné knihy
v roce 1866 se typ belgika ustálil. Je to vysoký, mohutný, kompaktní kůň, v kohoutku měřící
158 až 165 cm. Výjimkou nejsou ani koně přes 170 cm vysocí. Hranatá hlava je v poměru
k tělu malá, nepříliš ušlechtilá, ale má příjemný výraz. Krk je silný, klenutý, s velkým
hřebenem, hřbet je krátký, trup hluboký, plece nápadně svalnaté, záď mohutná, vysoká
v kříži, skloněná nazad, s výrazným žlábkem (louplá). Nízko nasazený ocas se zastřihuje, aby
vynikla síla zádě. Poměrně krátké, silné nohy mají slabší rous a středně velká, dobře utvářená
kopyta. Zbarvení je proměnlivé, podle linií. Tradiční jsou červení bělouši s tmavými znaky,
ryzáci se světlou hřívou, ale i hnědáci, plaváci nebo bělouši. Vraníci se vyskytují výjimečně.
Belgik má vynikající povahu, a proto se používá k zlepšení vlastností jiných chladnokrevníků.
Pohyby v kroku a v klusu jsou energické, ne však vždy zcela pravidelné.
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Případy kriminalistiky – Vrah ze Stříbrného Hrádk

u

Blíží se konec listopadu roku 1986. Hlasatel v televizi oznamuje příchod bílé nadílky, chválí svazáky
v Jihlavě nebo vlakovou nehodu v Rozpakově na Plzeňsku, ale málokdo tehdy tuší, že se v té době
začíná rozkrývat jeden z nejznámějších českých kriminálních případů…
Stříbrný Hrádek. Obyčejné město na Liberecku u Krkonoš. První zmínky o něm jsou z roku 1143.
Tehdy zde byl postaven kostel. Na kulturu moc bohatý není. Nachází se zde malý zámek a hlavně
muzeum nejslavnějšího rodáka – Karla Mayera, padělatele, designéra a architekta. Ale co se týká
historie, město je bohaté na historii. V současné době zde žije něco přes tři tisíce obyvatel. Ale ve
světě se město proslavilo díky sériovému vrahovi, který zde byl v letech 1970 až 1971.
Případy obětí:(poznámka: tučně jméno oběti, kurzívou jméno přeživšího a podtrženě jméno
zraněného, který zemřel cestou do nemocnice, dále k tomu i životní data a něco k jejich životu).
I.
II.

III.

IV.

V.
VI.

VII.
VIII.

Martin Bauman (15. března 1952) a Zuzana Králová (12. dubna 1955) jsou zavražděni 16.
listopadu v jejich automobilu nedaleko lesa.
Karel Höger (16. června 1900), architekt v místní firmě Merchift, která vyrábí automobily.
Je zavražděn 30. prosince 1970. Jak se zjistilo, jedná se o válečného zločince, který
působil jako dozorce a lékař v koncentračním táboře v Ondřejově. Jeho manželka
Charlotte (16. září 1906 – 9. listopadu 1980) přežila.
Peter Schacht (15. května 1915), ekonom, Gertrud Schachtová. (16. července 1920 – 3.
března 2006), zavražděný 20. prosince 1970. Jak se taktéž ukáže, je taktéž dozorce a lékař
z koncentračního tábora, a to v Petrově Hrádku na Jihlavsku.
Hirošito Suzuki (11. ledna 1899), prodavač v místním obchodě. Taktéž pracoval jako
lékař, jedná se o válečného zločince. Po válce úspěšně emigroval a usadil se
v Československu. Poté až do své smrti pracoval jako prodavač v potravinách na náměstí.
Manželé Pavel (7. července 1940) a Markéta (8. srpna 1945) Gerschichtovi jsou
zavraždění 30. července 1970 v jejich automobilu. Jsou zastřeleni a neoloupeni.
Karolína Braunová (16. října 1920), Pavlína Pravdová (8. března 1945) a Michaela Modrá
(6. února 1948) jsou zavražděny 15. ledna 1971. Když po pracovní době (po páté hodině)
přepočítávají peníze, jsou svázány. Ten den je jejich poslední, protože odchází všechny na
mateřskou. Peníze, kterých je celkem 100.000, jak v cizích, tak i v československých,
odcizí. Pak je pachatel zastřelí.
Alexandr Pravda a (30. března 1920), spisovatel, pilot a kosmonaut a Karl Mayer (30.
února 1895), padělatel, architekt a designér. Byli zavražděni 20. ledna 1971.
Karel Modrý (8. srpna 1930), prodavač. Dne 16. února je zasažen „jenom“ do plíce, když
odnáší peníze do banky. Zemřel o tři dny později. Jeho kolega Martin Moudrý (20. dubna
1929) zemřel půl hodiny po útoku.
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Vyšetřovatelé jsou bezradní. Nemají žádné stopy, kromě nábojnic (které patří
pistoli Luger a brokovnici). A kromě popisu a otisků prstů také nemají nic.
Jsou celkem dvoje vyšetřování, v roce 1971 a po další vraždě v roce 1975,
kdy je zavražděn agent STB Karel Hnědý, krycím jménem Podhajský. Tehdy
je viděn stejný pachatel jako v případě vražd ve Stříbrném Hrádku. Nové
důkazy se najdou, jako například otisky.
Pachatel se poté ztratil až do roku 1986, kdy je shodou okolností a omylem
dopaden…
Listopad 1986. Jsme v Praze. Dne 25. listopadu sedí v modré Tatře 613 příslušníci
VB v civilu a čekají na nějakého „hříšníka u pumpy u dálnice, který pojede vyšší
rychlostí. A to se také stane. Krátce po jedné hodině odpoledne kolem projíždí vyšší
rychlostí černá Tatra 613. Nasadí maják a chtějí ho zastavit. Ona však ještě více zrychlí a stočí to
k Praze. Příslušníci to nahlásí. Jako první se pachateli snaží zablokovat vůz VB Lada Niva, ale on ji
objede a následují další policejní vozy. Celá honička vypadá jako z amerického filmu, jenom s tím
rozdílem, že si „Hlavní role střihnou“ vozy československých a sovětských značek.
Ostrčilovo náměstí, stanice tramvají číslo 24 a 4. Tady divoká honička skončila autohavárií, kdy
pronásledovaná Tatrovka dostala smyk, nabourala do tří automobilů a tramvaje a skončila na střeše.
Řidiče po dvouměsíčním pobytu v nemocnici převezou do vazby. A tady zjistí jméno nejenom řidiče,
ale i vraha ze Stříbrného Hrádku.
Jaroslav Papoušek, řidič firmy Merschift, v případu vystupující jako NEVĚROHODNÝ SVĚDEK. Během
výslechů zapírá, ale nakonec se přizná. Soudní proces trvá rok. Rozsudek zřejmě nemohl být jiný –
trest smrti. Žádal o milost, ale nakonec se mu dostalo zamítnutí v tom smyslu, že „vzhledem k počtu
oběti Vám nebude udělena milost“. Papoušek se stane posledním Čechoslovákem,
který jde na popraviště. Dne 16. října 1989 kat na jeho krk
uváže smyčku…
Co se týká zbraní, tak použil dvě – pistoli Luger a luparu, což je zkrácená
brokovnice. Pistolí vykonal většinu vražd, ale vraždy číslo 2, 3, 4 a 9 vykonal
luparou (výstřelem do hrudi).
Luger je německá pistole, kterou používali nejdříve námořníci.
Lupara má původ na Sicílii, kdy ji používali pastevci na obranu dobytka proti vlkům (odtud název,
z latiny lupos, i italštiny Lupo, v obou případech je překlad vlk). Je zpravidla dvouranná a je známá
díky mafii a filmovému zpracování, která byla používána zejména na mstu.
Zajímavosti:
Papoušek není jediným vrahem, který zabíjel válečné zločince. Dne 16. září 1960 zabil voják základní
vojenské služby Alexandr Pravda (jenom shoda jmen, s obětí Pravdou nemá nic společného) ve městě
Hošov šest zločinců. Byl odsouzen na doživotí a žije dodnes na Moravě.
Ve městě Rozpakov u Plzně zabil Josef Malý dva zločince. Byl odsouzen na dvacet dva let a po
propuštění žije v Plzni.
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Der Märchenkönig und das Genie der romantischen Musik
V našem posledním článku o pohádkovém králi Ludwigu II. Bavorském si povíme o jedné
z králových největších zálib, která navazuje na náš článek o eposech a mýtech ve druhém
vydání časopisu, a to je hudba – opera pod taktovkou skladatele Richarda Wagnera.
Král a skladatel
Ludwig II. si na svůj bavorský dvůr pozval jako dvorního
umělce Richarda Wagnera, ke kterému choval hluboké
přátelské city. Vztah krále a skladatele měl údajně
přerůst i v milenecký, nicméně víme z osobní
korespondence, že byl pouze platonický. O Wagnera
bylo náležitě postaráno – dostal roční rentu rovnající se
platu knížete a vlastní divadlo v městečku Füssen pod
zámkem Neuschwanstein nesoucí název Festspielhaus,
kde dodnes kromě klasických oper můžete navštívit i
muzikál Ludwig2. Král vynakládal svému oblíbenci
obrovské jmění a spolu se stavbou zámku defacto
zruinoval pokladnu. Lidu a byrokracii došla trpělivost a
Wagner byl z Bavorska vyhoštěn, nicméně s králem si
nadále vřele dopisoval.
Opery
Richard Wagner psal na královu
objednávku jak hudbu, tak i libreta a ujímal
se i režie. Tématy se staly staré středověké
příběhy
s rytíři
přeneseni
do
romantizujícího Bavorska 19. století.
Vzniklo několik slavných oper např.
Lohengrin, nesoucí název stejnojmeného
hrdiny, Tristan a Isolda, slavný francouzský
milostný příběh, Prsten Nibelungův na motivy Písně o Nibelunzích, Zlato Rýna a Valkýra
odkazují na germánskou mytologii a Mistři pěvci norimberští se základem v historické
události.
Lohengrin
Nejslavnější a králova nejoblíbenější
opera o třech dějstvích měla premiéru
roku 1850 ve Výmaru a dirigentem byl
slavný Franz Liszt. Wagner při psaní
Lohengrina vycházel ze spisů
Wolframa von Eschenbacha Parzival
z kapitoly Garin le Lorrain.
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Debata u piva
Skoro stejná generace
Vítám Vás u našeho dalšího vydání, letos bohužel už posledního. Vítám zde i
našeho dnešního hosta, a tím je Kristýna. S Kristýnou se dnes pobavíme o tom,
jaké to je být mladou svobodnou matkou a co vše to obnáší. Kristýno, řeknete
nám prosím něco málo o sobě a Vašem dítěti?
K: Dobrý den, tak pro začátek bych řekla, že mi je sedmnáct let a mám půlročního syna Maxíka.
Pomáhá mi s ním moje mamka, ale také nemůže vždy.
Takže otec dítěte Vám s ním nepomáhá?
K: Bohužel ne, nemá o něj zájem. Když zjistil, že jsem těhotná, rozešel se se mnou a od té doby jsem
o něm neslyšela. Popravdě o to už ani nemám zájem. Měl dost času se angažovat na pozici rodiče,
ale nevyužil to.
A co Vaše studium?
K: Odešla jsem ze třeťáku, kvůli Maxíkovi, bohužel se v nejbližší době do školy vrátit nemohu,
protože je stále moc malý a veškerý čas věnuji jemu. Jakmile to bude možné, ráda bych se do školy
vrátila.
Rozumím. Řeknete nám něco k Vaší ekonomické situaci?
K: Musela jsem si najít brigádu, kterou mohu dělat z domova. Sice je to málo
placené, ale lepší něco než nic.
A co na Vás říkají Vaši přátelé a spolužáci? Slýcháte posměšky nebo jsou spíše
Vaší oporou.
K: Většinou jsou mi oporou, ale přijde mi, že lidé, kteří mě neznají, na mě koukají
skrz prsty. Například když jedu hromadnou dopravou nebo jdu s Maxíkem po ulici.
Nejednou se mi stalo, že na mě dokonce pokřikovali nadávky.
Chápu, musí to být těžké. Jak na příchod Maxíka reagovali rodiče? Už jste
říkala, že maminka Vás podporuje.
K: Nejdřív jsem se jim to bála říct. Pak jsem ale musela s pravdou ven. Tak jako tak by to stejně
poznali. Mamka byla překvapená, ale rychle se z toho oklepala a stála mi oporou po celou dobu. Táta
to vzal ale o dost hůř. Dokonce se mnou skoro až do porodu nemluvil. Když ale uviděl Maxíka a
uvědomil si, že se z něj stal děda, něco se v něm zlomilo. Sice už spolu nemáme takový vztah jako
dřív, ale Maxíka má velice rád. Naopak s mamkou nás to velice utužilo.
Zeptám se ještě na poslední otázku. Když jste se dozvěděla o Vašem těhotenství, napadlo Vás se
dítěte vzdát?
K: Nebudu lhát, takové myšlenky mi nejednou proběhly hlavou. Přeci jen jsem velice mladá na to mít
dítě, ale nakonec jsem velice ráda, že jsem se rozhodla si Maxíka nechat.
Děkuji za rozhovor, nashledanou
Rozhovor vedla Jiřina Bížová

Teorie o Oblasti 51:
Oblast 51 je území, které je na okraji rozsáhlé zasolené oblasti vyschlého
jezera Groom Lake v jižní části amerického státu Nevada. Nachází se zde
přísně střežená základna amerických vzdušných sil, která byla založena v roce 1957 jako
výzkumné armádní středisko. Má asi 7 kilometrů dlouhou letištní dráhu, která se používá
pravděpodobně k testování armádních vysokorychlostních letadel. Okolní hory znemožňují radarové
sledování oblasti a americké letecké síly potvrdily existenci základny až v roce 1999.
Groom Lake není běžnou leteckou základnou, a ani nejsou zde rozmístěny letecké jednotky. Je
pravděpodobné, že je spíše používána při vývoji nových letadel, jejich testování a při výcviku pilotů.
Jeden z těchto letounů byl přijat vzdušnými silami Spojených států do normálního letového provozu.
Je známo, že Groom Lake je také domovem několika letadel sovětského původu získaných rozličnými
způsoby. Ta jsou údajně analyzována a využívána k výcviku.
Za studené války získaly sovětské špionážní satelity fotografie oblasti Groom Lake. Z těch se však dá
odvodit pouze minimum informací. Zobrazují základnu, přistávací plochu, hangáry a jiné, nic však
nepotvrzuje dohady o podzemních prostorech.
Nejzajímavější jsou nepochybné spojitosti s tajným leteckým výzkumem a sériemi neobvyklých úkazů.
Oblast 51 stala centrem dohadů o existenci UFO a různých konspiračních teorií. K neobvyklým
aktivitám připisovaným základně v Oblasti 51 patří:
1. skladování, testování a zpětné inženýrství havarovaných mimozemských vesmírných lodí
(včetně materiálů údajně zachráněných v Roswellu), studium bytostí pocházejících z těchto
lodí (živých i mrtvých) a také výroba leteckých strojů založených na bázi mimozemských
technologií
2. schůzky a komunikace s mimozemšťany
3. vývoj zbraní na bázi neobvyklých energií (pro použití v systému strategické obrany SDI nebo
ke kontrole zbrojení)
4. vývoj technologií určených k cestování v čase
5. činnosti spojené s údajně tajnou celosvětovou vládou
Mnohé z těchto hypotéz počítají s podzemními prostory v Groom či v blízkém Papoose Lake a často
se také mluví o mezikontinentálním podzemním železničním systému, neviditelných vzdušných
plavidlech přezdívaných „Cheshire Airstrip“ (podle Cheshirské kočky od Lewise Carrola), které lze
krátce spatřit pouze v případě, že je jejich povrch postříkán vodou.
Robert „Bob“ Lazar, který na základně pracoval od prosince 1988 po dobu pěti měsíců, v květnu roku
1989 vystoupil v televizi. Kvůli své bezpečnosti byl natáčen v šeru s pozměněným hlasem a jménem
Denis. Uvedl, že americká vláda prováděla výzkumy na devíti kosmických strojích, které nemohly být
sestrojeny na Zemi. Popsal přísně tajné podzemní centrum S4, které se mělo nacházet poblíž jezera
Papoose a kosmické lodě uvnitř. Nehodu, která se stala v roce 1979, si vysvětluje tak, že
mimozemšťané zabili vědce a členy obrany ze základny. Lazar podle svého vyjádření pracoval ve
skupině 22 inženýrů, kteří pracovali na
pohonu kosmických lodí. Americká vláda
všechny informace popřela, ale později
se ukázalo, že Robert Lazar na základně
skutečně pracoval.
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Jednou z dalších hypotéz je, že Oblast 51 je místem, které má simulovat prostředí Měsíce. V letech
2000-2001 vysílala Fox Television pořad o přistání Apolla 11 na Měsíci, v němž bylo naznačeno, že
přistání na Měsíci mohlo být smyšlené a k jeho natočení možná došlo právě v Oblasti 51.
Jiní naopak tvrdí, že v polovině 90. let byla nejtajnější část výzkumu přesunuta z Groom do jiné
oblasti, např. do Dugway Proving Ground v Utahu, ale i přesto pokračující výzkumy v okolí Groom
Lake. Přesun výzkumu by tedy mohla být pouze snaha o odvedení pozornosti.
V průběhu července 1996 prohlásil muž jménem Victor v pořadu rádia Coast to Coast AM, že vlastní
videonahrávku výslechu mimozemšťana, kterou zkopíroval a propašoval z Oblasti 51. Na nahrávce je
vidět hlava mimozemšťana v tmavém pokoji, který nejspíš telepaticky komunikuje s armádními
osobami a vědci. Záznam je dostupný v dokumentu nazvaném Area 51: The Alien Interview.
Proč jsem si toto téma vybral:
Protože je to velice zajímavé a velice tajemné téma, které je plné tajemství. Já osobně nevím, jestli
tam mají mimozemšťany nebo mimozemské předměty jako létající talíř, ale 100 % vím, že přistání
Apolla 11 na Měsíci se fakticky stalo a Oblast 51 s tím nikdy nesouvisela.
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Život v oblacích
Dnes tu bude s námi kapitán Josef Opálka, jehož snem vždy bylo létání. Začínal u ČSA, kde létal dálkové tratě a po
ukončení tohoto provozu odešel i ze společnosti ČSA. Chuť po létání ho poté zavedla do Jižní Koreji a dostal se až do
sedadla kapitána, ve kterém pilotoval Airbus A380, který je známý též jako Superjumbo, což je největší dopravní
letadlo na světě. To vše až do minulého roku.
Dominika Gajdová a Jan Škuta

Kdy jste si řekl, že jednoho dne budete pilotem?
No to možná bylo už v první, nebo druhé třídě na základní škole. Tatínek mě vždycky bral na letiště a tam tehdy u
našich aerolinek létala jen ta sovětská letadla. Hlučné to bylo, z motorů se linul takový hnusný žlutohnědý kouř, jistě
také měly svoje kouzlo, ale oproti těm jiným letadlům ze západu to nebylo ono. Tenkrát jsem tam viděl úplně jiné,
bylo celkově jinak postavené, a i motory zněly jinak. Tatínek mi tenkrát sehnal nějaký časopis o letectví, kde byly
obrázky a tam jsem tohle letadlo viděl a dozvěděl jsem se, že to byl Airbus A310. Pak se zase šlo do školy a my jsme
dostali za úkol něco namalovat, nevím přesně, jaké to bylo zadání, ale vím, že jsem namaloval právě ten Airbus, a
ještě k tomu v tehdejších barvách ČSA a pro jistotu i v barvách sovětského Aeroflotu. Přišla učitelka, taková milá
pravověrná komunistka to byla, a zeptala se, co to je. Tak jsem jí to popsal jako letadlo, které se vyrábí ve Francii a v
Anglii, no a že určitě jednou bude létat i u nás. Na otázku, proč jsem nenamaloval sovětského Tupoleva, nedostala
odpověď a dostal jsem poznámku o špatném chování. A tenkrát jsem si řekl, že na just budu pilot.

Takže jste byl už jako malý takový imperialistický živel.
Ano, živel, který chtěl jiné letadlo než to ze Svazu.

Kdy jste se tedy posadil do křesla pilota?
No byla revoluce, rozdělilo se Československo a ČSA postupně vyřazovala ta Sovětská letadla a nahrazovala je těmi
lepšími ze západu včetně toho Airbusu A310. No a začalo se lítat víc na západ. Já se přihlásil do toho výcvikového
programu, a to se vlastně tenkrát od znova školil celý personál, protože to najednou byly úplně jiné stroje, nápisy teď
nebyly v azbuce, ale v angličtině, mechaniku nahradila elektronika, prostě všechno od začátku, ani trenažery tu
nebyly, takže jsme jezdili do Německa. Prošel jsem celým výcvikem na Airbus a začal jsem létat s A310 dálkové
tratě. To bylo v devadesátkách.

Co bylo pro vás nejtěžší se naučit?
Ze začátku všechno. Je to hodně náročné na paměť. Přijdete k letadlu, obejdete ho, jestli všechno vypadá normálně,
přijdete do kokpitu a nahodíte elektroniku, začnete zapínat, kontrolovat a počítat, kolik paliva, kolik zátěže, v kolik se
musí odletět, jaké se na trase očekává počasí, kudy vlastně poletíte, pak znovu ven a všechno pořádně zkontrolovat,
zapnout motory, a pak už se jede. Angličtina byla těžká, protože my mluvíme takovou zvláštní angličtinou. Používáme
hodně zkratky. Mluvíme zrychleně, abychom nikomu neubírali prostor ke komunikaci. Málokterý nezasvěcený člověk
nám rozumí.

Máte nějaké zajímavé zážitky z té doby?
No, třeba když jsem poprvé letěl skrz bouřku. Na simulátoru se to sice naučíte, jak reagovat a tenkrát ještě ten
autopilot nebyl tak inteligentní jako je dneska, no prostě bylo to strašné. Letíte a najednou vám před okýnkem prolétne
blesk, a pak další, začne to s vámi házet ze strany na stranu a vy musíte pořád zůstat v klidu. Hlavně když se po vás
chce, abyste řekl telefonem cestujícím, že se nic neděje, že se jedná jen o malou bouřku, aby byli v klidu. Prostě
strašné, ale když už takhle letíte po několikáté, tak už tu bouřku ani pomalu nevnímáte. Teda do té doby, než do
letadla uhodí blesk a vám se všechno vypne.
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To mě vždycky zajímalo. Když jste v kokpitu s dalším českým pilotem, mluvíte česky, nebo
anglicky?
Mělo by se mluvit jenom anglicky kvůli zvukovému záznamníku, ale v praxi anglicky mluvíme o všem, co se týká
letadla a letu, jakmile mluvíme o něčem jiném, tak to většinou česky. S dispečery na zemi je to podobně. Když letíme
nad Českem a je třeba malý provoz, tak s nimi taky mluvíme česky, ale normálně jen anglicky. Ta angličtina je prostě
nutná.

Vy jste pak v roce 2009 z ČSA odešel. Kvůli čemu?
Tenkrát se začaly objevovat zprávy, že se ukončí dálkové tratě a že nebudou výplaty atd. Celkově to byla špatná
situace. Postupně nám ubývaly destinace, a nakonec přišlo oznámení, že A310 u ČSA skončí, protože dálkové tratě se
staly ztrátovými. Já samozřejmě dostal nabídku, že bych se mohl přeškolit a létat na kratších tratích s menším
letadlem, ale ta situace v ČSA byla tak špatná, že jsem raději odešel. V roce 2010 byl poslední let A310 a skončilo to.

Co jste poté dělal?
Uvažoval, co dál. Užíval jsem si také první dva týdny dovolenou. Začal jsem se poohlížet u Lufthansy a u jiných
společností, ale žádná mě nezaujala natolik, aby se mi to vyplatilo.

Právě, jak je možné, že se vám nevyplatila německá Lufthansa, ale Korean Air ano?
Lepší podmínky, lepší plat a také to bylo velmi atraktivní, přece jenom Jižní Korea.

Jaký byl pro vás první rok?
Šílenost. Jiná kultura, jiný přístup. U Koreanu vládla úplně jiná atmosféra než u ČSA. Tam jsme se všichni mezi
sebou znali, tady jste prostě dostal číslo a byl jste malé kolečko v kolosu. Větší firma. Létal jsem na A300, která
je hodně podobná A310, takže jsem neprošel tak velkým přeškolením.

Umíte korejsky?
Trochu. Ale Korean je skutečně mezinárodní firma a personál používá hlavně angličtinu.

V té době jste byl povýšen na kapitána?
Ano a o pár měsíců později byla do flotily zařazená A380. Nikdy jsem něco tak velkého neviděl. Pomalu jsem nevěřil,
že by to mohlo létat.

Jak jste se k ní tedy dostal?
Bylo mi řečeno, že A300 bude končit, ale že je firma se mnou spokojena a byla mi nabídnuta možnost přeškolení a
zařazení k pilotům Superjumba. Hned jsem kývnul.

Bylo to náročné?
Skoro ne. Na to, jak je to velké letadlo, tak se nádherně ovládá, hodně toho vydrží a dokonale funguje. V podstatě se
mi splnilo to, co jsem si ani nevysnil. I když ty postele pro posádku by mohly být lepší. Povídejte.
No, když se letí dlouhá trať, tak většinou letí tři piloti, aby se střídali. Jeden se vždycky může jít vyspat. A k té posteli
se leze takovou prolézačkou, a aby se tam člověk mohl převléct, tak musí být na kolenou. Ty novější letadla to mají
lepší.
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Takže to, že si piloti cestují první třídou, je mýtus?
Jinde tu možnost možná mají, ale Korean takhle nefunguje. Když třeba nejste ve službě, ale letíte s letadlem na místo,
kde do služby nastoupíte, tak můžete letět první třídou, ale z části si to musíte zaplatit a když chci letět jenom na
dovolenou třeba, tak musím platit jako každý jiný.

Opět třeba takový nejzajímavější zážitek?
No, jak člověk letí skrz několik časových pásem, tak si musíte zvyknout, že i jinak jíte. No a stalo se to, že přišla
letuška a nesla mi večeři a já odmítl, že nechci. Ona se jen usmála a nab ídla mi znovu. Když jsem ji opět odmítl, tak
odešla. Zbytek letu už semnou nikdo z letušek nepromluvil. Musel s nimi mluvit druhý pilot.

Proč?
Jiná kultura. To bylo totiž jídlo z první třídy, které se z části připravuje na palubě a je zřejmě velmi urazilo, že jsem
odmítl něco, co pro mě připravily. Po přistání jsme si to samozřejmě vyjasnili.

Současná pandemie zasáhla letecký průmysl skutečně tvrdě. Jak jste to pocítil vy?
Také velmi tvrdě. Korean Air okamžitě zareagovala propouštěním. To je totiž skutečně firma, kde máte jen pořadové
číslo a nic víc. Byli jsme zrovna někde nad Tureckem a letěli jsme do Soulu, když mi přišla leteckým počítačem
zpráva od firmy, že z důvodu snižování stavu jsem propuštěn bla bla.

Jak to vlastně probíhalo po příletu?
No vystoupil jsem a rovnou šel do kanceláře. Všechno bylo připraveno, semnou tam bylo ještě dalších padesát pilotů.
Podepsali jsme to a bylo mi sděleno, že mi společnost uhradí cestu domů. Konec.

Co jste pak dělal zpátky doma?
Opět si užíval volno. Pak se samozřejmě dostavila nuda. Potřeboval jsem něco dělat, no a můj kamarád, který je
realitní makléř, mi nabídl práci. Takže je ze mě makléř. Pořád chci ale létat, takže jakmile to šlo, pronajmul jsem si
tady na letišti malé vrtulové letadlo a jednou za čas rekreačně létám. Dostal jsem i nabídku od místního aeroklubu,
jestli bych nevzal práci instruktora, takže ještě školím začínající piloty. A možná, jakmile to půjde, opět nastoupím k
nějaké společnosti, ale to si ještě rozmyslím.
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Stopařův přůvodce galaxiemi
Vítám vás, cestovatelé! Před námi je poslední cesta tohoto roku a myslím, že nikdo
z nás není tak natěšený jako já! Bude to hořkosladké loučení, ale proč si křivit obličeje
smutkem, když můžou být plné radosti a údivu? Jste připraveni? Dobrá! Tak vyrážíme!
Dnes nebudeme létat vzduchem, ale hezky postaru si vlezeme do svých skříní a
objevíme dobrodružství, které tam na nás netrpělivě čeká!

Letopisy Narnie – C. S. Lewis
Kdo by neznal ten skvělý příběh o zemi ukrývající se v jedné šatní skříni v poloopuštěném domě
v Anglii? Narnie je země plná krás a divů, ale ne tak divuplná jako Říše Divů, takže neplést!
Narnie vznikla v roce 0, když lev Aslan přijel z království za mořem a zakotvil tu se svou posádkou.
Aslan byl syn císaře, který se stal vládcem Narnie a staral se o její blaho celé dlouhé staletí. Narnie je
zvláštní země s ještě zvláštnějšími obyvateli. Nalezneme tu lidi, mluvící zvířata a mytologické postavy
žijící bok po boku a harmonii. Mojí nejvíc oblíbenou postavou byl vždycky pan Tumnus – miloučký
faun, který nás přivítá svým vřelým úsměvem a pozve nás na šálek čaje se sardinkami. Asi si říkáte, co
to ten faun vlastně je. Faun byl kdysi dřív římský bůh plodnosti a ochránce polí a stád. Moc faunů
v Narnii nenajdeme, ale jen proto není pan Tumnus výjimečný. Je to
skvělý přítel a opravdu ho mrzí jeho skutky proti Lucince, které byl
donucen vykonat. Každopádně, Aslan vládl Narnii dlouhých 900 let, než
přišla zlá Bílá čarodějnice, která se bezostyšně prohlásila za královnu
Narnie a začala dlouhou zimu. Narnie se rozdělila na dva tábory – ti, co
královnu podporovali a ti, co věřili, že se Aslan vrátí a zastaví ji. Odpůrci
Bílé čarodějnice byli většinou krutě proměněni v kámen a vystaveni jako
ozdoba haly jejího hradu. Když do Narnie přišli sourozenci Pevensiovy, víra v obyvatelích Narnie se
znovu rozzářila. Nakonec se Aslan vrátil a společně započali velkou bitvu proti královně. Krutá bitva
skončila výhrou dobra a královna byla poražena. Sourozenci se stali vládci Narnie a Aslan zůstal jako
jejich rádce. Narnie žila celých 1300 let v míru, než si jeden lidský král z rodu Termarínů usmyslel, že
se zbaví všech kouzelných bytostí a z Narnie udělá čistě lidskou zemi. Princ Kaspian ze stejného rodu
však s tímto nesouhlasí a společně s našimi sourozenci Narnii znovu zachrání. Narnie zažila a ještě
určitě zažije těžké časy, ale nebyla by to Narnie, kdyby se z nich zase nedokázala dostat.
Narnie se skládá ze tří území – Narnie, Telmar a Archeland. Narnie je vskutku kouzelná země, ale
musíme si dát pozor na čas. Čas tu utíká naprosto jinak, než v našem světě, a proto je jednoduché
ztratit hlavu. V Narnii strávíme několik hodin či dní a v našem světě zatím uteče jen pár minut.
Nejlepší na Narnii je, že do ní může zavítat každý a nebude nikdy vyhnán.
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Dánsko
Vážení čtenáři,
blížíme se k naší finální cestě. Rozhodla jsem se, že Vás vezmu do
Evropy. Do země plastových kostiček, se kterými jsme si jistě všichni hráli... do Dánska. Dánsko je
země ležící v severní Evropě. Rozprostírá se celkem na 443 ostrovech, ale obyvatelných je pouhých
76. V Dánsku žije skoro 6 milionů obyvatel, kteří bydlí převážně na hlavním ostrově Sjælland, který je
ze všech ostrovů největší a nachází se zde hlavní město Dánska, Kodaň.

Kodaň
V Kodani žije celkem 600 000 obyvatel. Je to centrum muzeí, galerií a alternativní kultury. Kodaň je
jedno z nejkrásnějších měst Evropy a jistě stojí za to si jej projít. Renesanční zámek Rosenborg se
nachází mezi dvěma parky. Uvnitř zámku jsou uloženy dánské korunovační klenoty a šperky. Každý,
kdo miluje pohádky Hanse Christiana Andersena, jistě ví, že jeho nejznámější pohádková postava má
v Kodani sochu. Socha Malé mořské víly se nachází kousek od zámku Rosenborg na břehu
severovýchodní části Kodaně. Socha se stala ikonou
města a ročně přitahuje obrovské množství turistů.
Proto by měla být na seznamu věcí, co vidět v Dánsku
jako první. Nejdůležitějším středobodem města je
přístav Nyhavn. Tento název Vám možná nic neříká, ale
jedná se o nejslavnější část Kodaně, kterou jistě všichni
známe. Nachází se zde překrásné různobarevné domy,
které byly vystavené podle původních historických
plánů města a samozřejmě loděnice s různě velkými loděmi. Jediné, co opravdu nedoporučuji je si
zde kupovat občerstvení, i když jsou v přístavu vyhlášené kavárny a restaurace. Jakožto magnet na
turisty jsou ceny nečekaně vysoké, a proto je lepší si na kávu dojít do nějaké postranní uličky, kam
moc turistů nechodí. Pokud milujete zábavu, jistě byste neměli vynechat nejstarší zábavní parky na
světě, které se nacházejí opět v hlavním městě. První z nich, tedy ten nejstarší, se jmenuje
Dyrehavsbakken a jeho nejstarší atrakce je v provozu již od roku 1933. Druhým a známějším parkem
je zábavní park Tivoli.
.
Abychom nezůstávali pořád v Kodani, vydáme se do nejstaršího města v Dánsku, a to do města Ribe.

Ribe
Nejstarší dánské město se nachází na jihozápadě Dánska. Město, které bylo nejprve osadou, bylo
založené už v 8. století. Celé město má starý středověký styl a vyznačuje se tím, že ukazuje životy
Vikingů, kteří zde obývali území. Co je však velmi zajímavá památka, je bronzová socha dánské
královny Dagmar, jež byla dcerou Přemysla Otakara I., a která
si vzala dánského krále Waldemara II. Socha se nachází
v areálu zříceného hradu. Jelikož má Ribe bohatou historii, ve
které panují Vikingové, nachází se zde velké množství muzeí,
ve kterých je zaznamenána historie Vikingů. Nemusíte se bát,
že se jedná o další nudná muzea. Obě byla postavená tak, aby
byla zábavná pro turisty, ale zároveň Vás dobře vzdělala.

To je pro naši cestu opravdu vše. Nebylo toho mnoho, ale nebylo toho ani málo. Všem čtenářům za
vše moc děkuji, bylo mi ctí pro Vás vybírat to nejlepší z cestování. Doufám, že až budeme všichni moci
bezpečně cestovat, tak si na Cestovní pas vzpomenete a třeba i navštívíte místa, o kterých se v našich
článcích psalo.
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Summer is in the air!

Letní měsíce jsou plné radosti, dobrodružství a volnosti. Krásné a teplé počasí láká
k neustálému pobytu venku a pořád je co dělat. Teplé a sluneční dny jsou sice nádherné, ale
mohou být také nebezpečné. Vysoké teploty mohou způsobit mnoho zdravotních komplikací,
a proto musíme být opatrní a dávat pozor. Jak se tedy v létě správně chovat, abychom byli
zdraví a v pořádku? To se dozvíte v dnešním článku!
Jak se v létě stravovat?
Letní strava by měla být především lehká a dobře stravitelná. Základem letního jídelníčku je
dostatek ovoce a zeleniny, protože mají vysoký podíl vody. Díky tomu skvěle doplňují pitný
režim, ale také obsahují důležité vitamíny a minerální látky. Také jsou důležité kvůli obsahu
antioxidantů, které podporují obranyschopnost pokožky, zpomalují stárnutí buněk a pomáhají
tak k zdravému opálení. Ovoce a zelenina mají také chladivé účinky. Z ovoce bychom měli
konzumovat jahody, maliny, rybíz, ostružiny, broskve, meruňky, kiwi, mango nebo okurky. Ze
zeleniny jsou vhodné rajčata, ředkvičky, salát, zelí, květák, chřest, cuketa, meloun nebo lilek.
Ideálním letním pokrmem jsou proto tedy zeleninové saláty, které můžete připravit v mnoha
pestrých variacích. Mezi nevhodné potraviny naopak patří tučné maso, uzeniny,
smetanové omáčky, šlehačka, tučné a plísňové sýry, sladkosti atd. Letní strava by ale
neměla být pouze studená. Sice se to zdá jako logický krok, ale pouze studené
pokrmy nám nemusí udělat dobře. Proto do našeho jídelníčku nesmíme zapomenout
zařadit i například teplé zeleninové vývary, grilovanou rybu nebo libové maso.
Velice důležitý je v létě samozřejmě pitný režim. V průběhu dne proto pijeme
obyčejnou čistou vodu. Za den bychom měli vypít okolo 1,5 až 2 litrů vody. Letní
nápoje by ovšem nikdy neměly být úplně ledové, protože organismu způsobují šok a
neosvěží tak, jak bychom si mohli myslet. Vůbec bychom neměli pít kávu, černý
čaj, alkohol a přeslazené limonády.
Bezpečné opalování
K slunečním dnům samozřejmě také patří opalování. Ale dlouhodobý pobyt na slunci nám
může uškodit. Opalování by mělo být postupné a v přiměřeném množství. Mezi rizika patří,
kromě úžehu a spálenin, například také předčasné stárnutí kůže, zánět rohovky nebo
spojivek. Proto je důležité se proti slunci chránit a používat krémy s ochranným faktorem
minimálně SPF 30 nebo SPF 50. Krémy aplikujeme opakovaně. Při opalování také nesmíme
zapomenout na sluneční brýle a ochranu hlavy před přehřátím.
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Domácí ovocná zmrzlina
INGREDIENCE



Ovoce – podle vlastního
výběru



Smetana ke šlehání 31%



Krupicový/Třtinový cukr



Citrón

POSTUP

Jako první si na kousky nakrájíme námi
zvolené ovoce (jahody, borůvky, maliny,
kiwi…), které po nakrájení posypeme cukrem
- pro zdravější variantu můžeme zvolit
třtinový cukr - a dáme na 1 – 2 hodiny do
mrazáku.
Zmražené ovoce po vytáhnutí z mrazáku
rozmixujeme a postupně přiléváme smetanu
až do doby, než nám vznikne zmrzlinová
konzistence a poté přidáme 2 lžičky citrónové
šťávy. Pokud chceme můžeme do směsi
ještě přidat na drobno nakrájené čerstvé
ovoce.
Poté vložíme zmrzlinu do mrazáku a
necháme ztuhnout. Je dobré zmrzlinu po 30
minutách promíchat, aby se nám v ní
netvořily ledové krystalky. Dobrou chuť!

15

RANHOJIČ
Výpravný německý
film
Ranhojič
(Der
Medicus/The Physician) z roku 2013 byl natočen
režisérem
Philippem
Stölzlem
podle
stejnojmenného románu Noaha Gordona. Knižní
předloha je daleko rozsáhlejší než film, ve kterém
musel být děj zkrácen a zjednodušen.
Historický snímek se odehrává v 11. století a sledujeme v něm dobrodružný osud Roba Colea,
kterého hraje anglický herec Tom Payne. Rob se jako malý chlapec stane sirotkem a je
oddělen i od svých sourozenců. Ujme se ho potulný bradýř – léčitel v podání herce Stellana
Skarsgårda, který je Robovi velkou inspirací v léčení lidí. Rob mu často asistuje a zatouží se
stát skutečným lékařem. Léčitelé se v tehdejší Anglii mohli snadno dostat do konfliktu s
katolickou církví a riskovali smrt upálením, pokud by byli prohlášeni za šarlatány a čaroděje.
Byla to doba, kdy lidé umírali na zánět slepého střeva a prsty se amputovaly bez umrtvení.
Rob na sobě pozoruje zvláštní schopnost rozeznat, že člověk, kterého zrovna ošetřuje, brzy
zemře. Anglie 11. století je v lékařské péči
zaostalá, ale Rob je svědkem toho, jak židovští
medici dokáží vyléčit slepotu.
Rob se vydává na dalekou cestu do Persie, aby
mohl studovat u slavného lékaře Avicenny
neboli Ibn Sína. Avicenna byl skutečný geniální
perský učenec, který vynikal nejen v medicíně,
ale i v jiných vědních oborech. Rob se nemůže
do Persie vydat jako křesťan, protože jediné
náboženství, které se tam toleruje, je judaismus.
Proto musí předstírat, že je Žid a změní si i jméno. Po různých peripetiích a rok dlouhém
putování se nakonec setká s Avicennou v podání herce Bena Kingsleye a stane se jeho žákem.
Obstojí i v zatěžkávací zkoušce, kdy perské město Isfahán zachvátí epidemie moru. Tajně
provádí zakázané pitvy, při kterých získá cenné zkušenosti. Ty potom zúročí při první operaci
zánětu slepého střeva, který má středověký název postranní nemoc. Na filmu je zajímavé,
jakým způsobem zobrazuje střet jednotlivých kultur a náboženství. Středověká Anglie je
nehostinná a surová. Naopak Persie je v rozkvětu a vstřícná k rozvoji věd, ale i tady se
vyskytují nebezpeční fanatici, kteří se snaží tento pokrok překazit. Film je dlouhý 150 minut,
ale má tak atraktivní kompozice, skvělou kameru a napínavý děj, že se divák ani chvíli
nenudí. Možná není tento film historicky přesný, ale jedná se v podstatě o pohádkový příběh,
kterému nechybí atraktivní prostředí, úchvatné přírodní scenérie, osudová láska, poučení i
morální poselství. Právě proto patří k filmům, na které se rádi podíváme i opakovaně, i když
některé scény mohou působit až kýčovitě.

16

Jízda galaxií
VODNÁŘ 21.1. - 20.2.
Milý vodnáři,
červen pro vás bude měsícem zábavy. Neodmítnete žádné
pozvání na večírek, rande či večeři s přáteli. Většina z nich
pravděpodobně nebude plánovaná, ale to vám nebude dělat
problém. Spontánnost vás naopak bude přitahovat.
Nezapomínáte na to, že neplánované akce jsou ty nejlepší. V
tomto měsíci vás přepadne touha objevovat a pravděpodobně
zažijete tolik dobrodružství, kolik jste od začátku roku nestihli. Dávejte si ale pozor na přílišnou
bezstarostnost! V práci toho budete mít stále hodně, tak si užívejte jenom tolik, kolik vám vaše
pracovní úlohy dovolí. Radíme vám je příliš neodkládat.
RYBY 21. 2. – 21. 3.
Milé Ryby,
tento měsíc značí osudové záležitosti, proto byste měly mít oči na stopkách. Rozhodně v tomto měsíci,
neváhejte jednat spontánně, ať už se jedná o důležité rozhodnutí v práci nebo ve Vašem osobním
životě. Mohlo by se totiž stát něco, co změní Váš život navždy.
Měsíc červen ve Vás odhalí Vaši pozitivní stránku, a také silně posílí Vaše pozitivní myšlení, proto se
budete cítit o mnohem více optimisticky než v předešlých měsících. Nezadané Rybky, svým
optimismem přilákají spousty potencionálních partnerů. Avšak nejdříve zvažte své kroky předtím, než
člověku svou důvěru plně odevzdáte. Jejich chamtivost a sobeckost by Vám mohla ublížit.
BERAN 21. 3. – 20. 4.
Milí Berani,
následující dny, červnového měsíce budete mít možnost využít své skvělé komunikační dovednosti.
Budete mít doslova možnost vymluvit se z každé nepříjemné situace, do které se dostanete. Také se
během tohoto měsíce budete muset spolehnout na svou silnou intuici, která Vám ukáže tu správnou
cestu, jakou se vydat a jakou naopak ne.
Po celý červen byste si také měli dávat pozor na Vaši přílišnou vznětlivost. Je možné, že některé
narážky druhých si vezmete příliš osobně a budete se nimi dlouho trápit. Přesně v těchto situacích si
vzpomeňte na to, že to, co si o Vás myslí druzí, není vůbec důležité. Hlavní a skutečný význam má jen
to, co si o sobě myslíte vy sami.

BÝK 21. 4. - 22. 5.
Milý býku,
v červnu budete mít lehce nevrlou náladu. Kolem sebe uvidíte samé cizí úspěchy, reklamy na lepší
věci, které si třeba nebudete moci dovolit. Díky tomu vás přepadne silný pocit žárlivost a podráždění.
Možná si říkáte, proč nemůžete mít, to co mají oni. Touto cestou se ale daleko nedostanete. Radíme
vám se proto více zaměřit na věci, které ve svém životě máte a možná je považujete za samozřejmosti.
Určitě najdete něco, za co můžete být vděční.
Ve vztahu zjistíte, že vás baví jen tehdy, když vám vaše polovička neustále chystá překvapení a nové
zážitky. Je tedy na čase si položit otázku, jestli vás stávající stav stále baví.

BLÍŽENEC 22.5. - 21. 6.
Milý blíženci,
na začátku léta budou vynikat vaše rétorické schopnosti. Bezpochyby vyhrajete nejednu hádku s
vašimi kolegy či partnerem. Také se vám budou snadno vymýšlet lži. Dávejte si na to ale pozor. Lži
mají krátké nohy.
V červnu budete muset učinit několik zásadních rozhodnutí, které velmi pravděpodobně ovlivní váš
nastávající život. To může do vaše běžného fungování přivést neklid a nejistotu. Tyto pocity jsou v
takovýchto životních situacích naprosto normální. Doporučujeme si na chvílí oddychnout a utřídit
myšlenky při meditace.
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RAK 22.6. - 22. 7.
Milý raci,
díky Venuši, která bude v sextilu s Uranem u vás v červnu nastane velký rozvoj milostných vztahů. Je
ten pravý čas na jejich upevnění a prohloubení. Snadno budete navazovat nové známosti a na rande
budete za hvězdu. Zároveň to s sebou nese velkou citovou zranitelnost. Dávejte si pozor, aby toho vaši
kolegové nebo dokonce přátele příliš nezneužili.
V práci vám radíme se řídit pravidly vašeho šéfa. Je nám jasné, že máte lepší taktiky nebo
vychytávky než on, ale mohli byste se kvůli tomu dostat jen do problému.
LEV 23. 7. – 22. 8.
Milí Lvi,
červen, tento letní měsíc Vás vyzve k tomu abyste se trochu osvěžili, ba dokonce změnili svou
každodenní rutinu. Dostanete spousty možností udělat mnoho pozitivních kroků a změn na to abyste
dosáhli většího blaha a klidu ve vašem životě.
V tomto období budou vaše city velmi hluboké, což samozřejmě může vést k vaší zranitelnosti. A tak
není divu, že se budete nejdříve snažit vaši bezbrannost skrývat. Avšak vaše vlastní uspokojení je
pevně spojeno s vaším pocitem štěstí. A i když právě teď nemáte polovičku, s kterou byste sdíleli vaši
lásku, dostanete prostor k seberozvoji, který je nyní nejdůležitější.

PANNA 23.7. - 22. 9.
Milá panno,
začátek léta pro vás nebude zrovna dvakrát příjemný. Červen zintenzivní vaše pocity, jak negativní,
tak pozitivní. Bohužel, budou převažovat více ty negativní. V prvních čtrnácti dnech vás bude
přemáhat nervozit a velká demotivace. Díky tomu budete dělat chyby jak v práci, tak v osobním
životě. Ale nezoufejte, každý někdy takovéhle období máme.
Od poloviny června si bude připadat jak na horské dráze. Emoční samozřejmě. Jednou nahoře,
podruhé dole. Nenechte se tím sžírat! Snažte se odreagovat třeba sportem nebo procházkou v přírodě.
VÁHY 23. 9. – 23. 10.
Milé Váhy,
V tomto měsíci se vašeho znamení zmocní nervozita. Budete mít plné ruce práce s organizací a
plánováním vašeho času, na což nebude jednoduché se soustředit. Věci, které jste dlouho odkládaly,
vám dýchají na krk a strach z toho, že nestihnete vše, čas způsobí, že se budete zdát citově
nevyrovnané. Snažte se své emoce dostat pod kontrolu, protože pouze člověk, který působí rozumně a
vyrovnaně dosáhne skutečného úspěchu.
Ke konci měsíce se uklidníte a dojde Vám, že všude spěchat nemá smysl a zbytečně se tím stresujete,
proto Vás vaši přátelé pozvou na výlet. A vy byste rozhodně neměly odmítnout. Na chvíli se zastavte a
žijte.

ŠTÍR 24.10. - 22. 11.
Milý štíři,
spojením Venuše, která bude v hezkém trigonu s vaším znamením a vaší touhou poznat někoho
nového je velmi pravděpodobné, že po dlouhé době narazíte na člověka, se kterým si budete
doopravdy rozumět. To, že se
nechcete vázat po minulých
negativních zkušenostech, ale našeho
milého amora nezajímá. Propojení s
novým člověkem bude silnější než
jste předpokládali.
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STŘELEC 23. 11. – 21. 12.
Milí Střelci,
V tomto měsíci byste se měli spoléhat především na své vlastní schopnosti. Během prvních dnů
červnového měsíce, by mohlo něco narušit Vaše klidné bytí, což povzbudí i vzplanutí vašeho ohně
v srdci. Zbytečně nevyvolávejte konflikty, i když jste si jisti že máte pravdu, Vaše horlivost by Vás
mohla přivést do větších problémů, ze kterých bude těžké dostat se.
Červen také odstartuje sociální období, což sice může znít a působit pozitivně, ale nasávání
různorodých energií, a hlavně nálad druhých lidí je na druhou stranu velice vysilující.
Musíte mít na vědomí, že je důležité trávit také nějaký čas o samotě, jen to Vám pomůže utřídit si
Vaše myšlenky. Poté vaše cesta životem bude jasnější.
KOZOROH 21. 12. – 20. 1.
Milí Kozorozi,
červnový měsíc vás zaskočí silnými emocemi. Hlavně v prvních dnech měsíce se budete muset naučit
zvládat vaši dvojí náladu. Vaše proměnlivost nálad způsobí mírné roztržky mezi vámi a členy vaší
rodiny, avšak i to k životu patří.
V druhé polovině června se projeví vaše vstřícnost a komunikační schopnosti. Takové rozpoložení by
mohlo být ideální příležitostí k obnovení starých přátelských vztahů, nebo dokonce k uspořádání srazu
s Vašimi bývalými spolužáky. Od doby, co jste se neviděli, jste se posunuli hodně vpřed a na ostatní
určitě uděláte dojem. Což nakonec posílí i vaše sebevědomí.
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