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ÚVODNÍK 
Milí Aholáci, 

jaro už je v plném proudu a my už si pro vás chystáme spoustu novinek, která nás ještě 

v letošním školním roce čekají. I v tomto díle se můžete těšit nejen na informace o dění na 

Aholu, ale i řadu další zajímavostí. Snad vás i náplň tohoto čísla potěší, uspokojí vaše potřeby 

a zaujme svými informacemi.  

        Vaši redaktoři  
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ZPRÁVY  Z AHOLU 

 

AHOL’S AMAZING RACE 
První únorový den školního roku 2017/2018 se na 

SOŠ Ahol nesl v anglickém duchu. Škola se 

proměnila ve Spojené království Velké Británie a 

Severního Irska, aby mohl v 9 hodin ráno započnout 

3. ročník soutěže v anglickém jazyce nazvaný Ahol's 

Amazing race. 

I v letošním roce mohla soutěž proběhnout hlavně 

díky podpoře Statutárního města Ostravy. Záštity nad 

soutěží pak převzali starosta městského obvodu Ostrava - Vítkovice, pan Petr Dlabal, starosta městského 

obvodu Ostrava - Jih, pan Bc. Martin Bednář, Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje v čele s Ing. 

Radúzem Máchou. 

V 9 hodin se všichni soutěžící sešli v naší galerii a za zvuků anglické hymny a za přítomnosti anglické 

královské rodiny, královny Elizabeth II., prince Charlese a vévodkyně Kate, bylo celé soutěžení slavnostně 

odstartováno. 

Po úvodním zahájení a setkání s Jamesem Bondem na jednotlivé soutěžící čekal vědomostní test, který trval 

60 minut. Po jeho napsání se pak odebrali na „relaxační stanoviště", kde si mohli zasoutěžit za drobné ceny, 

a následně pro ně bylo připraveno občerstvení v anglickém stylu. 

Po vyhodnocení vědomostního testu se mohli vrhnout na další soutěžení aktivity a kvízy. Na cestách napříč 

královstvím a se seznámili se známými osobnostmi z historie i současnosti, knih, filmů i hudebního světa, 

nasáli atmosféru oblíbeného anglického svátku Halloween, směnili si peníze podle nejlepšího kurzu a nakonec 

sečetli všechny své vyhrané libry a 

pod drobnohledem svých průvodců 

vypsali šek, který rozhodl o jejich 

finálním umístění. 

Ve vědomostních testech se na 

prvních třech příčkách umístili Michal 

Zíma (ZŠ J. Šoupala, 1. místo), Vlasta 

Křejčiříková (ZŠ Chrjukinova, 2. 

místo), Dominika Sikorová (ZŠ A. 

Hrdličky, 3. místo). Mezi soutěžními 

týmy vítězné příčky obsadily školy ZŠ 

Březinova (1. místo), ZŠ Dětská (2. 

místo), ZŠ Chrjukinova (3. místo). 
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EXKURZE DO 

DOLÉČOVACÍHO CENTRA 

RENARKON 
Dne 30.  1. 2018 se studentky 1. a 4. ročníku oboru Sociální, 

správní a pečovatelská činnost zúčastnily přednášky v rámci 

preventivní akce v Doléčovacím centru Renarkon o.p.s. 

DC Renarkon nabízí program následné péče a doléčování lidem, 

kteří absolvovali léčbu závislosti. Prostřednictvím sociálních 

služeb chtějí svým klientům pomoci překlenout období přechodu z 

léčby do běžného života a připravit je na problémy s tím spojené. 

Jejich snahou je abstinence klientů od závislostí, nepáchání trestné 

činnosti a snížení zdravotních rizik. Dále pak stabilizace nového 

životního stylu a podpora v dosažení samostatnosti a nezávislosti 

na cizí pomoci. 

Na závěr své přednášky si vedoucí Doléčovacího centra Mgr. 

Otýpková připravila příjemné překvapení, kterým byla jedna z 

klientek, která popsala svůj životní příběh na drogách. 

 

ŠERPOVÁNÍ MATURANTŮ ÚSPĚŠNĚ ZA NÁMI 
Reprezentační ples již neodmyslitelně patří 

k životu školy. I letos se hlavním bodem programu 

stalo šerpování maturitních ročníků napříč všemi 

obory i školami Ahol. Ples se uskutečnil 9. února 

2018 v multifunkční aule Gong v Ostravě-

Vítkovicích. Na zábavě se podílela především 

kapela Flash, přičemž celým večerem nás provázel 

známý regionální moderátor Radek Erben, jehož 

hlas můžete znát z Hitrádia Orion, ale i televize 

Polar. Ten si vždy na pomoc vybere  

jednoho ze studentů, aby tak dostal žák příležitost 

rozvinout svůj potenciál. V letošním roce jím byl 

Matyáš Šamal z 1. ročníku Ekonomiky 

v multimediální sféře. Kromě šerpování maturantů 

jsme mohli během večera zhlédnout také kulturní 

program v podobě tanečních vystoupení a přesně o 

půlnoci pak probíhalo losování tomboly, přičemž 

hlavní cenu vždy vyhrává některý z žáků 

maturitních ročníků. Letošním výhercem se stala 

Aneta Fojtíková.  

PREVENCE RIZIKOVÝCH 

PROJEVŮ CHOVÁNÍ 

V rámci projektu Prevence rizikových 

projevů chování se uskutečnila na SOŠ 

AHOL dne 31. 1. 2018 přednáška na 

téma Bezpečné chování na síti, která 

byla určena studentům prvních ročníků. 

Poručík Bc. Richard Palát společně se 

svými kolegy z oddělení prevence 

kriminality seznámili naše studenty s 

riziky kyberšikany, hovořilo se také o 

pravidlech první pomoci oběti šikany a 

zejména o agresi a záměrného 

poškození uživatele mobilního 

telefonu, který se stal součástí našich 

životů. 

Celý program byl zaměřen převážně na 

poznatky z praxe policistů, na které 

studenti reagovali svými dotazy. 
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ŠKOLNÍ KOLO OLYMPIÁDY V RUSKÉM JAZYCE 
Dne 16. 2.2018 proběhla na AHOL – Střední 

odborné škole Olympiáda v ruském jazyce. Do 

školního kola byli nominováni vždy dva nejlepší 

studenti za ročník, kteří poměřili své znalosti a 

dovednosti v poslechu a následné konverzaci. 

V kategorii SŠ II se na třetím místě umístila Aneta 

Kublová (2. ročník pedagogického lycea), na 

druhém Karolína Mácová (1. ročník 

pedagogického lycea) a vítězskou se stala Barbora 

Čechová (2. ročník pedagogického lycea). Kategorii SŠ III ovládl Sebastian Popov (3. ročník Veřejnosprávní 

činnosti).

DĚTI, NEBOJTE SE 

NEMOCNICE 
Zábavné dopoledne si připravili žáci 1. ročníku oboru 

Ošetřovatel pro děti hospitalizované v MNOF Ostrava-Fifejdy 

dne 7. 2. 2018. Akci s názvem „Děti, nebojte se nemocnice" naše 

škola zorganizovala již podruhé. V úvodu děti mohly zhlédnout 

vtipnou a poučnou pohádku zaměřenou na zdravé stravování. 

Dále se malí nemocní 

pacienti seznamovali s 

pomůckami a 

vyšetřeními, která je v 

nemocničním prostředí 

očekávají. Plyšovým 

kamarádům měřili tlak 

krve, zjišťovali krevní 

skupiny, chirurgicky 

ošetřovali rány, 

obvazovali medvídkům 

tlapičky, chystali léky, 

sledovali zvětšené krční mandle, podávali kyslíkové masky a 

mnoho dalších aktivit. Cílem akce bylo získat si u dětí důvěru a 

pochopení, že v péči zdravotníků se mohou cítit bezpečně. 

SEMINÁŘ „I ty můžeš 

podnikat“ 

Minulý týden k nám zavítali podnikatelé 

pan Křivonožka a pan Peringer, aby se 

studenty naší školy vedli diskuzi na téma 

podnikání. 

Pánové zahájili seminář seznámením se 

základními úkony, které jsou nezbytné 

pro založení živnosti. Pan Křivonožka 

poté představil svou firmu, názorně 

ilustroval, jak se jim daří v nelítostném 

konkurenčním boji uspět a poukázal na 

zajímavou literaturu, která stojí za 

přečtení pro začínající podnikatele. Na 

svém nevšedním přístupu k životu 

rovněž vysvětil, proč se vydal cestou „na 

vlastní noze" a proč je mu práce zábavou 

a smyslem života. 

Pan Peringer zpestřil seminář neméně 

zajímavým vyprávěním. Studentům 

představil nevšední projekt „Galerie na 

trati", který byl realizován z Opavy do 

Hradce nad Moravicí. Studenti ve své 

zpětné vazbě uvedli, že je seminář v 

mnohém inspiroval a zaujal. 
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ŠKOLNÍ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE 
V úterý 27. února 2018 měla porota složená učitelek češtiny Mgr. Kateřiny Sukové a Mgr. Evy Rastočné, 

zástupkyně studentů a vítězky řady recitačních soutěží Venduly Urbišové (PL4) a učitele výtvarné výchovy 

Mgr. Lukáše Adamíka možnost zhodnotit 

výkony studentů ve školním kole recitační 

soutěže. V tomto nesnadném 

interpretačním umění mezi sebou tradičně 

bojovali žáci oboru Pedagogické lyceum. 

Výběr textů byl v letošním roce vskutku 

osvěžující – odborná porota vyslechla 

téměř vše, tklivou milostnou poezií 

počínaje a humornými údernými prózami 

konče. 

První místo ve školním kole recitační soutěže obsadila žákyně 2. ročníku Pedagogického lycea Hanka 

Šeligová, na 2. a 3. místě se pak umístily Adéla Grygarčíková (PL2) a Eva Drahotová (PL1). Protože výkony 

studentů byly v letošním roce velice vyrovnané, rozhodla se komise udělit čtyřem žákyním také čestná uznání. 

Vítězka soutěže bude navíc vyslána reprezentovat školu v okresním kole Wolkerova Prostějova, aby zde 

načerpala potřebné zkušenosti a inspiraci. 

 

SPORT, UMĚNÍ A KULTURA 

 

Zbyněk Bureš je aktivním sportovcem, závodně 

hraje volejbal za TCM SKP Frýdek Místek. V 

mezinárodním turnaji v házené ZORNO CUP, 

který se konal ve dnech 2. 2. 2018 - 4. 2. 2018, 

vybojoval jeho tým skvělé druhé místo. 

Zbyněk Bureš byl na tomto turnaji zároveň 

vyhlášen "nejlepším hráčem turnaje". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPORT, UMĚNÍ A KULTURA 

 

 
Skupinka mladých nadšených herců ze Střední odborné školy Ahol už se chystá na svou premiéru. V měsíci 
dubnu je proto čeká divoká jízda v podobě náročných divadelních zkoušek. Pod odborným vedením Mgr. 

Kateřiny Sukové a Mgr. Evy Rastočné v letošním roce připravují další z řady Shakespearových komedií, 
tentokrát jí bude Komedie omylů. Ta se dočká své premiéry již v květnu. I vy tak máte možnost zhlédnout 

představení plné nečekaných zvratů, při němž se seznámíte s našimi hereckými hvězdami. "Už jen 
doladíme kostýmy, dopilujeme drobné nedostatky a můžete se na nás těšit!" vzkazují usměvaví členové 

divadla. Pak už jen dodávají: "O místě a termínu premiéry vás budeme včas informovat." 

 

V hlavních rolích:  Matouš Pokluda (PL3) jako Antifolus Efeský, Dominik Uher (PL4) jako Antifolus Syrakuský,  

Pavel Rynda (PL4) jako Dromio ze Syrakús, Mgr. Jakub Raida jako Dromio z Efesu,  

Eva Drahotová (PL1) jako Adriana, manželka Antifola E., Hana Šeligová (PL2) jako Luciana,  

sestra Adriany 

Dále hrají:   Lenka Jarošková (PL2), David Menšík (PL1), Kateřina Hrubešová (PL4), Klára Kvardová (PL4),  

Hana Seidelová (PL4), Adéla Hudečková (PL3), Tereza Hajduková (PL3), Drahomíra … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAJÍMAVOSTI ODEVŠAT  

 

 

1. den:  

Snídaně: citrusové smoothie (1 grapefruit, 1 pomeranč, 1 citrón – zředit vodou 1:1) 

Svačina: mrkvový salát s jablkem (2 střední mrkve, 1 jablko, dochutit šťávou z citrónu) 

Oběd: listový salát s rajčaty (hrst špenátových listů, hrst rukoly, 100g cherry rajčátek, 100g salátové okurky, 

zálivka s octem balsamico, posypat sezamovými semínky) 

Svačina: 2 plátky knäckebrotu + zelený čaj 

Večeře: zeleninová polévka (hlávkové zelí, mrkev, řepa, rajčatový protlak – zeleninu poduste se lžičkou 

olivového oleje, přidejte protlak, sůl a pepř dle chuti) 

 

2. den: 

Snídaně: zelené smoothie (1 stonek řapíkatého celeru, 100g ananasu, 1 jablko, pár lístků máty, naředit 

vodou do přijatelné hustoty) 

Svačina: 150g lesního ovoce (borůvky, maliny nebo ostružiny) 

Oběd: dušená mrkev s brokolicí a knäckebrotem (100g mrkve a 150g brokolice podusit na 1 lžičce 

olivového oleje, dochutit solí a drceným kmínem, podávat se 2 plátky knäckebrotu) 

Svačina: hrst libovolných ořechů + zelený čaj 

Večeře: zeleninová polévka (hlávkové zelí, mrkev, řepa, rajčatový protlak – zeleninu poduste se lžičkou 

olivového oleje, přidejte protlak, sůl a pepř dle chuti) 

 

3. den:  

Snídaně: ovocné smoothie (1 banán, 1 jablko, 1 kiwi, naředit vodou) 

Svačina: 200g libovolné zeleniny (vyjma mrkve a kukuřice) 

Oběd: zeleninové risoto (150g vařené jasmínové rýže smícháme se 150 g libovolné dušené zeleniny na troše 

olivového oleje, vynikající je verze s pórkem a žampióny) 

Svačina: 1 grapefruit + zelený čaj 

Večeře: zeleninová polévka (hlávkové zelí, mrkev, řepa, rajčatový protlak – zeleninu poduste se lžičkou 

olivového oleje, přidejte protlak, sůl a pepř dle chuti) 

 

V rámci detoxikace je nezbytný pitný režim – 1,5 až 2 litry vody!!! 

Doporučujeme omezit také konzumaci kávy.  

 



HUMOR A ZÁBAVA  

 

 

NAJDI 10 ROZDÍLŮ: 

 

ČESKÁ PŘÍSLOVÍ ANGLICKY – PŘELOŽÍŠ JE? 

DILIGENCE IS THE MOTHER OF GOOD FORTUNE.  

BUSINESS BEFORE PLEASURE. 

BETTER TO BE HEAD OF A DOG THAN THE TAIL OF A LION. 

Pytle peněz 

Máte 10 pytlů zlaťáků (kéž by:) ). 

Jeden z Vašich sluhů, kteří měli na starost 

přepravu peněz, Vás chtěl okrást, a v 

jednom z pytlů z každé mince, která 

normálně váží 10 gramů, 1g zlata 

upiloval.nMáte digitální váhy (dáte na ně 

předmět a oni ukáží, jakou má 

hmotnost). Dokážete na jedno vážení 

určit, který pytel obsahuje lehčí mince a 

tedy, kterého sluhu máte vyhodit? 

VTIPY 

Ptá se malý syn otce: 

"Tati, co to byl ten komunismus?" 

"To v Rusku v Leningradě, vlastně to 

byl Petrohrad, bojovali takle v říjnu, 

vlastně to byl listopad, mužíci, které 

vedl nějaký Lenin, 

vlastně se jmenoval Uljanov..." 

"To byl teda pěkný bordel," míní 

chlapec. 

"No a to je přesně ten komunismus," 

zvolá otec. 

Přiběhne žena na policii: 

"Znásilnilo mne dvanáct chlapů!" 

"Uklidněte se, my je všechny 

najdeme." 

"To není potřeba, stačí mi pátý, 

sedmý a jedenáctý!" 

Na tuning sraz se potkají dva 

kamarádi, kteří se už dlouho neviděli: 

"Když jsi přijížděl, tak jsem slyšel 

takový divný zvuk motoru. Na co to 

prosím tě jezdíš?" 

"Na vodu." 

"Na vodu? Tak to chci vidět." 

Tak ten druhý otevře kapotu auta a 

pod ní jsou tři chlapi a volají: 

"Voduuu, prosím voduuuuu." 
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BERAN 

Planeta Mars se přesunula do Střelce. Pro Berany 
začne období úředních a soudních záležitostí. Budou 
svou aktivitu věnovat vzdělávání, kurzům a školením. 
Také se otevírá cizina a zahraničí. Berani 
mohou  plánovat dovolenou a vše, co souvisí 
s cestováním. Novoluní  v Rybách vnese do jejich 
života neklid. Začnou rekapitulovat svou dosavadní 
cestu, měli by přemýšlet, co se nepovedlo, a to pomalu 
opustit. Co se povedlo, je nutné podpořit. Na přemýšlení 
mají měsíc, jelikož začátkem dubna přichází novoluní 
v jejich znamení, které odstartuje nové podnikání, 
mohou uskutečnit své smělé plány. Do úplňku by měli 
Berani ukončit a uzavřít vztahy. Nechat odejít vztahy, 
které nefungují a naopak upevnit nové nebo stávající 
funkční partnerské či pracovní vztahy. Slunce a Merkur, 
planeta komunikace, se pohybuje Beranem. Berani 
budou všude slyšet a vidět. Je čas podepisovat nové 
smlouvy a dokumenty, cestovat, nebo řešit auto. Duben 
nadále tlačí do úředních, soudních situací. Dubnové 
novoluní přinese obrovský posun kupředu. 

BÝK 

Planety v březnu aktivují Býkům majetek a finance, 
které vlastní společně s další osobou nebo bankou, jako 
jsou hypotéky, půjčky, nebo alimenty. Venuše se 
přesune z Vodnáře do Ryb. Býci budou zářit mezi lidmi, 
ve společnosti. Novoluní  aktivuje nové partnerství, 
nové společenství kam chtějí zapadnout. Mohou začít 
projekty, které budou spojovat určitý typ lidí. Pozor na 
zklamání od lidí, protože Neptun v blízkosti Venuše 
může vnést tzv. ‘‘růžové brýle‘‘, a Býci nevidí, nebo 
nechtějí vidět, co mají. Neptun s Venuší umí ošálit, 
oklamat a pěkně zahýbat s city Býků.  Do úplňku by si 
měli dořešit svou zdravotní stránku. Nemoc, zdraví 
nebo starost o druhou osobu, v tomto by měli mít jasno 
do konce měsíce.  Duben  nadále přináší starosti 
s penězi a majetkem. 
 

BLÍŽENCI 

Blíženci mají zaktivované vztahy. Plně se budou 
věnovat partnerským a pracovním vztahům, smlouvám 
a dohodám. Měli by si nastavit jasná pravidla, a to jak 
v pracovní oblasti, tak v životě.  Novoluní přinese novou 
energii do práce, nové nasměrování, kam se ubírat. 
Pozor na Neptun, který ovlivňuje okolní planety a 
zkresluje některé situace spojené s pracovními 
aktivitami. Blíženci by měli myslet racionálně a 
nenechat se ošálit. Doporučuji si nechat vše potvrdit 
smluvně a  písemně, aby nedocházelo k omylům. Mít 

systém a řád a jít krůček po krůčku za svým životním 
snem. Úplněk bude tlačit do vyřešení záležitostí s dětmi 
nebo partnery.  Dořešit vztahy s lidmi v okolí, ve 
společnosti. Vztahy a dohody budou řešit i v dubnu, kdy 
Blížencům přijde do života důležitá osoba, začnou 
působit v nové společnosti nebo společenství. Černá 
Luna zlobí a škodí v partnerských vztazích, v tématu 
dětí,  potomků,  plodů a pracovních výtvorů. Blíženci si 
musí počkat do jara, kdy toto téma Černá Luna opustí a 
budou se moci na tomto poli plně rozvinout. Nyní ještě 
nejsou připraveny vhodné situace. Březen aktivuje 
téma vztahů a vztahových záležitostí, dohod a smluv. 

RAK 

Novoluní otevírá Rakům cestování, cesty a rozšiřování 
vědomostí  v kurzech, školení a vzdělávání. Začnou se 
věnovat úředním a soudním záležitostem. Mohou 
plánovat dovolenou nebo aktivitu spojenou s cizinou. 
Úplněk bude tlačit na vyřešení rodinných problémů, 
Rakům se ukončí a  uzavřou situace spojené 
s domovem a  zázemím. Pokud se hodlají přesunout 
pracovně nebo  se přestěhovat, měli by mít zcela jasno. 
Planeta aktivity vytváří situace spojené s nemocemi a 
zdravím, a to nadále i v dubnu, kdy Raci budou 
zaměstnáni v oblasti zdraví nebo pomoci jiným lidem 
kolem sebe. Co slíbili, by měli na jaře vykonat. 
Doporučuji začít žít zdravým životním stylem. Kvalitní 
jídlo a potrava pro mozek. Pokud duše bude spokojená, 
pak i tělo bude zdrávo. ‘‘Ve zdravém těle, zdravý duch‘‘ 
to je příhodné přísloví pro Raky. Duben odstartuje 
novou cestu v pracovní i životní oblasti. 

LEV 

Slunce se pohybuje v Rybách, a to je signál pro aktivitu 
spojenou s penězi a majetkem. Při novoluní se spojí síla 
více planet a odstartuje novou možnost získat peníze. 
Pozor na planetu klamu a šálení, Neptun, který může 
některé situace zastřít. Zde je dobré si vše dohodnout 
písemnou formou. Každopádně finance zahýbou Lvímy 
city. Intuice je otevřená na maximum, takže by se 
neměli nechat obalamutit. Březen a duben  aktivuje děti, 
tvorbu a partnery. V tuto dobu by měli tvořit, být 
kreativní jelikož mohou vytvořit velké dílo. Kdo touží po 
dítěti, je toto ideální doba na zplození potomka.  Vliv 
úplňku dořeší úřední jednání, situace související  
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s cestou a dopravním prostředkem.  Pokud Lvi řešili 
sourozence, i zde se vše dokoná. Duben otevírá téma 
cest do ciziny, úřady nebo vzdělávání a rozšiřování 
vědomostí. 

PANNA 

Březnové postavení planet aktivuje Pannám téma 
domova, rodiny a zázemí.  Pokud se touží přestěhovat 
nebo  se věnovat práci související s bydlením, pak toto 
je ta správná doba. Celé jaro a konec léta se  bude točit 
kolem domova a zázemí. Novoluní  přinese do života 
nové partnery. Pracovní i životní vztahy naberou nový 
směr. Potkají důležitou osobu, která je v jejich životě 
posune. Mohou podepsat nové dohody a smlouvy, 
nastavit nová pravidla ve vztazích.  Pannám se bude 
dařit, Jupiter hlídá jejich konání a nenechá je udělat 
chybné rozhodnutí.  Úplněk dokončí a dokoná veškeré 
finanční záležitosti.  Do úplňku je potřeba mít jasno ve 
financích. Duben přinese nadále aktivitu kolem peněz a 
majetku,  bydlení a  domova.  Saturn dlouhodobě 
požaduje, aby si Panny uspořádaly a daly do pořádku 
právě rodinný život, usadit se, mít jasno kde a s kým 
chtějí žít a pobývat pracovně. 

VÁHY 

Váhy budou aktivní na úřadech, čekají je cesty a řešení 
dopravního prostředku, např. auto. Nákup, prodej, 
oprava nebo vyřizování dokumentů. Pokud mají 
sourozence, i zde budou muset vyvíjet aktivitu. 
Novoluní odstartuje novou cestu ke zdraví. Váhy by se 
měly nasměrovat na zdravý životní styl, udělat něco pro 
své zdraví. Venuše pluje Vodnářem do Ryb. Váhy 
budou toužit po vylepšení svého vzhledu. Jupiter  je 
pomalu připravuje na rozmach a možnost  obrovského 
životního posunu. Mnohé Váhy budou řešit vztahy, 
protože vztahy stávající, které jim nepřináší štěstí, 
budou ukončeny, aby uvolnily  místo novým, 
úspěšnějším vztahům. Do úplňku by měly mít jasno 
v souvislosti s pracovními a životními partnery. Váhy 
budou ukončovat a uzavírat dohody a ukončovat nebo 
domlouvat nové smluvní podmínky. Duben nadále 
působí na oblast úřadů a úředních záležitostí, Váhy si 
musí udělat pořádek ve všech úředních dokumentech, 
dát si do pořádku auta a jiné dopravní prostředky. 

ŠTÍR 

Planeta Mars se pohybuje Střelcem. Štíři mají na delší 
dobu aktivní peníze a majetek. Saturn přináší situace, 
ve kterých si mají dát do pořádku svůj majetek. Mars 
vše navíc aktivuje, takže jaro a konec léta budou Štíři 
řešit peníze a opět peníze. Novoluní přináší nové 
pracovní nebo životní partnery. Planeta Ceres se 
pohybuje u Slunce právě v tématu partnerů, dětí, plodů 
a výtvorů. Zde budou muset Štíři podat vysoké výkony 
a vrhnout svou energii od životadárného Slunce. Mohou 
plodit, tvořit a vytvářet, věnovat se pracovním a životním 
partnerům. Nezadaní mohou potkat „toho pravého nebo 
tu pravou“. Úplněk bude mít silný vliv na psychiku Štírů.  

 

Začnou rekapitulovat a přemýšlet, kam se v životě 
ubírat. Co se jim uplynulý rok povedlo a nepovedlo. 
Budou se připravovat na svůj úplněk, který proběhne 
koncem dubna. Bude to doba, během které by měli 
ukončit vztahové záležitosti, které nefungují a naopak 
posílit zcela funkční a nově vznikající vztahy, a to jak 
v pracovní, tak v životní rovině. V dubnu Štíři stále řeší 
peníze a majetek. 

STŘELEC 

Mars ve Střelci nenechá Střelce odpočinout. Celé jaro a 
konec léta budou muset neúnavně pracovat, jelikož 
planeta aktivity působí silně na jejich osobu. Novoluní 
vnese novou cestu do bydlení a zázemí, kdy konečně 
naleznou směr své práce. Pokud řeší bydlení, novoluní 
přinese nové možnosti. Slunce se spojí s planetkou 
Ceres a Střelci budou muset vyvinout všechnu energii 
právě do tématu zázemí a domova. Saturn dlouhodobě 
přináší životní situace, kdy si musí uklidit a dát do 
pořádku svůj život. V březnu mají šanci udělat si jasno 
kolem své osoby. Úplněk přinese ukončení a uzavření 
v určitém společenství, společnosti, fungování ve 
skupině lidí. Do úplňku se budou muset rozloučit s lidmi, 
kteří jim již nic nepřináší a naopak jej zatěžují. Jupiter 
se spojil se vzestupným karmickým uzlem, který 
Střelcům ukazuje, jakým směrem, krůček po krůčku, 
mají jít za svým štěstím a úspěchem. V dubnu se 
propojí Mart se Saturnem a tím jim trochu zkomplikují 
život. Mohou očekávat nového pracovního partnera, 
kdo hledá svou lásku, jaro je pro toto téma otevřené. 
 

KOZOROH 

Mars se pohybuje Střelcem a pro Kozorohy začíná 
období, kdy mají ukončovat a uzavírat určité životní 
situace. V pracovní rovině je třeba ukončit vše, co 
nefunguje jak má. Nedořešené situace se ještě vrátí 
k dořešení koncem léta. Novoluní otevírá cesty a 
cestování za vzděláním, úřady a úřední záležitosti. 
Kozorozi najdou a nasměrují se, ovšem je třeba 
vyvinout úsilí, jelikož planetka Ceres přechází přes 
Slunce a tím je aktivována. Budou vyřizovat písemnosti 
a komunikovat, vzdělávat se.  Také se zde nabízí 
situace spojená s autem a dopravními prostředky. 
Úplněk ukončí a uzavře pracovní oblast. Do úplňku je 
třeba dořešit a mít jasno v pracovní rovině. Ukončí se 
jedna životní cesta, aby mohla začít nová. Dubnové 
postavení Marta se Saturnem zatlačí na psychiku 
Kozorohů, planety jim naznačí co ukončit a které 
situace si mají dát do pořádku. 

VODNÁŘ 

Venuše v Kozorohu přeje Vodnářům do 12//3/2016. 
Budou nepřehlédnutelní a neodolatelní. Měli by chodit 
do společnosti a užít si přízeň planet. Poté se Venuše 
přesune do znamení Ryb. Mars se pohybuje v blízkosti 
Saturna a po Vodnářích se chce, aby si vytřídili přátele, 
uvědomili si, mezi jaké lidi chtějí zapadnout, do jaké  
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společnosti patřit. Otevírají se jim možnosti využít přátel 
a známostí. Novoluní společně s Merkurem a planetkou 
Ceres nasměruje Vodnáře na cestu financí a majetku. 
Zde musí vyvinout svou energii na situace související 
s penězi. Ovšem pozor na Neptun, který může situace 
zkreslovat. Vodnáři mohou být ošáleni nebo oklamáni, 
proto je dobré si vše zkontrolovat, zejména písemnosti. 
Všechny dohody mít v písemné formě. Úplněk ukončí a 
uzavře vše související s cestou do zahraničí, nastolí 
jasno v soudních a úředních záležitostech. Do úplňku 
by měli Vodnáři vyřešit své vzdělávání, dohodnout 
kurzy nebo školení.  

RYBY 

Rybám Mars připravil na jaro aktivitu v pracovní oblasti. 
Nebudou vědět, kam dřív skočit. Co nedodělají, na jaře  

 

se jim ještě vrátí koncem léta k dořešení. Novoluní ve 
vlastním Rybím znamení odstartuje nové plány a Ryby 
začnou realizovat své projekty. Slunce, Luna, Neptun, 
Merkur, Ceres a sestupný karmický uzel na jedné 
hromadě propojí své energie, a to bude pro Ryby 
mazec. Budou muset vyvinout veškerou energii, aby se 
vydaly na novou životní cestu, ovšem je potřeba sundat 
„růžové brýle“ a začít myslet reálně. Své plány vidět ve 
skutečné podobě, nenechat se oklamat, nebo neklamat 
sami sebe. Nic není zadarmo a za vše se platí. Všude 
platí, že jen tvrdá práce přinese své  ovoce. Do úplňku 
by Ryby měly mít jasno ve financích, ujasnit si vše, co 
souvisí s penězi či majetkem, které vlastní s další 
osobou nebo bankou. Ukončit a uzavřít všechny situace 
s penězi. Dlouhodobě by si měly urovnat svůj života, 
kam se chtějí nasměrovat, co chtějí dělat. Duben přináší 
stále práci a jen práci a zejména  ujasnění pracovních 
aktivit. 

 

 
 

 

ŘEŠENÍ KVÍZŮ 
Poznejte autora a literárně jej zařaďte: 

Česká přísloví anglicky: 

Vytrvalost je matka úspěchu. 

Nejdřív práce, potom zábava.  

Lépe být první ve vsi, než poslední ve městě.  

Pytle peněz – řešení: 

Dáte na váhu jednu minci z prvního pytle, dvě mince z druhého, ... Kolik grámů chybí, z 

tolikátého pytle jsou lehčí mince. 

 

 

 

 

 


