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ÚVODNÍK 
Milí Aholáci, 

taky vám ten školní rok utíká jako voda v řece? Školní rok protekl mezi prsty a jsou tady 

prázdniny, dny volna, slunění, výletů a nejrůznějších dovolených. Možná někteří z vás opět 

hubli do plavek, jiní už plánují daleké cesty a ostatní se snažili na poslední chvíli dohnat to, 

co celý rok zanedbávali, tzn. na posledních chvíli doplnit známky ve snaze uzavřít ročník. 

Přesto věříme, že si najdete chvíli a rádi se přečtete, co se v posledních době na Aholu událo i 

o tom, co si pro vás připravili naši redaktoři v rubrikách o sportu, umění, kultuře a dalších 

zajímavostech.  

        Vaši redaktoři  
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NAŠI ŠKOLU 

NAVŠTÍVIL JUDR. 

MARTIN ROZUMKA 
Dne 11. 4. 2018 navštívil naši školu pan JUDr. 

Martin Rozumek, ředitel OPU (Organizace pro 

pomoc uprchlíkům). Z jeho povídání se studenti 

dozvěděli především základní informace o 

neziskových organizacích, jejich fungování a 

financování, ale i něco o tom, jak se stát 

dobrovolníkem nebo co práce dobrovolníka obnáší. 

Jeho návštěvu zprostředkovalo Eurocentrum 

Ostrava, jehož zástupkyně se také přednášky 

zúčastnily. 

 

 
 

DUBNOVÝ DATLÍK 

ANEB SOUTĚŽ 

HBITÝCH PRSTŮ 
Ve čtvrtek 5. dubna 2018 se konala soutěž v psaní 

na klávesnici PC. Soutěž byla rozdělena do dvou 

kategorií: soutěž v rychlostním psaní pro žáky, 

kteří mají předmět Technika administrativy prvním 

rokem asoutěž v rychlostním 

psaní pro pokročilé (druhý 

rok výuky) 

V obou kategoriích žáci 

měřili své síly v opisu textu 

dle předlohy z obrazovky 

počítače. Vyhodnocení 

jednotlivých prací 

soutěžících je prováděno 

počítačem. Hodnotila se 

rychlost a přesnost. 

První místo v první kategorii získala žákyně třídy 

SČ 1 Michelle Klech s 255 úhozy za minutu. Druhé 

místo obsadil Matyáš Šamal ze třídy EMS 1 s 225 

úhozy za minutu a třetí místo získal Daniel 

Šembera ze třídy SM 1 s 216 úhozy za minutu. 

Druhá kategorie měla tyto vítěze – první místo si 

„vypsala" Sandra Fuksová ze třídy PV 2 s 277 

úhozy za minutu, druhé místo patří Tobiášovi 

Hrnčířovi ze třídy EMS 2 s 242 úhozy za minutu a 

na třetím místě se umístil Alexandr Horváth s 230 

úhozy za minutu ze třídy PV 2. 

 

ŽÁCI VYRAZILI NA 

EXKURZI DO ČESKÉHO 

STATISTICKÉHO 

ÚŘADU 
Dne 12. 4. 2018 studenti druhého ročníku oboru 

Právo a veřejná správa navštívili Český statistický 

úřad – krajskou pobočku v Ostravě. Dozvěděli se 

základní informace o fungování a postavení úřadu 

ve veřejné správě, vyzkoušeli si vyplnění části 

dotazníku ke Sčítání lidu, domů a bytů a zhlédli 

krátké video o historii ČSÚ. 
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KULTURNÍ ŽÁŽITEK, DO KTERÉHO BYLI ŽÁCI 

DOSLOVA VTAŽENI 
Dne 12. 4. 2018 žáci Ahol SOŠ 

navštívili ostravské kino 

Vesmír, aby zde zhlédli 

divadelní představení Don 

Quijote de la Mancha v 

režijním nastudování Divadla 

Klauniky Brno pod vedením 

Boleslava Polívky. 

Před zraky diváků se tak 

odehrálo svérázné zpracování 

osudů Dona Quijota a jeho 

věrného služebníka Sancho Panzy. Divadelnímu představení nechyběl ani humor a nadsázka. Hlavní role 

obsadili herci divadla, přičemž samotné představení pak vznikalo před zraky všech za aktivní spolupráce z 

řad diváků, a to jak žáků, tak učitelů. Celé provedení vynikalo spontánností, názorností a lidovým humorem. 

 

SPORTEM KU ZDRAVÍ 

ANEB SPORTOVNÍ 

DEN 
Dne 16. 4. 2018 proběhl v nedalekém sportovním 

areálu RIDERA SPORT badmintonový turnaj 

čtyřher, kterého se účastnily třídy 1. EM, 1. MK, 1. 

OŠ, 1. PL, 1. PV, 1. SČ, 1. SM, 2. SM, 3. SČ a 3. 

VS. 

Turnaj se nesl v přátelském duchu a všichni žáci 

byli rozděleni do dvou větších skupin. Ze dvou 

skupin vyšlo 12 nejlepších týmů, které si to poté 

rozdaly mezi sebou, aby se určily tři nejlepší 

dvojice. Na třetím místě se tak umístil tým děvčat 

ze třídy 1. SM, druhé místo vybojoval smíšený tým 

ze třídy 1. EM a první místo obsadil chlapecký tým 

třídy 1. EM. 

Všichni vítězové byli odměněni čokoládou a 

nejlepší tým navíc praktickým deštníkem! 

NAŠI ŽÁCI OBSADILI 4. 

PŘÍČKU V KRAJSKÉM 

KOLE SOUTĚŽE 

EUROPA SECURA 
Dne 24. 5. 2018 se studentky druhého ročníku 

oboru Právo a veřejná správa zúčastnily krajského 

kola soutěže Europa Secura. Jejich úkol spočíval v 

prezentaci a obhajobě bezpečnostní analýzy na 

předem zadané téma, a to Izraelsko-palestinský 

konflikt. V další části čelily otázkám a výtkám ze 

stran ostatních zúčastněných týmů a komise 

složené z odborníků na danou problematiku. 

Studentky Veronika Hrabovská a Natálie 

Chadzikonstandinu ve velmi silné konkurenci 15 

soutěžních týmů obsadily konečné 4. místo.
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V RÁMCI PROJEKTU „UČÍME SE PODNIKAT“ 

VYRAZILI ŽÁCI NA SLOVENSKO 
Poslední dubnový týden se uskutečnilo první 

mezinárodní projektové setkání žáků partnerských 

škol z Česka, Slovenska, Polska a Itálie. Hostitelem 

byla tentokrát slovenská Stredná odborná škola z 

Námestova – jejich žákovský minipodnik 

provozující cestovní kancelář nám představil krásy 

Slovenska. Navštívili jsme mnoho zajímavých míst 

– Oravský a Spišský hrad, Demänovskou jeskyni, 

Košice, plavili jsme se na pltích po Dunajci v 

Pieninách, vyzkoušeli jsme si vlastnoručně vyrobit 

tradiční řemeslné výrobky ve skanzenu v Zuberci. 

Na programu však byly i odborné workshopy 

mapující činnost našich minipodniků, návštěva a 

beseda v Muzeu kávy – firmě mladého místního 

podnikatele, beseda s majitelem ubytovacího 

zařízení Ranč u Edyho. Na IT workshopu jsme se 

naučili pracovat s 3D tiskárnou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMĚR PRAHA – VÝSTAVA CZECH VR FEST 
Ve dnech 10.-11.5. 2018 se studenti prvního ročníku Ekonomiky v multimediální sféře a Marketingové 

komunikace zapojeni do projektu Talentmanagement, který podporuje město Ostrava, vydali na odbornou 

exkurzi do Prahy. Hlavním cílem celé exkurze byla výstava Czech VR Fest 2018. Zde si mohli vyzkoušet 

všechny výkřiky moderní technologie v oblasti VR a 3D techniky. Měli také možnost si tyto přístroje 

vyzkoušet, což bylo velmi zajímavé. Nebavili se jen studenti, ale také učitelé. 

Druhý den se jeli podívat na Vysokou školu kreativní komunikace, která nabízí studium obdobných oborů 

(fotografování, reklamní tvorba, grafický design apod.). Zde se jich ujal MgA. Jaroslav Fišer (vyučující dějin 

fotografie), který jim vysvětlil, jaké obory lze na škole studovat, seznámil je s kritérii pro přijetí a chodem 

školy. Na konec je vzal na prohlídku budovy. Po ukončení návštěvy se ještě jeli podívat na Václavské náměstí, 

dali si něco rychlého k snědku a poté už odjížděli spokojeni domů. 
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Na základě projektu Rozhodnutí MŠMT č.j. 

MSMT-20323/2012-25 ze dne 21. 5. 2012 se žáci 

a žákyně Střední odborné školy Ahol 

v Ostravě – Vítkovicích i v letošním roce nadále 

zdokonalují ve svých komunikačních znalostech 

v anglickém jazyce, a to prostřednictvím 

bilingvní výuky.  

V letošním školním roce tak probíhá bilingvní 

výuka napříč 2. a 3. ročníky u oboru Ekonomika 

v multimediální sféře, Diplomatické služby a 

Public relation, Pedagogické lyceum i u oboru 

Sportovní management.  Bilingvní formou se pak 

vyučují především předměty Marketing a 

management, Komunikační dovednosti, Učební praxe a v případě Pedagogických lyceí předmět Psychologie. 

V příštím roce naše škola otevírá nový obor Orthoticko-protetický technik a již nyní se předmětem diskuze 

stala otázka, které hodiny budou vyučovány právě bilingvní formou.  

Pro výuku daných předmětů a cílevědomé, systematické a aktivní zdokonalování žákovských znalostí a 

schopností také slouží speciálně multimediálně vybavené učebny, které proběhly v předešlých letech 

rekonstrukcí a splňuje tedy všechny podmínky pro 

možnost individuální komunikace s učitelem, kvalitní 

odposlech, doplnění výuky o obrazové materiály a 

maximální využitelnost auditivních, vizuálních a dalších 

materiálně didaktických prostředků pro výuku.  

Bilingvní forma výuky vede žáka k aktivnímu osvojování 

odborné terminologie v angličtině, a to vždy v závislosti 

na jimi studovaném oboru. Díky zapojení anglického 

jazyka do odborných předmětů pak také žáci smysluplně 

a cílevědomě zdokonalují své komunikační schopnosti 

v cizím jazyce. Bilingvní výuka se proto stává jak ze strany vedení, tak především ze strany rodičů i samotných 

žáků velice žádaná. Jak uvádí ředitelka Ahol – SOŠ Ing. Radmila Sosnová, o kvalitě této výuky svědčí 

především schopnosti a znalosti žáků, kteří již takovouto formou výuky prošli v předešlých letech a 

v současnosti studují na zahraničních univerzitách či vyjíždějí do zahraničí uplatňovat své znalosti a 

schopnosti na různých pozicích, v případě žáků Pedagogického lycea se pak jedná především o práce na pozici 

animátora či au-pair, v rámci jiných oborů pak žáci uplatňují své znalosti v nejrůznějších firmách.  
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STRHUJÍCÍ KOMEDIE OMYLŮ V PODÁNÍ ŽÁKŮ 

PEDAGOGICKÉHO LYCEA 
 

Rok se s rokem sešel a výběr žáků z řad 

oboru Pedagogického lycea napříč všemi 

ročníky si pro své spolužáky, pedagogy, rodiče 

i přátele připravil další nevšední zpracování 

jedné ze Shakespearových komedií. V pondělí 

23. května tak měli jejich příznivci možnost 

zhlédnout premiéru hry Komedie omylů ve 

svérázném a osobitém zpracování na prknech 

kulturního zařízení K-Trio v Ostravě – 

Hrabůvce. Představení přitom proběhlo ve 

dvou časech a v obou případech se hlediště 

nejenže naplnilo, žáci za svůj výkon sklidili 

bouřlivé ovace. 

Hlavní role dvojčat v této hře si zahráli již 

ostřílení herci – Matouš Pokluda (PL3), 

Dominik Uher (PL4), Pavel Rynda (PL4) a 

Mgr. Jakub Raida, strhující výkony však podali 

i úplní nováčci, jako například představitelka 

Adriany – Eva Drahotová (PL1). Nutno však 

podotknout, že v mnoha případech také 

představitelé vedlejších rolí zbavili publikum 

zábran a dovedli jej k bujarému smíchu. 

V záři reflektorů se kromě výše 

zmiňovaných objevili: Hana Šeligová (PL2), 

Lenka Jarošková (PL2), David Menšík (PL1), 

Tereza Hajduková (PL3), Adéla Hudečková 

(PL3), Drahomíra Nováková (PL1), Zdeňka 

Mikulová (PL1), Katka Hrubešová (PL4), 

Klára Kvardová (PL4), Hana Seidelová (PL4) 

a Nela Kolářová (PL3). 
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Před čtyřmi lety nás dinosauři porazili. Alespoň na 

Isla Nublar, exotickém ostrově, kde prosperoval 

unikátní zábavní park Jurský svět, než se jeho 

exponátům podařilo utéct z klecí. Ve finále 

jednoho z nejúspěšnějších filmů všech dob opustili 

ostrov poslední lidé a nechali ostrov napospas 

prehistorickým tvorům. Jenže teď se za nimi musí 

vrátit. Proč? Protože na ostrově se probudila tamní 

sopka a dinosaurům už podruhé v dějinách hrozí 

vyhynutí. Claire (Bryce Dallas Howard) se z upjaté 

manažerky parku proměnila v aktivistku, která je 

chce za každou  

cenu zachránit. A Owena (Chris Pratt) na ostrov 

žene touha najít a spasit Blue, inteligentního 

ještěra, jehož dokázal vychovat a částečně vycvičit, 

a po němž se po zániku parku slehla zem. Na Isla 

Nublar jim však nehrozí jenom sežrání, zašlápnutí 

či spálení tekoucí lávou. Hned po příjezdu se 

stanou očitými svědky a nedobrovolnými aktéry 

falešné hry, která v konečném důsledku může 

změnit život na celé planetě a vrátit ho o pár 

miliónů let zpátky. 

Je to přesně deset let, co muzikál Mamma 

Mia! zboural kina po celém světě. Jen u nás se na 

tom „ničení“ podílelo skoro 750 tisíc diváků, kteří 

od té doby sní věčný sen o pokračování. Sice to 

trvalo relativně dlouho, zato 

v pokračování Mamma Mia! Here We Go 

Again dostanete hned dva příběhy v jednom! S tím 

prvním se vrátíme do časů, kdy byla Donna (Meryl 

Streep a Lily James) čerstvou absolventkou 

univerzity, chtěla poznávat svět a netušila, že brzy 

narazí na tři civilizované mladíky a jeden  

necivilizovaný řecký ostrov a totálně se jí změní 

život. Druhý příběh se odehrává přesně deset let po 

událostech prvního dílu, kdy zcestovalejší a 

moudřejší Sophie (Amanda Seyfried) plánuje 

velkolepé znovuotevření rodinného hotelu na 

Kalokairi, na které se samozřejmě sjedou všichni 

„obvyklí podezřelí“, včetně trojice jejích 

charismatických tatínků (Pierce Brosnan, Colin 

Firth a Stellan Skarsgard). Oba příběhy se 

rafinovaně proplétají a propojují písničkami 

švédského hudebního zázraku jménem ABBA, ať 

už novými aranžemi kousků, které zazněly už 

v minulém díle, nebo hity, na něž se předtím 

nedostalo. 

Text převzat z www.cinestar.cz/cz/ostrava 
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JANA HORČIČÁKOVÁ, absolventka oboru Pedagogické lyceum 

ve školním roce 2014/2015, současně studentka Palackého 

univerzity v Olomouci:  

Kdybych se měla zamyslet, co mi studium na AHOL-SOŠ dalo, určitě je toho 

mnohem více, než na co si právě teď vzpomenu. V první řadě mi škola dala 

spoustu možností, jak se umělecky angažovat – hlavně tedy formou různých 

vystoupení na vernisážích, školním plese a jiných akcích. Dále jsem měla 

možnost vycestovat do zahraničí, ať už na 3 týdny praxe v Německu, poznávací 

zájezd ve Velké Británii či zájezdy s projektem Comenius, které byly alespoň pro 

mě velmi přínosné. Teď ale ke školním záležitostem… 

Díky tomu, že jsem na střední škole měla předměty Pedagogika a Psychologie, 

ze kterých jsem také maturovala, mám na nyní vysoké škole „náskok“ před 

těmi, co přišli z gymnázií či jiných středních škol, kde se s těmito předměty 

nesetkali. Během studia jsme navíc absolvovali několik odborných praxí, takže opět oproti většině mám zkušenosti a 

alespoň trochu vím, kterým směrem se chci, nebo naopak nechci, dále ubírat.  

Mé další studium začalo celkem dobře, první ročník mám úspěšně za sebou a ke všemu se mi splnily rovnou tři sny – 

studovat na jedné z nejprestižnějších vysokých škol, studovat češtinu a studovat speciální pedagogiku. Přestože mi 

spousta lidí říkala, že na speciální pedagogiku se nemám ani hlásit, protože tam bývá velký počet uchazečů, zkusila 

jsem to. A dobře jsem udělala. Někdy se opravdu vyplácí spoléhat se jen sama na sebe a Váš sen se může stát 

skutečností.  

Na závěr bych Vám, studentům, chtěla vzkázat toto: Pokud máte nějaký sen, jděte si za ním. Ale musíte pro to udělat 

maximum, ne jen čekat, že Vám příležitost spadne do klína. A když to dokážete, potom těm, kteří Vám nevěřili, vytřete 

zrak…  Přeji hodně štěstí. 

CITÁTY SLAVNÝCH O VZDĚLÁNÍ, UČENÍ A ŽÁCÍCH 

Pole jakkoliv úrodné, přece bez obdělání úrodu přinášet nemůže. 

Marcus Tullius Cicero 

Vzdělání není pouhým nashromážděním jednotlivých vědomostí, jako není těstem 

mouka, voda, sůl, kvasnice atd. dohromady naházené.  

Tomáš Garrigue Masaryk 

Vědění je poklad, ale praxe je klíč k němu.  

Thomas Fuller 
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LUKÁŠ SLUKA, absolvent oboru Diplomatické služby a Public 

relations ve školním roce 2015/2016, současně student Vysoké 

školy podnikání a práva:  

Když jsem nastupoval na SOŠ, bál jsem se všeho, měl jsem strach z nových lidí, 

z nových začátků. Já byl hrozně stydlivé dítě. Když jsem chtěl něco říct paní 

učitelce, bylo to takové to: ,,Já klepu, ty mluvíš.‘‘ , ale můžu Vás ujistit, že bát se 

bylo naprosto zbytečné, protože mi brzy došlo, že je pouze na mě, jak strávím 

následující 4 školní roky. A já si stanovil jeden jednoduchý cíl – být ve všem 

nejlepší, a i když se mi to určitě nepovedlo na 100%, jsem poměrně spokojený se 

samými jedničkami na maturitním vysvědčení a přijetím na VŠ. Nechci se 

vytahovat, jen jsem tím chtěl říct, že je na každém z vás, jak se postaví ke studiu 

na SŠ. Protože čas tady dost jistě ovlivní Vaši budoucnost.  

AHOL vás nebude držet po nocích v knížkách, učebnicích, ale dá Vám prostor se 

vyjádřit, projevit potenciál, který je ve vás všech. A o tom je studium na téhle 

škole. AHOL mi ukázal, že nikdo nemá dáno, čím bude, kým bude, to si každý zvolí 

sám, pokud chce. Měl jsem kolem sebe lidi, kteří nemuseli hnout prstem pro to, aby měli všechno, co chtěli. Ale zároveň 

neměli žádné cíle, nechtěli se zlepšovat, chtěli jen proplout, rychle přežít střední. Já si říkal, že tohle není pro mě, že 

když už jsem tady, tak si z toho chci něco odnést, dělám to přece pro sebe a já nechci být jen tak někdo. 

Tak jsem to udělal, protože jsem věděl, že mám vždycky na výběr. I vy si můžete vybrat, jakou cestou se vydáte, a tahle 

škola Vám vyjde vstříc a poradí Vám, když si zrovna nebudete něčím jistí. Na závěr bych vám chtěl popřát štěstí a 

spoustu motivace do studií. Klaďte si ty nejvyšší cíle, se kterými můžete jen překvapit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADÉLA VROBLOVÁ, 

absolventka oboru 

pedagogické lyceum ve 

školním roce 2014/2015: 

 

 

Jděte v životě pořád dál. 

Každý krok může být těžší, 

ale kvůli tomu nezastavujte, 

protože nakonec dosáhnete 

svého cíle! STOJÍ TO ZA 

TO!!! 
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      SUDOKU 

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." 
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HOROSKOPY NA  

 NA ČERVEN 2018 
 

BE R AN 

Pokud se Vám sbíhají sliny na exotická jídla, jako 

jsou mořské škeble, pštrosí vejce nebo klokaní 

řízek, pak byste měli být na pozoru. Čeští Berani 

mají žaludky přizpůsobeny spíše domácí stravě. V 

červnu si proto hýčkejte své útroby. Láska přece 

prochází žaludkem. 

 

BÝ K  

Horoskop Býkům radí, uniformu generála pověste 

na hřebík. Pokud jste si dosud nevybudovali 

autoritu přirozenou cestou, půjde to jen změnou 

vizáže rozhodně ztěžka. Sebejistota je tak tím 

prvořadým, co v červnu budete hledat a také 

nacházet. 

 

B LÍŽE N C I  

Horoskop Blížencům doporučuje, aby si kladli 

tento měsíc vysoké cíle. Na burze platí, že když 

ceny akcií klesají, je dobré nakupovat, a když 

stoupají, zase prodávat. V červnu postupujte 

obdobně – když ostatní začínají myslet na 

odpočinek, Vy díky tomu máte prostor získat či 

dokázat doslova nemožné. 

 

R A K 

Pro samou práci a starost o rodinu byste mohli 

snadno zapomenout na to, co Vás činí přitažlivými. 

A to je krom usměvavé a odpočaté tváře rovněž 

elegantní vzhled. Raci, nebojte se proto myslet i na 

sebe a pořiďte si nový parfém, šaty nebo šperk. 

Jistě si nějakou pozornost zasloužíte. 

 

LE V  

Jste v práci spokojení? Lvi, možná přišel čas začít 

si hledat nové místo. Vašim cílem není jen 

snesitelný kout, kde vyřídíte nezbytnou agendu. 

Oprávněně toužíte vychutnávat si v zaměstnání den 

za dnem a dělat něco smysluplného a prospěšného. 

Pokud již takové štěstí máte, buďte za něj osudu 

vděčni. 

 

P A NN A 

V červnu by se Panny měly oddat tanci a ladným 

pohybům. Do dveří můžete shrbeně vkročit, 

zadýchaně vtrhnout nebo ladně vplout. A právě to, 

zda si dokážete udržet v nitru harmonii, bude velmi 

znát i na Vašem zevnějšku. Snažte se být majákem 

profesionality, neboť šarlatánů je kolem víc než 

dost. 

 

V Á H Y  

Spousta věcí je dnes na jedno použití. Nikterak 

však důvěra. Ta se těžko nabývá a lehce ztrácí. 

Buďte v červnu proto v jednání ostražití, abyste 

nezpůsobili omylem něco, čeho budete později 

litovat. Váhy, víra je esencí Vaší spokojenosti. 

 

Š T ÍR  

Pro Štíry bude tento měsíc velmi důležitá jejich 

ochota pomáhat ostatním. Můžete se těšit na 

nekonvenční dobrodružství, které Vás nemine, 

pokud své síly a dovednosti nabídnete někomu 

dalšímu. Od stavby krmítka, přes luštění hlavolamu 

až po truhlu s pokladem vykopanou na sousedově 

zahradě. Nechejte se rozhodně překvapit. 

 

 



S TŘ E LE C  

Horoskop na červen Střelce upozorňuje, že se 

stanou terčem útoku nějakého závistivce. Má na 

Vás spadeno ukřivděný příbuzný, protože Vám 

tetička odkázala nezměrné bohatství? Kdo ví – 

možná se však nakonec stanete jen obětí 

rozvášněné včely, která neodolá vůni Vaší sladké 

limonády. 

 

K O ZO R OH  

Je na čase přestat s předstíráním. Kozorozi, pokud 

Vám něco v životě nevyhovuje (od partnera až po 

pračku), musíte si to hlavně přiznat. Řešením může 

být třeba inzerát a nebo dočasné odříkání. I když 

pravda, v případě pračky může být týdenní askeze 

dokonce horší než v případě chybějícího partnera. 

V O D N ÁŘ  

Upřímně řečeno, někdy člověk musí naříkat 

jednoduše proto, že to od bolesti uleví více, než 

když v sobě zármutek a starosti dusíte bez hnutí 

brvou. Vodnáři, na první pohled je statečnost více 

sexy než třeba pláč, ale všichni jsme jen lidé. V 

nouzi tak poznáte, kdo Vás má opravdu rád. 

 

R Y BY 

Tento měsíc k Rybám dost možná přijde nečekaná 

a velkorysá nabídka či dar. Může to být briliantový 

prsten jako předzvěst manželství, poptávka Vašich 

vzácných služeb nebo vzkaz od malíře, který by 

chtěl zhotovit Váš portrét. Vyhlížejte proto s 

nadšením posla těchto příjemných zpráv. 

 
 


