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ÚVODNÍK
Milí Aholáci,
školní rok je již v plném proudu. Za poměrně krátkou dobu SOŠ Ahol stihlo navštívit mnoho
zajímavých osobností, také se odehrál četný počet akcí, přednášek a vzdělávacích výstav v
Ahol Gallery.
V letošním školním roce se můžete těšit na úvodníky a pravidelné informování o průběhu
schůzek školního parlamentu v mé režii, jelikož jsem byla zvolena schüllerführerem tohoto
institutu.
S přáním pevného zdraví a výborných výsledků v tomto školním roce se s vámi loučí

Bára Ohřálová, předsedkyně školního parlamentu
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ZPRÁVY Z AHOLU

DVOUDENNÍ KULTURNÍ
EXKURZE BRNO – VÍDEŇ
Ve dnech 10. a 11. října 2017 se výběr žáků a žákyň
oboru Pedagogického lycea zúčastnil dvoudenní
kulturní exkurze Brno - Vídeň.
V letošním roce žáci zhlédli expozici spojenou s
válčením Napoleona Bonaparte ve Slavkově u
Brna, dozvěděli se zajímavosti o bitvě tří císařů a prohlédli si památeční místa s touto bitvou
spojená. Následně společně s pedagogy zamířili do centra Brna, které je protkáno řadou
historických budov, pamětihodností a turistických zajímavostí, jako je například brněnský
drak. Ve večerních hodinách pak byla úterní exkurze završena uměleckým zážitkem v podobě
divadelního představení zaměřeného nejen na intimní zajímavosti ze života Adolfa Hitlera.
Inscenaci s názvem Doma u Hitlerů aneb Historky z Hitlerovic kuchyně viděli v nastudování
brněnského HaDivadla.
Ve středu ráno se pak skupina vydala objevovat a obdivovat krásy rakouské metropole - Vídně.
V dopoledních hodinách je čekala prohlídka zámku Schönbrunn, sídla Habsburků, a jeho
zahrad, hned poté následovala návštěva galerie
Belveder, kde mohli žáci zhlédnout vskutku
mistrovská díla, mezi něž se řadí např. Polibek od
Gustava Klimta. Po bohatém a vyčerpávajícím
dvoudenním kulturním programu se žáci vrátili plni
dojmů a nových obohacujících vědomostí.

ZPRÁVY Z AHOLU

AHOL POŘÁDA VÝTVARNÝ WORKSHOP
V rámci projektu statutárního města Ostravy
(Program podpory kultury a zachování kulturního
dědictví na území statutárního města Ostrava
v letech 2017 – 2020) proběhl 13. 10. 2017 na
AHOL – Střední odborné škole v pořadí už třetí
z workshopů pro žáky základních škol, zaměřený
tentokrát na netradiční výtvarné techniky.
Skupina 22 žáků ZŠ Šenov tak měla možnost si pod
vedením Mgr. Barbory Hekerové vyzkoušet
techniky, s nimiž se dosud v běžných hodinách
výtvarné výchovy nesetkala – například enkaustiku,
mramorování nebo práci se dřevem a pájkou.
Zastřešujícím tématem byla Ostrava a její
industriální
architektura,
a
tak
kromě
pozoruhodných abstrakcí vznikly i originální koláže
s ostravskou tematikou.
S výsledkem výtvarného workshopu se brzy seznámí
i široká veřejnost – výstava účastníků tohoto i
následujícího prosincového workshopu je plánována
na měsíce prosinec a leden v AHOL GALLERY.

EXKURZE NA ÚŘADĚ MĚSTSKÉHO OBVODU
OSTRAVA - JIH
Dne 17. 10. se studenti 3. ročníku
Veřejnosprávní činnosti zúčastnili exkurze na
Úřadě městského obvodu Ostrava-Jih.
Studenty přivítal starosta obvodu Bc. Martin
Bednář, který představil základní problematiku
samosprávy
nejlidnatějšího
ostravského

městského obvodu a zároveň odpovídal na
dotazy studentů. V rámci diskuze došlo také na
iniciativu "Společně tvoříme Jih", ve které
rozhodnou internetovým hlasováním samotní
občané Ostravy-Jihu o uskutečnění projektů ve
svém okolí.

ZPRÁVY Z AHOLU

DEN ZDRAVÍ NA AHOL SOŠ
V pondělí, dne 23. 10. 2017 proběhla v prostorách naší
školy preventivní akce zvaná Zdravý životní styl. Žáci 1. a
2. ročníků dostali možnost dozvědět se něco nového v rámci
přednášek odborníků z praxe, kteří je informovali o
problematice kouření, očních a ušních onemocněních a
způsobech jejich léčby.
Zdraví bylo hlavním tématem i na druhém stanovišti, které
třídy seznamovalo se způsoby odběru krve, měření krevního
tlaku, KPR či obvazovými technikami. Velmi zajímavým
zpestřením byla možnost nahlédnout do útrob skutečného
sanitního vozu.
Na své si ovšem přišli i zájemci o samotný zdravý životní styl.
Součástí dopoledne totiž byly i ukázkové lekce skupinových
fitness cvičení pod vedením Mgr. Jany Ligocké a relaxační
stanoviště. Zde žáci mohli ochutnat celou řadu zdravých
pochutin, vyslechnout si naučnou přednášku o čaji
vyslovenou majitelem čajovny, případně se naučit několik
relaxačních cviků, které jim mohou pomoci překonat únavu
z náročného dne.
V odpoledním bloku potom proběhly přednášky vyslovené
odborníky. První z nich realizovaly vedoucí zařízení Anabell
Ostrava a její host, slečna, která si prošla závažnou poruchou
příjmu potravy – mentální anorexií. Druhým přednášejícím
byl odborník na problematiku šikany, Mgr. Látal, jenž se
zabýval tématem kyberšikany, konkrétně tzv. sextingu.
Celá akce se vydařila k velké spokojenosti vyučujících i žáků, kteří dostali možnost přiučit se něco nového
v oblasti dnes tolik diskutovaného životního stylu.
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AKTUÁLNÍ ZPRÁVY ŠKOLNÍHO PARLAMENTU
První schůze parlamentu pod taktovkou mé
maličkosti, Báry Ohřálové, se sešla v hojném
počtu zástupců jednotlivých tříd, napříč
prvních až třetích ročníků všech oborů.

předběžně stanoveno datum 22. prosince.
Účastníci se mohou těšit na pestrou konkurenci
a atraktivní výhry.

Tentokrát se z velké části projednávala
administrativní činnost, jako například
zavedení facebookové skupiny pro zástupce
tříd pod názvem „AHOL parlament“, dále také
sjednocení kontaktů.

Dále se vyřizovaly stížnosti na nevhodné stání
studentů na chodbách, které vede k omezení
průchodu. Zazněly i stížnosti na předbíhání
jedinců ve frontě na oběd ve 12:00 – 12:30,
proto učitelé důrazně upozornili na možnost
konzumace obědů také v čase 13:15 – 13:30.

Mezi další projednávané záležitosti patří
soutěže AHOL dance, AHOL cake a pěvecká
soutěž. Ochotně se přihlásilo dostatek studentů
k realizaci AHOL dance i AHOL cake, kteří
s nadšením přislíbili účast. Pro soutěžení bylo

Na závěr bych ráda poprosila zástupce
parlamentu, kteří ještě nejsou zapsaní ve
facebookové skupině, aby se připojili z důvodu
brzkého sdělení několika informací, které pro
nás budou v následujících měsících klíčové.

S láskou a úsměvem na rtech se s vámi loučí
Bára Ohřálová, předsedkyně studentského parlamentu

BÁRA OHŘÁLOVÁ
PŘEDSEDKYNĚ ŠKOLNÍHO PARLAMENTU
Základní informace a kontakty:

-

žákyně 3. ročníku oboru Pedagogické lyceum

-

všestranná umělkyně a vítězka loňského ročníku
Ahol hlesá Superstar v odborných znalostech

-

Kontaktní email:
Najdete na fb:

barbora.ohralova@seznam.cz
Bára Ohřálová (AHOL parlament)

SPORT, UMĚNÍ A KULTURA

FOTBAL
Skotský pohár: Devatenáctiletý O´Hara
dostal vysoký trest za nevhodné chování na
hřišti
Skotský fotbalista Kevin O´Hara z druholigového
Falkirku dostal od disciplinární komise distanc na osm
utkání poté, co se během pohárového zápasu proti,
rovněž druholigovému, Dunfermlinu vysmíval
jednookému protihráči Deanu Shielsovi.
Ten musel před jedenácti lety podstoupit operaci, při
níž mu lékaři museli odebrat pravé oko, které si
poranil v dětství.
Dodatečný trest za urážky a nevhodné chování může
dostat také O´Harův spoluhráč Joe McKeem, kterého
Shiels fauloval, a následně obdržel za tento zákrok od
hlavního sudího červenou kartu.

Reprezentace: Hráč Baníku se
v sestavě české fotbalové
reprezentace objevil po dlouhých
osmi letech
Třiadvacetiletý záložník ostravského
Baníku Robert Hrubý toho ve
vítězném utkání reprezentace proti
Islandu moc nepředvedl. Do hry se dostal
až pět minut před koncem zápasu, a na
konečném výsledku se nepodílel žádnou
důležitou akcí. I přesto měla jeho krátká
účast v tomto utkání význam, jelikož za
fotbalovou reprezentaci nastoupil, bez
deseti dnů, po osmi letech hráč Baníku
Ostrava. Hrubý může navíc své
představení v reprezentaci prodloužit,
jelikož v sobotu hrají svěřenci Karla
Jarolíma zápas v Dauhá proti domácímu
Kataru.
Zatím poslední hráči v české reprezentaci,
kteří hájili ostravskou příslušnost, byli
v roce 2009 Tomáš Marek, který zasáhl do
hry v únorovém utkání proti Maroku, a
Mario Lička, jenž nastoupil do duelu proti
Ázerbajdžánu ve Spojených arabských
emirátech, kde Češi prohráli 2:0.

SPORT, UMĚNÍ A KULTURA

HOKEJ

CHL: Obránce Mannheimu Larkin
dostal za nevybíravý zákrok trest
na 4 zápasy:
Americký obránce s italským pasem
Thomas Larkin se po úterním utkání
Hokejové Ligy Mistrů dostal do
podvědomí
mnohým
evropským
fanouškům. Ovšem nikoliv pohlednou
akcí
nebo
krásným
gólem.
Šestadvacetiletý bek totiž ve čtvrtfinále
CHL proti švédskému celku Brynäs
neudržel nervy na uzdě a zákeřným hitem
sestřelil bývalého hráče NHL Daniela
Pailleho. Následně dostal trest do konce
utkání, a v celkovém součtu mu rozhodčí
vyměřili neuvěřitelných 52 trestných
minut!
„To byl pokus o vraždu,“ odsoudil zákrok
v rozhovoru pro média sportovní šéf
klubu Stefan Bengtzén. Následně k závěru
dodal ještě kouč Leif Strömberg
poznámku, že by měl Larkin dostat trest
minimálně na 25 zápasů. Italo-Američan
ale nakonec dostal stopku „pouze“ na
čtyři utkání, s čímž rozhodně nejsou
spokojeni členové klubu Brynäs IF.
Klub ze švédského města Gävle nakonec
postoupil přes německý Mannheim do
čtvrtfinále, kde se utká s Třincem.

CHL: Bílí Tygři z Liberce vyřadili obhájce, do
čtvrtfinále postoupil také Třinec a Kometa
V osmifinále čtvrtého ročníku evropské Hokejové Ligy
Mistrů se nám představili celkově tři české kluby, které
se dokázali probojovat přes svou skupinu až do
samotných vyřazovacích bojů. Hokejisté z Brna narazili
v osmifinále na švýcarský EV Zug, který dokázali
porazit 4:3, respektive 5:2, a ve čtvrtfinále se utkají
s finským Jyväskylä.
Svou příležitost využili také Oceláři z Třince, kteří si ve
dvouzápasové bitvě poradili se švédským Malmö.
Skandinávského soupeře, který ve skupině narazil na
Kometu Brno, porazili svěřenci trenéra Václava Varadi
shodně v obou zápasech výsledkem 2:1. Slezský klub
ovšem zamíří na skandinávský poloostrov minimálně
ještě jednou, jelikož dalším soupeřem jim bude tým
z města Gävle, a zároveň třináctinásobný mistr
švédské nejvyšší soutěže, Brynäs IF.
O největší překvapení se z tuzemských týmů ale
postaral Liberec, který dokázal senzačně vyřadit
dvojnásobného mistra CHL Frölundu Indians. Tým ze
švédského Göteborgu sice první zápas proti Bílým
Tygrům vyhrál v poměru 3:2, ovšem hráči z města pod
Ještědem se nevzdali, a na ledě soupeře urvali postup
v prodloužení po celkovém vítězství 6:4. Bude tedy
jistě zajímavé sledovat, kdo z tohoto tria (ne)postoupí
do semifinále, odkud je to už jen krok od samotného
finále, které si v loňském ročníku zahrála, pro
zajímavost, pražská Sparta.

ZAJÍMAVOSTI ODEVŠAD

Asi každý z nás se někdy potýkal s depresí, únavou
a stresem způsobeným především změnou ročního
období a blížícího se konce roku. Slunečné a krásné
letní období plné optimismu a tepla je pryč a místo
něj je tady deštivý podzim s ochlazujícím se
počasím, změnou času a chmurnými náladami. To
vše má vliv na naši psychiku a vnímání světa jako
takového. A ať už si tyhle změny připustíme méně
či více, vždy to na nás nějak dopadá.
Naše energie se ztrácí stejně rychle jako denní
světlo v tohle období a síla na činnosti a koníčky,
která tady byla v předcházejících měsících, ubývá.
Vstávání z vyhřáté postele do chladného dne taky
energie dvakrát nepřidá a nezbývá nám tak nic

jiného, než si zvyknout a tuhle únavnou dobu
přečkat.
Není to jen únava nebo nemoci, které přichází
s podzimem a přidávají k často horší náladě, než
jsme zvyklí. Absence slunečních paprsků a letních
činností jako je jízda na kole, dovolená u moře či
procházka po rozkvetlém parku, nás nutí přemýšlet
nad problémy a myšlenkami, které jsme celé léto
nevědomě vypouštěli pryč.

Pokud pokus o vyhnání těchto myšlenek selhal a ony se s novou roční etapou
znovu přesunuly zpět, pak je tady několik rad a možností, jak se jich
nadobro zbavit.
Jednou z nich je bezpochyby obohacení
jídelníčku o vitamíny obsažené v ovoci a
zelenině, které mimo posílení imunity také
uberou velké množství únavy, a Vy znovu pocítíte
více sil na veškeré činnosti, které Vás doteď
zmáhaly.

1

Obohacení šatníku o veselejší barvy je krok,
kterým rozhodně nic nezkazíte. Barevnost
opadaného listí venku je pro podzim typická, tak
proč si neudělat barevnější i obsah šatníku? A své
nové kousky můžete předvést před svými přáteli, se
kterými byste měli trávit co nejvíc času.

2

Pokud zvolíte sportovní aktivitu, Vaše tělo
navíc vyplaví určitou dávku endorfinu nebo-li
„hormonu štěstí“ a na Vaší náladě se to tak
spolehlivě odrazí. Procházka po parku na čerstvém
vzduchu nám jistě přinese plno inspirace na výrobu
podzimní dekorace.

3

Nejdůležitější je ovšem přijmout podzim jako
pestrobarevné roční období, které naskýtá
plno možností a řešení v nejen těchto
nepříjemných situacích.

4

HUMOR A ZÁBAVA

LOGICKÁ HÁDANKA: ŽÁROVKY
Stojíte u tří vypínačů. Víte, že patří ke třem žárovkám, které
jsou v místnosti, kam vede dlouhá a klikatá chodba - tzn. že ze
svého místa vůbec nemůžete vidět, zda některá svítí nebo ne.
Všechny tři vypínače jsou nyní v poloze vypnuto. S vypínači
můžete manipulovat, jak chcete, pak jednou projít chodbou a
podívat se do místnosti. Tam musíte říci, který vypínač je od
které žárovky.
Jak na to?

VTIPY
"Proč jsi tak smutný?"
- "Ale, zemřela mi žena"
"A proč jsi tak poškrábaný?"
- "Bránila se."
Na pohřbu se Pepíček zeptá
kněze:
"Jaké je heslo na wi-fi?"

LOGICKÁ HÁDANKA: SPRAVEDLNOST
Rodiče koupí dětem sušenky. Protože šetří, tak vezmou dvě ve
slevě (malinko prošlé). Aby se ale neřeklo, že jsou škrti, přidají
do košíku dvě za plnou cenu. Když přijdou domů, jejich dvě
děti se na ně vrhnou, a každé si vezme dvě sušenky. Na
trvanlivost se nedívají a jejich výběr je prakticky náhodný.
Myslíte, že je život spravedlivý a obě děti dostanou po jedné
prošlé sušence, nebo jedno schytá obě? Co je
pravděpodobnější?

SUDOKU

Kněz odpoví: "Prosím,
respektuj mrtvé!"
Pepíček: "Všechno malým?"
Víte, proč Hitler přestal
malovat?
Protože se mu nelíbilo míchání
barev.
"Už musím letět!" řekl
pyrotechnik a přestřihl červený
drát.
Šnečku, šnečku, vystrč růžky,
dokud držím v ruce nůžky.

Víte, co teroristi dávají druhým
k narozeninám?
Bonboniéru.

Klára Pytelková
(dealer memes a černého humoru)

HUMOR A ZÁBAVA

ÚRYVEK Z DÍLA ZNÁMÉHO AUTORA:
Farma zvířat (G. Orwell)
Nyní zde již byla všechna zvířata s výjimkou Mojžíše, ochočeného havrana, který spal na zábradlí za zadními dveřmi
farmy. Když Major viděl, že se všichni již pohodlně usadili a netrpělivě čekají, odkašlal si a začal:
„Soudruzi, jistě jste již slyšeli, jaký jsem měl včera podivný sen. Ale nejprve musím říci něco jiného. Již s vámi,
soudruzi, dlouho nepobudu. Než však zemřu, musím vám předat, co jsem poznal. Mám za sebou dlouhý život, a když
jsem lehával o samotě v chlévě, zbývalo mi hodně času k přemýšlení. Myslím, že mohu klidně prohlásit, že rozumím
podstatě života na této zemi stejně dobře jako kterékoliv jiné zvíře. A o tom s vámi chci mluvit.
V čem je, soudruzi, podstata života? Jen se podívejte. Naše životy jsou bídné, upracované, krátké. Narodíme se,
dostaneme nažrat jen tolik, abychom nechcípli, ti, kteří mohou, musí pracovat až do vyčerpání, a jakmile nám dojdou
síly a už nejsme užiteční, je náš život krutě ukončen. Žádné zvíře v Anglii nezná štěstí a odpočinek. Žádné zvíře
v Anglii není svobodné. Zvířecí život je bída a otroctví. Taková je pravda, soudruzi.
Ale je takový řád přírody? Je snad anglická půda tak chudá, že nezaručí slušný život těm, kdo ji obývají? Ne,
soudruzi, tisíckrát ne! Půda Anglie je úrodná, podnebí je dobré, tady by našlo dost potravy mnohem víc zvířat, než tu
žije dnes. Jenom naše farma by uživila tucet koní, dvacet krav, stovky ovcí! A všichni by mohli žít pohodlně a
důstojně, jak se nám ani nezdá. Proč tedy žijeme v tak bídných podmínkách? Protože skoro všechen výtěžek naší
práce nám kradou lidé! A tady, soudruzi, je odpověď na všechny naše problémy. Ta odpověď spočívá v jediném slovu
– Člověk. Člověk je náš jediný opravdový nepřítel. Odstraňme Člověka a hlavní příčina hladu a přepracování zmizí!
Člověk je jediný tvor, který konzumuje, aniž něco vytváří. Nedává mléko, nesnáší vejce, neutáhne pluh a neumí
utíkat tak rychle, aby chytil zajíce! Přesto je pánem všech zvířat. Nutí je pracovat a vrací jim jen tolik, aby je udržel při
životě, a zbytek si nechává. Naše práce obdělává půdu, náš trus ji hnojí, přesto nikdo z vás nemá víc než svoji kůži.
Vy krávy, které sedíte přede mnou, kolik tisíc litrů mléka jste daly za minulý rok. A co se s tím mlékem, kterým jste
měly vykrmit svá pěkná telata, co se s ním stalo? Do poslední kapky steklo do hrdla nepřátel! A vy slepice, kolik vajec
jste loni snesly a z kolika se mohla vylíhnout kuřátka? Většinu jich odnesli na trh, aby si Jones a jeho lidi vydělali. A ty,
Lupino, kde máš ta čtyři hříbátka, co se ti narodila? Byla oporou a potěšením tvého stáří? Kdepak! Jakmile jim byl rok,
všechna prodali a už je neuvidíš! Čtyřikrát jsi porodila, dřeš se na polích, ale dali ti za to někdy něco víc než trochu
jídla a stáj?
Ale ani tyto ubohé životy nám není souzeno prožít až do konce. Já osobně si nestěžuju, protože patřím k těm
šťastnějším. Je mi dvanáct let a mám přes čtyři sta dětí. To je normální život vepře. Ale žádné zvíře nakonec
neunikne krutému noži. Selátka, co tu sedíte přede mnou, vás vykrmují na maso a do roka budete všechna kvičet na
řeznickém špalku. Tahle hrůza čeká na každého – na krávy, prasata, slepice, ovce, na všechny. Boxere, ve chvíli, kdy
ti ochabnou svaly, zavolá Jones rasa, který ti podřízne krk a tvým masem nakrmí lovecké psy. A když zestárnou psi a
ztratí zuby, Jones jim uváže kolem krku cihlu a utopí je v nejbližším rybníku.
Copak není úplně jasné, soudruzi, že toto zlo našeho života pochází z tyranie lidských bytostí? Produkty naší
práce nám budou patřit pouze tehdy, zbavíme-li se Člověka! Mohli bychom získat svobodu a bohatství téměř ze dne
na den! Co tedy musíme udělat? Ve dne v noci, tělem i duší pracovat na svržení lidské rasy. A to je moje poselství,
soudruzi: REVOLUCE! Nevím, kdy přijde. Možná za týden, možná za sto let, ale vím tak jistě, jako vidím pod nohama
tuhle slámu, že dříve či později zvítězí spravedlnost. A na to se soustřeďte, soudruzi. Zbývá vám už málo času!
A především předejte toto mé poselství těm, kteří přijdou po vás, aby budoucí generace dovedly bitvu až do jejího
vítězného konce.
Nezapomeňte, soudruzi, že ve své odhodlanosti nesmíte ochabnout. Nic vás nesmí zarazit. Neposlouchejte nikdy
ty, kteří vám budou tvrdit, že člověk a zvíře mají společné zájmy, že prospěch jednoho je prospěchem druhého. To
vše jsou lži! Člověk neuznává zájmy jiného tvora než sebe. A mezi námi zvířaty musí být dokonalá jednota a bojové
soudružství. Všichni lidé jsou nepřátelé, všechna zvířata jsou si soudruhy!“
V tom okamžiku se strhl hluk. Zatímco Major mluvil, vylezly ze svých děr čtyři krysy, seděly nyní na zadních
nohách a poslouchaly. Náhle si jich všimli psi a krysy jen taktak stačily vletět zpátky do děr. Major zdvihl nohu a
požádal o klid:
„Soudruzi! Ještě jednu věc si musíme vysvětlit. Jsou divoká zvířata jako krysy a králíci naši přátelé, či nepřátelé?
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Hlasujme o tom. Ptám se vás: Jsou krysy soudruzi?“
Hlasování bylo ihned provedeno a zdrcující většina souhlasila s tím, že krysy soudruzi jsou. Proti byli pouze tři psi
a kočka, ale ta, jak vyšlo najevo, hlasovala pro i proti. Major pokračoval:
„Řeknu už jenom pár slov. Chtěl jsem ještě zopakovat, že naší povinností je uvědomovat si nepřátelství vůči
Člověku a všemu, co činí. Každý, kdo chodí po dvou, je nepřítel! Každý, kdo chodí po čtyřech nebo létá, je přítel.
A pamatujte si, že ani v boji proti Člověku se mu nesmíme začít podobat. Dokonce zvítězíme-li nad Člověkem,
nesmíme napodobovat jeho zvyky. Žádné zvíře nesmí nikdy bydlet v domě, spát v posteli, nosit šaty, pít alkohol,
kouřit, používat peníze či obchodovat. Všechny lidské zvyky jsou špatné. A především: žádné zvíře nesmí nikdy
tyranizovat jiné, slabé či silné, chytré či prosté. Všichni jsme si bratry. Žádné zvíře nesmí nikdy zabít jiné zvíře!
Všechna zvířata jsou si rovna.
A nyní, soudruzi, vám povím, jaký jsem měl včera sen. Těžko jej popsat. Byl to sen o zemi, jak bude vypadat, až
zmizí Člověk. Ale připomněl mi něco, co se mi dávno vytratilo z paměti. Víte, kdysi dávno, když jsem byl malé sele,
moje matka a ostatní prasnice mi zpívaly starou píseň, z níž znaly jen nápěv a první tři slova. V dětství jsem tu melodii
uměl, později už jsem si na ni nedokázal vzpomenout. Ale včera se mi vrátila ve snu. A dokonce se mi vybavila
i slova. Slova, která kdysi zvířata určitě zpívala, ale pak byla po generace zapomenuta. Tu píseň vám teď zazpívám,
soudruzi. Jsem starý a můj hlas je hrubý. Ale až se naučíte melodii, můžete si ji zpívat sami a lépe. Jmenuje
se Zvířata Anglie.“
Starý Major si odkašlal a spustil. Jak řekl, jeho hlas byl hrubý, ale zpíval docela dobře a melodie byla strhující,
něco mezi Clementine a La Cucuracha. Slova zněla:
Zvířata Anglie a Irska,
již vzhůru, všichni trpící,
o časech zlaté budoucnosti
slyšte s úsměvem na líci.
Již brzy den ten přijít musí,
kdy zhyne celý lidský rod,
přes žírné lány vlasti naší
se potom dáme na pochod.
Píce tolik, co srdce ráčí,
oves, pšenku, žito, ječmen,
brambor, řepy každému stačí,
až přijde vytoužený den.
Zelenější budou pastviny,
čistší ve všech řekách voda,
až zas svěží vítr zavane
v den, kdy nastane svoboda.
Každý z nás činiti se musí,
i kdyby měl život položit,
krávy, koně, vepři i husy,
my svobodu již nedáme si vzít.
Zvířata Anglie a Irska,
již vzhůru, všichni trpící,
o časech zlaté budoucnosti
slyšte s úsměvem na líci.

Ilustrace by Daniela S.
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HOROSKOPY NA
LISTOPAD 2017
Listopad přinese jedincům spolu s proměnou
přírody a zkracujícími se dny únavu. Není se čemu
divit. Napovídá tomu i postavení planet. Nálada se
mění postupně podle toho, jak se příroda zbarvuje
a vaše okolí šedne. Je to naprosto přirozené. Tyto
pudy v sobě máme zakódovány, ať chceme nebo
ne. Mars bude v listopadu protínat znamení vah.
Očekávat tak můžeme klidné období, kdy se
budeme chovat spíše racionálně. Emoce půjdou
tentokrát stranou. Svědomitý a zodpovědný přístup
vám navíc propůjčí dobré předpoklady k úspěchu v
kariéře. Díky Merkuru ve Střelci jsou silné i vaše
morální aspekty. Slunce ve Štíru v tomto období
přináší notnou dávku bojovnosti, což může být
dobře, pokud tuto energii nezneužijeme v chování
proti ostatním jedincům.
Horoskop pro listopad 2017 radí jedincům kompenzovat únavu radostnými událostmi. Tak budete schopni dobít
si ztracenou energii. Ještě toho máte před sebou letos mnoho, i když se vám to tak možná nezdá. Najděte si čas
také na relaxaci. Zvláště vaše tělo bude hodně vytížené tento měsíc.

Beran
Listopad slibuje Beranům opět zvýšenou aktivitu
v zaměstnání. Tentokrát už však máte nadhled a jste pánem
svého času. Proto těmito dny proplouváte bez sebemenších
problémů. Vaše šikovnost může dokonce přitáhnout
pozornost nadřízených. Ve vztazích se mohou objevit drobné
neshody. Rozhodně se však nejedná o nic fatálního.

Býk
Listopad Býkům přinese výhody také v práci. Díky dobře
vyvinutým komunikačním schopnostem se vám skvěle bude
dařit navazovat obchodní kontakty. Své firmě tak můžete
přinést nemalý výdělek. Váš úspěch jistě nezůstane
neoceněn. Důležité je, abyste zůstali skromní a nenechali si
úspěch příliš stoupnout od hlavy.

Blíženci
V listopadu se Blíženci mohou spolehnout na podporu
rodiny. Jakékoliv nesnáze překonáte o to snadněji, pokud své
břímě nebudete muset nést sami. Dovolte lidem ve svém
okolí, aby vám pomohli. V tomto období se také může
objevit časté střídání nálad. Frustraci si nejlépe vybijete při
sportu.

Můžete se těšit na obrat ve vaší kariéře, který přinese
podzimní měsíc listopad. Blíženci mají odměnu jistou. Možná
budete muset novému životnímu tempu přinést jisté oběti,
uvidíte ale, že se to vyplatí.

Rak
Vaší kariéře se teď daří. Možná se ale v listopadu na
pracovišti setkáte s nespravedlností nebo křivým obviněním,
avšak než se rozhodnete podstoupit jistá opatření, vše si
pečlivě promyslete. Rak by si také měl dát pozor na drobné
úrazy z nepozornosti. V listopadu se díky přechozím
úspěchům Raci mohou stále vyhřívat na výsluní. Budete mít
více času na sebe, tak toho náležitě využijte. Dopřejte si
wellness, nebo si kupte něco na sebe. Sportujte a udržujte se
v kondici.

Lev
Tento měsíc se zřejmě bohužel nevyhnete únavě. Hlavně
kvůli přemíře stresu, kterému se navíc vystavujete úplně
zbytečně. V listopadu rozhodně nelámejte věci přes koleno,
nikam by to nevedlo. V oblasti vztahů zažijete příjemné
překvapení, vstřícná gesta by však Lvi neměli brát jako
samozřejmost. S příchodem listopadu na vás možná padnou
na Lvy podzimní deprese. Začnete hodnotit pomalu již
uplynulý rok a zvažovat a přemítat, co jste mohli udělat
jinak.
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Panna
V listopadu budou mít nezadaní jedinci zřejmě tu největší
šanci potkat toho pravého. Pokud budete po takové
společnosti toužit, vlny vaší pozitivní energie jistě přilákají do
vaší blízkosti mnoho zajímavých jedinců. Panny by si však
měly dát pozor na růžové brýle a vybírejte pečlivě. Listopad
by měly Panny prožít častěji mezi svými nejbližšími v kruhu
rodinném. Zapomenete na problémy v zaměstnání a užijete
se pohody.

Váhy
Koncem roku, když se situace zlidní, budou mít Váhy
dostatek času na zhodnocení minulých událostí. Poučíte se
z vlastních chyb a příště budete schopni stresové situace
zvládnout mnohem lépe. V listopadu vypjaté situace
rozhodně neřešte agresí, snažte se mít vše pod kontrolou.
Listopad bude pro Váhy podle hvězd opět pozitivním
měsícem. Můžete se proto těšit na úspěchy jak v kariéře, tak
ve vztazích, kde se situace konečně definitivně uklidní a
budete si užívat harmonie a romantických chvil strávených
ve dvou.

Štír
V kariéře nečekejte tento měsíc žádné zvraty. Ani ve vztazích
vás nečeká příliš pozitivní období. Nezadaní Štíři jakoby se
stále setkávali pouze s nevyhovujícími partnery. Podle
horoskopu nejlepší bude pokud svou přebytečnou energii v
listopadu budete věnovat například sportu. V neklidném
listopadu vyhledejte zázemí rodiny nebo nejbližších přátel.
Jedině oni vám dokáží v těžkých časech pomoci.

Střelec
Po období nezdaru se nenechte srazit na kolena. Nejhorší co
by teď mohli Střelci udělat je podlehnout depresi. Naopak se
tomuto stavu snažte vyhnout. Dobijte energii a pusťte se

opět s chutí do práce. Uvidíte, že v listopadu opět dokážete
vše otočit k dobrému a navíc získáte cenné zkušenosti, které
se jistě brzy budou hodit. Svou pozornost budou Střelci
muset v listopadu soustředit plně na svou kariéru, aby
zachránili, co se dá. Nenechte se ničím rozptylovat, ani
nacházející vánoční atmosférou.

Kozoroh
Kozorozi, kteří jsou v dlouhodobém vztahu, se v listopadu
mohou těšit na čistou a ničím nerušenou harmonii. Nešváry,
které se udály dříve, hodíte za hlavu. Příjemně strávené
chvíle ve dvou si nejlépe užijete v podzimní přírodě, ale také
například u filmu. V tomto stabilním období se také vyplatí
plánovat do budoucna. I když v oblastech vztahu přejí hvězdy
Kozorohům všeobecně souznění v poslední čtvrtině roku,
v listopadu to může skřípat v rodině. Kvůli maličkostem se
dostanete do sporu.

Vodnář
V listopadu se budete konečně moci plně věnovat rodině, své
drahé polovičce i sami sobě. Jen pokud jde o práci, měli byste
si dát pozor na roztržitost a chyby z nepozornosti. Pokud
máte problémy, vyzpovídejte se přátelům. Zajisté se vám
uleví. S listopadem se situace podle horoskopu opět zklidní.
Hvězdy se opět dostanou do stabilního a pozitivního
postavení. Problémy ve vztazích jsou tak zažehnány.

Ryby
Listopad Rybám přinese harmonii. Nenechte se však touto
pohodovou atmosférou příliš ukolébat k předčasnému
zimnímu spánku. Mohlo by se stát, že se objeví problémy
v užším kruhu rodinném. Někdo před vámi bude chtít tajit
informace. Pokud se chcete dozvědět více, nejprve si
k člověku musíte vybudovat cestu. Pozitivní energii v oblasti
vztahů můžete očekávat i v listopadu. Udobříte se se starými
nepřáteli, a na sváry zapomenete.

ŘEŠENÍ KVÍZŮ
SPRAVEDLNOST:
ŽÁROVKY: Zapnu první vypínač, chvíli počkám. Vypnu
první a zapnu druhý. Jdu do místnosti. Jedna žárovka
svítí, jedna je horká, třetí nic…

Pravděpodobně

bude

život

spravedlivý. Čtyři sušenky lze rozdělí po dvou šesti
způsoby (4 nad 2).
Jedno dítě a obě prošlé jsou dvě možnosti: první dítě
má dvě prošlé, druhé dvě dobré, a naopak.
Pokud každé dítě má dostat jednu prošlou, lze to
provést čtyřmi způsoby: každé může dostat jednu ze
dvou prošlých a jednu ze dvou dobrých (2x2)

