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ÚVODNÍK 
Milí Aholáci, 

tak co, už se těšíte na Vánoce? Vánoční prázdniny budou už za malou chvíli a letos budou 

stejně jako loni poměrně dlouhé. Než se jich však dočkáme, čeká nás ještě řada zajímavých 

akcí, které pro Vás pořádá SOŠ Ahol. A my jsme vždy u toho. Proto i tomto čísle nejen 

informujeme o dění na Aholu, ale také tematicky zařazujeme řadu článků, které už předestírají 

příchod doby vánočního odpočinku, klidu a pohody „u rodinného krbu“, ale také nezdravého 

a třeba i zdravého mlsání.  

        Vaši redaktoři  
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EXKURZE DO BRNĚNSKÉ POBOČKY ČNB 
Ve čtvrtek 16. listopadu se bakalář Lukáš Švajda se svými kuřátky z 1. EMS a 1. MK vydal na exkurzi do 

brněnské pobočky ČNB. Ve vyhřátém vlaku ČD žáci stmelovali třídní kolektiv a cesta utekla jako voda. Po 

"náročné", 800 m dlouhé, pěší túře jsme dorazili na místo určení a celí nedočkaví 20 minut vychutnávali 

brněnský vzdoušek před majestátní budovou ČNB. Ujala se nás slečna znalá historie i kultury mincí, státovek 

a bankovek a svérázným, vtipným a poutavým výkladem naprosto zaujala naši pozornost. Ohmatali jsme si 

měnu za více než 7 milionů Kč, porovnali padělky a prohlédli 3 expozice věnované zejména dílu Jiřího 

Harcuby, tvůrci pětikorunové mince, jehož jméno jsme mohli pošlapat (byl podepsán na skleněné podlaze). 

Jelikož jsme měli spoustu otázek, prohlídka se protáhla na více než 1,5 hodiny. Následoval krátký rozchod na 

oběd a kulturní vložka v podobě lidové muziky v podchodu hl. nádraží v Brně. 

 

 

ZPÍVÁ CELÝ AHOL  
Dne 30. 11. 2017 proběhla pěvecká soutěž ZPÍVÁ CELÝ 

AHOL. Zúčastnili se žáci napříč obory i ročníky a publikum 

tvořily hudebně vzdělané studentky 2. ročníku Pedagogického 

lycea. Každý soutěžící byl odměněn bouřlivým potleskem, 

mnohdy doprovázeným pískáním jako na skutečném koncertě. 

V odborné porotě zasedli učitelé hudební a dramatické 

výchovy, jejichž oku a uchu neutekl jediný detail výkonu 

soutěžících a kteří tvrdě hodnotili jak zpěv, tak celkový výkon, 

včetně stylizace či choreografie. Aby tato přehlídka talentů 

nebyla tak vážná jako v televizních soutěžích, snažili se 

zpěváčci porotu rozesmát vtipnými kreacemi, což se také 

povedlo. Celkově byla atmosféra plná očekávání, úžasu a 

nejen publikum, ale i hodnotitele překvapily výkony 

účinkujících. 

Po 30 minutách těžkého rozhodování se porota usnesla na 

konečném verdiktu a společně s diplomem a cenami 

ohodnotila 4 nejlepší vystoupení. Dvě 3. místa obsadily 

Barbora Ohřálová (3.PL) a Kateřina Klempárová (2.PV), druhé místo patří Kláře Pytelkové (3.PL) a na 1. 

místě pomyslné bedny stanulo duo Matěj Falát a Klára Foltová (4.PL). Všichni ocenění před sebou mají další 

nácvik, neboť konečné finále o absolutním vítězství (AHOL HLAS) proběhne 22. 12. 2017. 
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JIŘÍ WINTER-NEPRAKTA A LENKA KOCIERZOVÁ 

V AHOL GALLERY 
V rámci projektu AHOL GALLERY statutárního města Ostravy proběhlo dne 30. 11. 2017 v odpoledních 

hodinách setkání se dvěma významnými ženami - ostravskou výtvarnicí, malířkou a grafičkou Lenkou 

Kocierzovou a paní Danielou Winterovou, která umožnila výstavu prací svého manžela - malíře, karikaturisty, 

ilustrátora a zejména autora nadčasových anekdot Jiřího Wintera-Neprakty. 

Návštěvníci tak mohli vidět kresby ilustrující dětství strávené ve Vítkovicích v podání Lenky Kocierzové a 

kreslené anekdoty se školní a ekologickou tematikou, včetně unikátního ekologického kalendáře J. Wintera-

Neprakty. Setkání s paní Danielou Winterovou proběhlo ve znamení vzpomínek na život s významným 

výtvarníkem a zejména na jeho dramatické zážitky z mládí prožitého v období okupace. Celý večer pak kromě 

zajímavého vyprávění zpestřilo nastudování moderní pohádky Ilony Daňkové v podání studentů 

Pedagogického lycea Venduly Urbišové a Matěje Falata. 

 

ZAPOJENÍ STUDENTŮ OBORU SOCIÁLNÍ 

ČINNOSTI DO SOUTĚŽE 
Studenti oboru Sociální činnost se zapojili do soutěže Slezské 

univerzity v Opavě, Obchodně-podnikatelské fakulty v 

Karviné. Hlavním úkolem soutěže bylo vytvořit esej na zadaná 

témata. Jedno z témat znělo: „Jsou mzdy v ČR (SR) přiměřené?" 

V rámci této eseje se měli studenti zamýšlet nad výší průměrné 

mzdy v ČR (SR) a konfrontovat ji s dalšími údaji. Například 

spravedlností odměňování zaměstnanců vzhledem ke stále se 

zvyšujícím nárokům na pracovní schopnosti nebo velikosti 

reálného výdělku většiny obyvatel. Jedním z dílčích témat, 

kterými se v eseji zabývali, byl syndrom vyhoření pracovníků. 

Druhým z cílených témat pro obor Sociální, správní a 

pečovatelská činnost bylo téma se zněním „Je hypotéka správnou cestou k vlastnímu bydlení?" V ní měli 

studenti za úkol analyzovat, kdy se vyplatí bydlet v nájmu a kdy je hypotéka správnou cestou k vlastnímu 

bydlení. Dílem se studenti zabývali i problematikou dluhové pasti a pomoci osobám s dluhy. 

Do soutěže se zapojili jak studenti třetího ročníku (Kristýna Klečková, Petr Pastrňák, Markéta Dudová, Aneta 

Angletová), tak čtvrtého ročníku (Lucie Přibylová, Barbora Poloková) oboru Sociální, správní a pečovatelská 

činnost a dobrovolně i jedna studentka druhého ročníku oboru Právo a veřejná správa (Veronika Hrabovská). 

Vzhledem k tomu, že se jedná o soutěž časově náročnou, zvlášť pro hodnotící komisi, která je složená ze tří 

odborníků v daném oboru, bude hodnocení probíhat během měsíce prosince a výsledky budou oznámeny v 

lednu příštího roku. 
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SPORT, UMĚNÍ A KULTURA 

 

FOTBAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zlatý míč získal počtvrté v kariéře Ronaldo. Lewandowski dal ovšem najevo 

jasný nesouhlas: 

Posledních několik let se rok co rok volí pouze mezi dvěma fotbalisty v anketě o Zlatý míč- trofej pro 

nejlepšího fotbalistu světa. Těmi dvěma zmiňovanými nejsou nikdo jiní než Cristiano Ronaldo a Leo Messi. 

Letos tomu očekávaně nebylo jinak. Do nominované trojice je doplnil ještě francouzský kanonýr 

Griezmann, který odehrál velmi úspěšnou sezonu, ale na první místo jej nominoval pouze český redaktor 

Stanislav Hrabě. Lewandowski po vyhlášení výsledků reagoval na Twitteru posměšnými smajlíky, které 

byli směřovány na adresu magazínu France Football, který anketu pořádá. 

Baník sleduje potencionální posily. Ve hře je Šumský nebo návrat Roberta 

Hrubého: 

Podzimní část skončila a tak je na čase pomalu, ale jistě vyhlížet posily pro jarní část soutěže. Ostravský 

Baník má po šestnácti podzimních kolech přezimuje na druhém místě se 33 body a dvoubodovým 

náskokem na třetí Opavu. Především v závěru podzimu se ukázalo, že Baník potřebuje posílit zejména 

v útoku, a tak začal postupně vyhlížet vhodné kandidáty na jarní část. Na obzoru jsou jmenovitě Alexander 

Jakubov nebo třiadvacetiletý Nicolas Šumský. Baník má v hledáčku i další hráče, ovšem u těch jména 

nezveřejnila. Nepopřela ale možný návrat Roberta Hrubého, který si na jaře v Ostravě nevedl vůbec 

špatně. 

„Mohu potvrdit, že o jménech, které jste mi přednesl, nějákým způsobem jednáme. Ale právě tak platí, 

že na stejné posty, to znamená hrot útoku, na místo pod hrotem a do středu zálohy, máme v hledáčku 

hráče, které před těmito jmény upřednostňujeme. A že seznam, ze kterého vybíráme, je mnohem širší,“ 

odpověděl na otázku ohledně posil majitel Baníku Václav Brabec. 

Šumský, který je aktuálně hráčem Frýdku- Místku a má ve své smlouvě klauzuli, která se pohybuje kolem 

tří milionů, se vyjádřil následovně: „Jestli je pravda, že se o mě Baník nějákým způsobem zajímá, byla by 

to pro mě skvělá zpráva. Jsem teď ale na dovolené a neumím říct, jestli je k přestupu blízko nebo daleko. 

Zatím jsem stále hráčem Frýdku- Místku,“ prohlásil k situaci třiadvacetiletý někdejší talent českého 

fotbalu. 

 



AKTUALITY ZE SVĚTA SPORTU 

 

HOKEJ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fanoušci NHL jsou svědky mnoha zajímavých sérií: 

Poslední týdny jsme si mohli v kanadskoamerické NHL zvyknout na výborné 

výkony, které podávají především letci z Philadelphie v čele s českým útočníkem 

Jakubem Voráčkem, kterému se tuto sezonu opravdu bodově daří, a stále udivující 

Columbus, s nímž se pomalu nepočítalo ani do bojů o Stanley Cup. Věci se ale 

změnili a tak můžeme tyto dva týmy, které by na jejich umístění v tabulce po první 

čtvrtině sezony tipoval málokdo, vidět jak se postupně probojovávají příčkami výš 

a výš. Flyers navíc nedávno vyhráli svůj devátý zápas v řadě. Je to nejdelší série od 

sezony 2001/02. Blue Jackets zase vyhráli již 6 zápasů za sebou a s hráči jako Zach 

Werenski, Sam Gagner či Nick Foligno mohou s takovými výsledky pomýšlet na 

vyřazovací část. 

Tyto dva kluby ale trochu zastiňují další zajímavé série, ať už výher či proher. Třeba 

takové Calgary. S předsezonním outsiderem se rázem musí počítat jako s rovným 

soupeřem. Vždyť posledních 6 zápasů brali plný počet bodů, a i když mají odehráno 

nejvíce zápasů ze všech, nevypadá to na velké ohrožení od ostatních týmů. Klub 

může děkovat především svému brankáři Chadu Johnsonovi, se kterým se původně 

počítalo jako s dvojkou, ale výkony Briana Elliota byly tak kritické, že vedení Flames 

sáhlo k ráznému kroku postavit do brankoviště Johnsona. A hele vida, plán vyšel a 

dokonce předčil očekávání fanoušků, vedení, hráčů a dokonce i sebe samotného. 

Vždyť se stal prvním gólmanem Flames od roku 1999, který vychytal třikrát čisté 

konto v jednom kalendářním měsíci. Dále bychom neměli opomenout obránce 

Dougieho Hamiltona, nad nímž ještě nedávno vysel otazník, jestli jej náhodou 

Flames nepošlou jinam. Hamilton ale dal svými výkony jasně najevo, že se nikam 

stěhovat nehodlá. 

Další slušnou sérii výher má aktuálně Pittsburgh. V pondělním zápase proti Arizoně 

si Pens připsali rovněž šestou výhru v řadě. Yotes smetli jasným výsledkem 7-0. 

Divákům v Consol Energy Center na pár chvil zatrnulo, to když český útočník Martin 

Hanzal omylem trefil kapitána domácích hokejkou do obličeje a na několik minut 

musel odejít do šaten. Po návratu ale opět zářil a svou nádhernou dorážkou přispěl 

k prodloužení vítězné série. 
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                Čínské horoskopy 

Patří k nejstarším dochovaným 

astrologickým systémům na světě, první 

zmínky o jejím využití jsou staré přes pět 

tisíc let. Číňané (podobně jako Egypťané) 

používají na rozdíl od Evropanů lunární kalendář, v němž je každý rok přiřazen 

jednomu ze dvanácti znamení. 

                                       Dvanáct čínských znamení  
 

Zatímco Krysa je bystrá a 

inteligentní, Buvola provází 

životem konzervativnost a 

spolehlivost. Tygr bývá silný, 

energický a odvážný, zatímco u 

Králíka převažuje spíše empatie 

a půvab. Drak je vznešeným 

vládcem, který svou sebejistotou 

a odhodlaností motivuje své 

okolí. Prohnaný Had dokáže 

beze zbytku využívat své 

diplomatické nadání, kdežto 

neomalený a impulzívní Kůň 

umí druhé krutě zraňovat. Ovce 

mívá umělecké sklony 

kombinované s pesimistickým 

pohledem na svět, zábavná a 

společenská Opice zase fascinuje 

druhé svou vychytralostí. Kohout 

bývá pečlivým organizátorem, 

přičemž Psa si často zvolíme za 

věrného a spolehlivého 

pomocníka. Vepře obdivujeme 

pro jeho fascinující klid a smysl 

pro čest. 
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PRVNÍ POMOC O VÁNOCÍCH 
Když se řekne svátky, tradičně se nám 

vybaví nejen období klidu a relaxování, 

ale také tradiční přejídání a požívání 

alkoholu. Toto počínání pak častokrát 

má dopad nejen na náš fyzický vzhled, ale 

také na naše zdraví.  

Když už mluvíme o jídle, nezapomeňme 

také na ty všechny možnosti úrazu nejen 

při jeho pojídání, ale také při ne vždy 

snadné přípravě. S ohledem na všechny 

výše zmíněné faktory, ale i další 

neuváděné se jistě shodneme na tom, že 

období Vánoc je obdobím zvláště 

kritickým. Pravidla první pomoci o 

Vánocích nám však pomůžou řadu 

nenadálých situací vyřešit.  

ALKOHOLOVÉ OPOJENÍ 

Ať už se během roku ovládáme při požívání 

alkoholu, jak chceme, Vánoce a zvláště pak 

Silvestr se stává okamžikem, kdy i 

příležitostný piják zkouší svou hladinku 

alkoholové vytrvalosti. Ale jak se 

s přemírou alkoholu vlastně vypořádat? 

 

 V případě, že jste schopni se z „opilectví“ 

dostat sami, tak v prvé řadě postačí 

dostatečný spánek. Před spaním se však 

doporučuje vypít minimálně 3dcl vody, 

neboť alkohol tělo dehydruje.  

S popíjením alkoholu je pak často 

spojována také bolest hlavy. Mějte proto 

v zásobě nějakou tu pastilku ibuprofenu, 

ibalginu či jiných běžně dostupných látek na 

bolest.  

V případě, že již z důvodu velké přemíry 

alkoholu v krvi člověk ztrácí vědomí, je 

nezbytné zavolat lékaře.  

PŘEJÍDÁNÍ 

Pokud se během svátku přejídáte, ale nic 

vážného se s vaším tělem neděje, je 

nejlepším lékem pohyb či jednodenní 

očista.  

S přísunem většího množství jídla 

v závislosti na jeho kvalitě však často 

dochází k situaci, že má tělo problém se 

s trávením vypořádat a my se tak dostáváme 

do fáze překyselení. Překyselení se může 

projevovat pálením žáhy či v horším 

případě zvracením natráveného obsahu 

žaludku. V danou chvíli je potřeba dostat 

žaludek do normálu a tedy zneutralizovat 

kyselý žaludeční obsah. K tomu vám 

jednoduše pomůže několik surovin –  
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mandle, voda s vymačkanou šťávou 

z jednoho citrónu (ačkoli je citrón kyselý, 

v těle se chová zásaditě). Popřípadě použít 

medikamenty, jež Vám doporučí v lékárně.  

 

S ohledem na druh potravin a jejich úpravu 

o svátcích se velice nemilou příhodou stává 

žlučníkový záchvat. Ten se projevuje tupou 

bolestí napravo pod žebry. V tomto případě 

povětšinou stačí nechat žaludek vyhladovět. 

Může se však i připojit teplota, zvracení a 

dokonce žloutnutí. V takovémto případě je 

nutno zavolat lékaře.  

 Jelikož je přejídání často spojeno s bujarou 

zábavou, mohutnou gestikulací a 

automatickým pojídáním poživatin, často 

dochází k situaci, kdy člověku jednoduše 

sousto zaskočí. Jak tedy vyřešit tuto situaci? 

Ve většině situací, za předpokladu, že se 

jídlo nedostane hluboko do dýchacích cest, 

postačí vykašlávání či silnější úder do zad.  

V opačném případě nezbývá než realizovat 

tzv. Heimlichův hmat. Postiženého  

obejmeme zezadu tak, že přeložíme obě své 

ruce na jeho podbřišku a pak jej stiskneme 

ve směru bránice.  

POPÁLENÍ 

Jelikož se příprava štědrovečerní večeře 

často pojí s přípravou jídla smažením a také 

Silvestr čítá mnoho možností jak utrpět 

úraz, měli bychom nastínit alespoň několik 

málo rad, jak postupovat při popálení.  

V případě, že se popálíte u běžného pečení 

či vaření, ačkoli se na to neumírá, i toto 

zranění může znepříjemnit chvilky klidu a 

pohody. První pomoc při popálení je tedy 

rychlé ochlazení postiženého místa. 

Postiženou oblast proto držte pod studenou 

vodou několik desítek minut. Rána se pak 

dále ošetřuje zejména panthenolem. Jestliže 

si popálíte větší část těla nebo dochází 

k hlubokých popáleninám, je potřeba 

okamžitě volat 155.  
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Uplynuly prázdniny, začal nový školní rok, a tak 

jsou další velkou příležitostí tohoto roku právě 

Vánoce a blížící se Adventní svátky. Každý z ná s 

zná ten pocit, když se v neděli sejdeme s našimi 

blízkými nad adventním věncem, ať už 

vyrobeným či koupeným a postupně zapalujeme 

svíčky. Mimo to v sobě ale Advent ukrývá i 

krásné zvyky a tradice, které bychom rozhodně 

neměli opomínat, ale naopak se jim věnovat a 

naladit se na tu krásnou atmosféru blížících se 

svátků.  

První adventní neděli neboli „neděli železnou“ 

zapálíme první fialovou svíčku, která je 

takzvanou svící proroků, kteří předpověděli Ježíšovo narození. Následující neděli se na věnci zapaluje druhá 

svíce, tentokrát svíce Betlémská, znázorňující lásku. Druhou adventní neděli je také čas na to utrhnout 

větvičku, která může do Vánoc rozkvést a splnit nám podle pověsti nejrůznější přání.  

Jako další je v pořadí svíce Přátelství, která se liší krom významu také svou barvou. Správně by totiž třetí svíce 

měla být růžovou, a to jako vyjádření radosti z pomalu blížícího se konce postní doby. 

S poslední Zlatou nedělí se tak dostáváme ke čtvrté svíci, andělské. Její význam je jednoduchý – vyznačuje 

mír a pokoj a stejně jako neděle by i tato svíce měla být zlatá.  

4. 12. - SVATÁ  BARBORA 

Tento den je spojován s trháním třešňové větvičky a následně čekání na její rozkvetení. Pokud Vám větvička 

vykvete na Štědrý den, tak se Vám podle starodávných zvyků příští rok splní všechna tajná přání.  

Málo kdo však ví, kdo byla svatá Barbora a proč tato tradice připadá právě na tento den. Podle pověsti Barboru 

zabil její vlastní otec kvůli víry v Boha, které se nehodlala vzdát. Mimo jiné byla s tímto svátkem spojována 

také postava svaté Barbory, která dnes již bohužel zanikla. Svatou Barboru měla představovat vysoká, štíhlá 

a dlouhovlasá dívka v bílém hávu, jež obcházela domy se zpěvem a odříkáním modliteb. Její hlavu zdobil 

věneček zdobený právě větvičkami.  

5. 12. - SVATÝ MIKULÁŠ  

Mezi nejznámější tradice tohoto období bezesporu patří svatý Mikuláš spolu s jeho věrnými pomocníky, 

čertem a andělem, kteří pravidelně chodí 5. prosince večer a udělují spoustě dětem drobné dárky. Ještě dnes 

můžeme spatřit průvody plné masek a nejrůznějších kostýmů spojené s masopustem. Příběhy o tom, jak to 

kdysi s biskupem Mikulášem bylo, zná dnes téměř každý a dlouhosáhlá historie by nás přivedla až ke 14. 

století. Později se mimo jiné stal také předlohou pro Santu Clause, který rozdává radost a dárky především 

v Americe a Kanadě.  
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NAJDI 5 ROZDÍLŮ: 

ČESKÁ PŘÍSLOVÍ ANGLICKY – PŘELOŽÍŠ JE? 

AS YOU SOW, SO SHALL YOU REAP. 

BIRDS OF A FEATHER FLOCK TOGETHER. 

FAILURE TEACHES SUCCESS.   

Devět mincí 

Dostali jste devět na pohled stejných 

mincí, jedna je falešná - lehčí. K 

dispozici máte rovnoramenné váhy. 

Jak na dvě vážení zjistíte, která je 

falešná? 

VTIPY 

Na louce u lesa se pase koza, 

najednou z lesa vyrazí medvěd, 

skočí na kozu a začne jí ojíždět. 

Koza se otočí a povídá ˝Hm, teda 

medvěde, ty seš ale ďábel a jak ho 

máš velkýho a chlupatýho˝. 

Medvěd se zarazí, podívá se dolů a 

zařve ˝Ježiši, já zapomněl na 

veverku˝. 

„Koukám, sousede, že jste si koupil 

nové auto, copak se stalo s tím 

starým?“ 

„Ale, zaseklo se mi centrální 

zamykání dveří.“ 

„Tak proč to nespravíte? Kvůli tomu 

si přece nemusíte kupovat nový vůz.“ 

„To víte, že bych to spravil, ale 

tchyně zůstala sedět uvnitř.“ 

Odsouzenec v cele smrti se ptá kata, 

kdy už bude konečně poprava? 

˝Podle toho, jak to vypadá˝, přemýšlí 

kat, ˝tak asi za měsíc˝. 

˝A dřív to nejde?˝ děsí se odsouzený. 

˝Za týden má přijet tchýně a já bych 

se toho nerad dočkal.˝ 

Čůrá na chodníku pětiletý kluk. Přijde 

k němu policajt: „To se tady nesmí. 

Okamžitě přestaň nebo ti toho tvýho 

camfrdlíka uříznu.“  

Kluk jde dál a za chvíli vidí nad 

kanálem na bobku holčičku:  

„Hele, to se nesmí,“ křičí na ni, 

zvedne jí sukýnku, ale pak mávne 

rukou: „Čůrej dál. U tebe už ten polda 

byl, viď?“ 
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HOROSKOPY   

 NA ROK 2018 
 

Beran 

Rok 2018 vám přináší doslova přívaly energie, 
která vás prostoupí skrz na skrz. Něco 
takového samozřejmě nemůže zůstat bez 
následků. Naštěstí pro vás, bude vše, čeho 
díky nabité energii a síle dosáhnete, velmi 
dobré, a přinese vám to pocit spokojenosti, 
ať už v životě osobním, nebo pracovním. Po 
celý rok 2018 budete zdrojem energie nejen 
sami pro sebe, ale také pro lidi, kteří vás 
obklopují. Pozitivní náboj, který jim můžete 
předat, dokáže upevnit vztahy a roztopit 
ledy, které tu byly už celá léta. 

Býk 

Problémy, ohledně bydlení, které vás už delší 
dobu trápí, by měly být v průběhu roku 2018 
vyřešeny. Nový nadhled, který díky roku 2018 
získáte, vám přinese nové nápady a otevře 
nové obzory, které vás přivedou k řešení, 
které vás doposud nenapadlo. Nebojte se 
renovovat, a pusťte klidně i do větších oprav. 
Díky energii, kterou je rok 2018 nabitý, se 
vám podaří vše, na co sáhnete. Můžete zvážit 
koupi nového domu, stejně jako přestěhování 
do většího bytu. Není nic, co by vám stálo ve 
štěstí. 

Blíženci 

Jste rádi pány svého života a nic se na tom 
nezmění ani v roce 2018. Rádi rozhodujete o 
tom, s kým se budete přátelit, stejně jako o 
tom, co budete dělat. Rok 2018 se vás bude 
snažit naučit být o něco méně kritičtí a o 
poznání více tolerantní. Nebuďte tak nároční. 
Mohli byste se připravit o spoustu zajímavých 
věcí, zážitků ale i lidí. Stejně tak se v roce 
2018 snažte vyhýbat se konfliktům. Možná se 
vám v minulosti dařilo vybruslit z nich bez 
poskvrny, ale letos byste už takové štěstí mít 
nemuseli. Nový rok 2018 rozdal karty jinak,  

 
než jste zvyklí. Ukažte srdce velkého hráče a 
hrajte s osudem. 

Rak 

Rok 2018 vám přinese spoustu krásného, ale 
najdou se i věci, které možná úplně dobré 
nebudou. Drobné zdravotní problémy, se 
kterými už delší dobu válčíte, se bohužel 
můžou o něco více zhoršit. Všechno zlé je ale 
k něčemu dobré a tak neklesejte na mysli! 
Zdánlivé zlo, které vám váš zhoršující se 
zdravotní stav přinese, pro vás bude vlastně 
naopak východiskem ze svízelné situace. 
Dovede vás do rukou odborníků, kteří koncem 
roku 2018 konečně pohnou s vaším 
zdravotním stavem směrem k lepšímu. 
Řešení, se kterými přijdou, vás naplní 
optimismem a radostí. Útěchou vám může být 
fakt, že ve všem ostatním oblastech života na 
vás čekají jen samé dobré zprávy. Rok 2018 
pro vás bude plný dobrodružství a výzev, 
které hravě a s vtipem zvládnete. 

Lev 

Celých osm měsíců z roku 2018 vás bude 
provázet Jupiter, který do vašeho života 
přinese štěstí a spokojenost. Budete 
spokojení, vyrovnaní a osud vám bude hrát do 
karet. Díky tomu, že podvědomě budete 
nahlížet na svět pozitivně a plní optimizmu, 
se vám podaří vše, na co sáhnete. Nebojte se 
nových výzev, stejně tak jako starých, 



nedořešených restů. Pokud budete mít pocit, 
že jste narazili na překážku, na chvíli se 
zastavte a snažte si ji představit ze všech 
stran. Řešení, které naleznete, vám pomůže 
v každé svízelné situaci, která by vás mohla 
potkat. 

Panna 

Rok 2018 vám může přinést spoustu 
zajímavých novinek. Největší novinkou může 
být pro vás řešení vaší bytové situace. Uran s 
Jupiterem vám z počátku roku pomohou se 
získáním hypotéky, nebo stavebního úvěru. 
Nic už vám nebude stát v cestě za lepším 
bydlením. Může se stát, že vás potká 
nečekané dědictví, výhra v loterii, nebo jiný, 
nečekaný přísun financí. Pořádně si 
rozmyslete, jak s nabytými prostředky 
naložíte. Spolu s penězi se mohou objevit 
také lidé, kteří vám budou závidět. Buďte 
obezřetní, abyste byli schopní mezi všemi, 
kdo vás obklopují, vybrat ty, kteří skutečně 
stojí za to, abyste jim věnovali vaši pozornost 
a neplýtvali jí na ty, kteří jsou falešní a čekají 
na první příležitost k tomu, aby vám ublížili. 

Váhy 

Uran, který se v roce 2018 podivuhodně 
odkloní od vlivu Saturnu a Jupitera, vám 
přinese hned několik velice příjemných 
překvapení a zážitků. Nikdy dřív jste nebyli 
tak společenští, jako tomu bude v roce 2016. 
Nejen, že budete sami společnost vyhledávat, 
účastnit se různých společenských akcí a 
možná je přímo i pořádat, ale také budete 
sami velmi vyhledávanými společníky. Budete 
originální, svěží, neotřelí a plní energie, která 
vás bude provázet celým rokem 2018, nejvíce 
pak koncem srpna a začátkem září. 

Štír 

Pro štíry přichystal rok 2018 klidnější období, 
než na jaké jsou zvyklí. Zdravotní problémy, 
které vás už delší dobu provázejí a obtěžují, 
se vyřeší a vy se budete cítit dobře, jako už 
dlouho ne. Celkový atmosféra kolem vás bude 
uvolněná a příjemná. Bezkonfliktní prostředí 
vám jedině prospěje a poklidné rodinné 
tempo vás lehce zpomalí a pomůže vám více 
a častěji relaxovat. Pokud jste rodiči, budou 
vám vaši potomci přinášet v roce 2018 jen 
radost. Jejich úspěchy vás naplní až po okraj 

hrdostí a nadšením. Jediné, na co byste si 
měli v roce 2018 dávat pozor, jsou unáhlená 
rozhodnutí. Předtím, než řeknete konečné 
slovo, pořádně a v klidu si vše rozmyslete. 

Střelec 

Saturn, který se zlověstně vplížil do vašeho 
znamení, vám v roce 2018 nepřinese nic moc 
pěkného. Budete nuceni být více opatrní, než 
jste zvyklí. Nepodceňujte žádné zdravotní 
problémy a raději hned vyhledejte lékaře. 
Pravděpodobně nepůjde o nic vážného, ale je 
potřeba, abyste vašemu zdraví věnovali tolik 
potřebnou pozornost. Snažte se udržet si 
optimismus a nepropadat špatným náladám a 
rozpoložení. Pamatujte na to, že všechno zlé, 
je k něčemu dobré. Jakákoliv překážka vás v 
roce 2018 potká, vás posune dál. Sice budete 
muset vynaložit značné úsilí, abyste ji 
překonali, ale také díky ní získáte novou 
zkušenost, která se vám později bude hodit. 

Kozoroh 

Rok 2018 vám přinese tolik vytoužený mír a 
klid. Přesně to je to pravé pro vás, po 
bouřlivějších dobách, které roku 2018 
předcházeli. Odpočiňte si a naberte nové síly. 
Nabijte vaše tělo energií, která vás prostoupí 
tak moc, že ji budete předávat i všem 
ostatním. Nemusíte se ale bát, že by rok 2018 
postrádal nějaké to vzrušení, nebo dynamiku. 
Příval elánu a energie ve vás znovu zažehne 
plamen, který vás nabudí k lepším výsledkům 
a vyšším cílům. Je jen na vás, jakým směrem 
se vydáte a za čím si budete stát. Úspěch je 
zaručený! 

Vodnář 

První polovina roku 2018 bude pro vás ve 
znamení útlumu. Saturn vás bez varování 
opouští a to s sebou přinese pocity frustrace 
a méněcennosti. Neklesejte na mysli, protože 
už v druhé polovině roku se Saturn vrátí a vám 
se opět ve všem začne postupně dařit. S 
vědomím toho, že vás sice čeká horší období, 
ale že nebude trvat dlouho, se vám podaří 
uchovat si zdraví rozum a chladné uvažování. 
Díky tomu se vyhnete vážnějším problémům a 
komplikacím, které by mohli přijít v případě, 
že byste si přestali věřit a začali vše vzdávat. 
 



Ryby 

S troškou nadsázky se dá říct, že pro vás bude 
rok 2018 rokem přelomovým. Období chaosu 
nahradí jeho pravý opak. Čekají vás slunné 
dny s velkolepým programem. Na pořadu dne 
budou jednotlivé menší úspěchy, které se 
spojí v ucelený obraz vašeho šťastného 

období. Spojení Saturna s Uranem vybičuje 
vaše odhodlání na maximum. Pokud 
přemýšlíte nad změnou vzhledu, ať už je to 
nová barva, nový účes, nebo i něco 
radikálnějšího, jako je třeba odložení brýlí 
díky operaci očí, neváhejte. Hvězdy vám 
připravili ideální podmínky k vaší cestě za 
dokonalostí. 

 

 

ŘEŠENÍ KVÍZŮ 
Česká přísloví anglicky: 

Jak zaseješ, tak sklidíš. 

Vrána k vráně sedá.  

Chybami se člověk učí.  

Devět mincí – řešení: 

Tři mince vlevo, tři vpravo, tři jsou vedle. Váhy jdou buď do leva, doprava nebo zůstanou v 

rovnováze. Už se možnosti omezili na tři mince. Jedna doleva, jedna doprava, jedna mimo.

 


