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ÚVODNÍK 
Milí Aholáci, 

to nám to zase rychle uteklo. Připadá vám to taky jako včera, když jsme uzavírali známky za 

parných červnových dní a přitom už jsme se nemohli dočkat těch prvních prázdninových, kdy 

nebudeme muset vstávat a celé dny počítat nekonečně dlouhé minuty končícího školního 

roku?! Ale sotva jsme někam vyrazili a začínali jsme mít pocit, že už jsme snad i trochu 

vydechli a zrelaxovali tělo i duši, jako by prázdninám odzvonilo a opět jsme se sešli ve 

školních lavicích. A už je tu zase ten kolotoč budíků a dní rozfázovaných na 45minutové 

vyučovací hodiny, valících se písemek, nechtěného zkoušení u tabule a probdělých nocí, kdy 

se na internetu marně snažíme dohledat potřebné informace.  

A proto jsme tu my, abychom vám i letos tuhle horskou dráhu zpříjemnili. Těšíme se, až budete 

pod lavicí tajně pročítat další a další vydání našeho školního časopisu. A právě proto se 

budeme snažit, aby Vás náš časopis skutečně bavil a abyste se v něm dočetli nejen potřebné 

informace, ale zároveň se u něj dobře pobavili. Přejeme i v letošním roce příjemné počtení.   

        Vaši redaktoři  
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SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 
Zahájení školního roku na AHOL SOŠ proběhlo dne 4. 9. 2017 opravdu slavnostně. Žáci všech oborů a 

ročníků se v 10 hodin sešli v sále Clarion Congress hotelu v Ostravě - Vítkovicích, kde už na ně čekal bohatý 

program. Oficiální přivítání mohli vyslechnout jednak z úst ředitelky AHOL SOŠ Ing. Radmily Sosnové, ale 

také od zakladatele škol AHOL JUDr. Josefa Holíka. Pozdravit naše studenty dorazili i významní hosté - 

starosta městského obvodu Ostrava - Vítkovice, pan Petr Dlabal, členka rady Moravskoslezského kraje, paní 

Radomíra Vlčková, a ředitel Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, Ing. Radúz Mácha.  

Kromě oficiálního zahájení bylo zásadním bodem programu přivítání prvních ročníků a jejich seznámení s 

třídními učiteli. Význam a slavnostnost této akci dodalo vystoupení školního pěveckého sboru AHOL SOŠ, 

neboť ten celou akci zahájil státní 

hymnou a ukončil hymnou 

studentskou. Na zpestření 

programu se pak podíleli i studenti, 

a to Zuzana Vítečková svým 

tanečním vystoupením a Hana 

Seidelová zpěvem.  

A jaké by mohlo být motto pro 

letošní školní rok? ..." Se svým 

studiem nakládej tak, aby sis na 

konci letošního školního roku mohl 

říct - jsem se sebou spokojen." 

 
 

SEZNAMOVÁNÍ PRVÁKŮ 

NA ADAPTAČNÍM 

KURZU 
Ve dnech 5. - 7. září 2017 proběhl adaptační kurz 

prvních ročníků všech nastupujících oborů AHOL SOŠ, 

který žáci již tradičně strávili v beskydském rezortu 

Horizont. Cílem adaptačního kurzu bylo seznámení žáků a jejich stmelení nejen v rámci tříd a oborů 

samotných, ale i podpora tolerance, spolupráce a týmového ducha mezi všemi účastníky kurzu. Ve třech dnech 

si proto žáci prostřednictvím herních aktivit vyzkoušeli řešit nejrůznější situace a poznat tak jak sebe samého, 

tak kolektiv. 
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Dynamický náboj adaptačního kurzu zajistila firma Young Life, která pod vedením lektora Ing. Oty Kaňoka 

připravila pro žáky mnoho netradičních aktivit, jako např. lanové centrum či airsoft, a řadu dalších týmových 

her s cílem formovat kolektivní toleranci a spolupráci. Součástí programu bylo vystoupení absolventů školy 

Táni Bystroňové a Ondřeje Zámišky. Žáci absolvovali lekci tance a společenské etikety pod vedením manželů 

Dávidkových, a to za intenzivní účasti třídních učitelů, kteří si vyzkoušeli roli „tanečníků“.  Jako již tradičně 

žáci absolvovali workshop zaměřený na první pomoc a zdravý životní styl. 

 

AHOL SOŠ EDUKUJE 

ŘIDIČE V PRVNÍ POMOCI 
Více než 30 řidičů 18. září 2017 v dopoledních 

hodinách mělo možnost zhlédnout  modelovou 

situaci a praktickou ukázku kardiopulmonální 

resuscitace, vyzkoušet si a naučit se jednoduché 

postupy, které jim v případě autonehody umožní 

správně vyhodnotit situaci a rychle se rozhodnout, 

co dál. 
 

Podle statistik postihne srdeční zástava v Evropě za 

rok asi půl miliónu lidí, z toho téměř   350 000 

nepřežije. Nejčastější příčinou srdeční zástavy u 

dospělých je postižení kardiovaskulárního 

systému. Čím častěji  jsme na cestách, tím víc se 

vystavujeme riziku, že se staneme účastníky 

dopravní nehody. Schopnost člověka reagovat v 

krizových situacích je dána především možností si 

takovou situaci vyzkoušet nanečisto. 

 

A právě k tomu byl připraven tým ošetřovatelek 3. 

ročníku. Někteří řidiči se účastnit nechtěli a spíš 

přistupovali k figuríně s bojácností, ale našli se i 

takoví, kteří neváhali a bravurně správný postup 

kardiopulmonální resuscitace předvedli.  Po 

úspěšném nácviku jim žákyně nabízely orientační 

měření krevního tlaku. Věříme, že si řidiči odnesli 

co nejvíce poznatků. 
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SRDÍČKOVÉ DNY NA AHOLU 
Dne 18. 9. 2016 se Střední odborná škola AHOL s.r.o., opět zapojila do sbírky Srdíčkové dny, které pořádá 

organizace Život dětem. Společnost Život dětem pomáhá nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem v 

rámci celé České republiky, které se ocitnou v obtížné životní situaci a potřebují odbornou pomoc a podporu 

svého okolí. Srdíčkové dny patří k dlouholetým, tradičním a velmi oblíbeným projektům. 

Tyto kouzelné dny se dostaly do povědomí široké veřejnosti a představují pro ni dobročinnou akci, která 

probíhá třikrát ročně, a to na jaře, podzim a v zimě. I letos se tohoto úkolu zhostili žáci 2. ročníku oboru 

Ošetřovatel, kteří s úsměvy na rtech nabízeli drobné předměty. Děkujeme všem, kteří rádi přispěli drobným 

finančním darem dětem, které to opravdu potřebují. 

 

BESEDA NA TÉMA – CO SI 

ODNÉST ZE ŠKOLY 
Ve středu 20. září 2017 zavítal na naši školu Václav Klaus mladší. Ve 

své přednášce se věnoval tomu, co by si studenti měli odnést po 

absolvování střední školy a jak (ne)bude vypadat školství v dalších 

letech. V rámci programu dostali slovo také studenti, kteří pokládali 

různé dotazy vztahující se k problematice školství a vzdělávání. 

Přednáška byla velmi zajímavá a poutavá, přinesla nám všem opravdu 

zasvěcený pohled na problematiku vzdělávání a školského systému u nás i jinde ve světě. 

 

A jak na setkání a besedu s Václavem Klausem ml. 

reagují naši žáci? Co si z besedy odnesli?  

„Beseda s panem Klausem byla velmi zajímavá nejen díky 

jeho názorům, ale také díky jeho vtipu, kterým celou 

přednášku obohatil. Pohled pana Klause na školství dokázal 

zaujmout i takové, kteří jsou v tomto oboru naprosto 

nezasvěcení. Líbilo se mi, že dokázal poukazát na nedostatky, 

ale o to víc pozvednout klady. Dokázal mimo jiné zaujmout i 

jednoduchou prezentací. Jeho výklad byl sice odvážný, ale 

myslím, že to tomuto tématu jedině prospěje, jelikož je to 

jeden z možných způsobů, jak se dočkat změny.“ (Daniela S.) 

„Mé postřehy z besedy: - Pan Klaus je člověk pokrokový se snahou o změnu školství, jak ale sám říká, není to o něm, 

ale o lidech. - Podporuje věci, které já ne, kupříkladu povinnou maturitu z matiky. - Mnoho informací, které byly řečeny, 

jsem již registrovala v jeho projevech. - Je to člověk se smyslem pro humor, přednáška byla poutavá, nikoliv nutná. - 

Nedostala jsem slovo v diskuzi, což mě mrzí, protože se domnívám, že jsem jako jedna z mála měla konstruktivní otázku 

ohledně pedagogické problematiky.“ (Barbora O.)  
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AHOLÁCKÉ VOLNOČASOVÉ 

AKTIVITY 
I v letošním roce SOŠ Ahol nabízí svým studentům řadu možností, 

jak trávit volný čas. Pedagogové si pro žáky připravili pestrou 

nabídku zájmových kroužků s cílem žáky smysluplně zabavit či je 

něco nového naučit. Výhodou těchto zájmových činností je pak 

v neposlední řadě také cena kroužku, neboť všechny nabízené 

aktivity jsou zcela zdarma a proto nijak finančně nezatíží ani žáky, 

ani jejich rodiče.  

V letošním roce je tedy k dispozici následující nabídka: 

 

 

Název 

kroužku 
Vedení Den Hodina 

IT kroužek Mgr. Vlastimil Mrázek úterý 15:10 

Kroužek 

ECDL 
Mgr. Vlastimil Mrázek 

Speciální termíny 

info na webu 

Literární 

seminář 
Mgr. Jakub Raida Středa 

7:30 

15:00 

Ochotnické 

divadlo 
Mgr. Eva Rastočná Čtvrtek 7:30 

Angličtina 

Certifikát 

PET, FCE 

Mgr. Markéta Majerová, 

Mgr. Martin Kolář, 

Lauren Peterson 

Pondělí  15:10 

Mucin – 

školní časopis 
Mgr. Eva Rastočná Pondělí 14:15 

Historický 

kroužek 
Mgr. Kateřina Suková Úterý 15:10 

Sportovní a 

turistický 

kroužek 

Mgr. Tomáš Koláček sobota 
Jednou za 

měsíc 

English Club Lauren Peterson Středa 15:10 

Školní 

pěvecký sbor 
Ph.D. Jitka Zubíčková Čtvrtek 

dle 

domluvy 

IT kroužek – slouží 

k procvičení znalostí a 

zdokonalení schopností práce 

s PC a dalšími médii. 

Sportovní a turistický 

kroužek – v rámci kroužku 

máte možnost zvýšit svou 

kondici, zpevnit tělo a přiučit se 

něčemu novému v oblasti 

sportu. 

Angličtina (PET a FCE) – 

jsou realizovány zejména jako 

cílená příprava na získání 

certifikátu PET a FCE.  

Mucin – cílem kroužku je 

naučit se tvůrčímu a 

novinářskému psaní a 

uvědomění si náplně 

redaktorské práce. Výstupem je 

pak školní časopis. 

Literární seminář – cílem 

tohoto kroužku je především 

rozvoj čtenářské gramotnosti. 

Zaměřuje se na žáky 4. ročníků, 

kterým by získané znalosti a 

vědomosti měli pomoci 

k úspěšnému složení maturitní 

zkoušky.  

Ochotnické divadlo – je 

v zásadě projektem žáků 2. a 3. 

ročníků PL, kteří si 

prostřednictvím hraného 

divadla prohloubí své znalosti a 

schopnosti. Produktem pak 

bude v letošním roce Sen noci 

svatojánské od Shakespeara. 

English Club – představuje 

konverzační setkávání s cílem 

navýšit své komunikační 

schopnosti v anglickém  

Informace o kroužcích 
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Plzeň si upevnila vedení v tabulce, Baník doma remizoval se Zlínem 2:2 

V neděli se uzavřelo 9. kolo nejvyšší tuzemské fotbalové ligy, které nám přineslo nejeden zajímavý 
moment. O dramatický průběh utkání se postarali například hráči Plzně či ostravského Baníku, kteří se v 
utkání proti Bohemians, respektive proti Zlínu, postarali o zvrat a v konečném výsledku si ze zápasu odnesli 
minimálně bod. Plzeň brala rovnou všechny tři body, když dokázala na domácí půdě ve Štruncových sadech 
otočit stav proti pražským Bohemians 1905 z 0:1 na vítězných 2:1. O vítěznou branku Západočechů se 
postaral obránce Milan Havel, který ještě nedávno oblékal dres právě zelenobílého klubu. Svou 
premiérovou branku v dresu nového zaměstnavatele ale neslavil. Důvod byl jednoduchý, nepřišlo mu to 
vůči klubu, který jej zasvětil do profesionálního fotbalu, fér. „Nepřišlo mi to vhodné, abych se radoval. 
Bohemka mi dala všechno, vychovala mě pro velký fotbal,“ vysvětlil situaci bek Havel, který svým gólem 
zařídil „Viktorce“ zisk tří bodů, a upevnění pozice v tabulce, jelikož Plzeň má aktuálně náskok na druhou 
Olomouc sedm bodů. 

V dalším utkání odvraceli hráči Baníku Ostrava prohru na domácím stadionu ve Vítkovicích, kdy již po 
dvaceti minutách prohrávali o dvě branky, o které se postarali Dzafič a Mehanovic. Navíc na druhou branku 
„Ševců“ asistoval odchovanec ostravského klubu Daniel Holzer. Baník dokázal do konce prvního poločasu 
zredukovat skóre, když se přesnou trefou prosadil brazilský útočník Azevedo, který nedávno v Ostravě 
prodloužil smlouvu. Ve druhé polovině zápasu dokázali hráči ostravského celku stav vyrovnat v 57. minutě 
po proměněné penaltě Milana Baroše, který tak zároveň zakončil gólový účet utkání, jelikož ve zbytku 
zápasu diváci gól neviděli a Baník si tak z tohoto utkání odnesl „vydřený“ bod. Aktuálně jsou svěřenci 
trenéra Kučery v tabulce na 13. místě se ziskem sedmi bodů. 

V překvapivé jízdě pokračuje olomoucká Sigma, která si v neděli dokázala poradit na hřišti Jihlavy a výhrou 
1:0 si tak zajistila setrvání na druhé příčce HET Ligy. Olomouc, která ještě v loňském ročníku hrála druhou 
ligu, rozhodla o svém vítězství až v samotném závěru utkání, kdy se přesně trefil Houska. Sigma je tak po 
devíti kolech na vrchních místech tabulky a momentálně jsou její výkony příjemné překvapení ligy. 

 

Vítkovice se rozhodly podat protest proti výkonu dvojici sudích Pražáka a Součka 

Vedení hokejových Vítkovic se rozhodlo po pátečním utkání v Jihlavě podat oficiální protest ke Komisi 
rozhodčích, kdy se prudce ohradili proti výkonu hlavních rozhodčích Daniela Pražáka a Štěpána Součka, 
kteří podle slov trenéra Jakuba Petra hrubě ovlivnili průběh pátečního utkání. Konkrétně si Petr stěžuje na 
dvě situace. Ta první přišla ve 25. minutě zápasu, kdy domácí útočník Hlinka podle slov vítkovického vedení 
vstřelil gól z ofsajdové pozice. „Podle našich dostupných záběrů i podle rozboru komentátorů a expertů 
České televize tento gól padl z jasné ofsajdové situace, a tudíž branka neměla být uznána,“ vysvětlil důvod 
podání prošetření kouč a generální manažer Vítkovic v jedné osobě Jakub Petr. 

Další sporná situace nastala v 50. minutě, kdy ostravským hráčům nebyl uznán gól za stavu 2:2. „David 
Květoň střelou překonal brankáře Jakuba Škarka. Rozhodčí ovšem gól neuznali pro postavení hráče v 
brankovišti. Přitom k porušení pravidla o postavení hráče v brankovišti nedošlo, protože clonící Rostislav 
Olesz ani nebránil Škarkovi ve hře, ani se puku nedotkl, a tudíž nedošlo k žádnému ovlivnění v brankovišti, 
což dostupné záběry potvrzují,“ vysvětlil celou situaci Petr. 

V aktuálním ročníku nejvyšší české hokejové soutěže je to už několikátý případ, kdy se klub obrátil s 
prošetřením výkonů sudích ke Komisi rozhodčích. Již před několika týdny byl z Extraligy odvolán sudí Čech, 
který byl po svém výkonu v duelu Olomouce proti, shodou okolností, Vítkovicím přeřazen do nižší 1. ligy. 
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VERNISÁŽ ŠÁRKY ZWARDOŃOVÉ 

& KŘEST KNIHY PAVLA KÁŇI 
 

Dne 3. října 2017 proběhly v AHOL Gallery na AHOL – Střední odborné škole v odpoledních hodinách hned 

dvě akce: křest druhého vydání knihy Maturujeme z práva Mgr. Pavla Káni a vernisáž obrazů Ing. Šárky 

Zwardońové s názvem Dva světy: abstrakce a realita v obrazech. 

  

Jako první probíhal křest knihy Maturujeme 

z práva. Vyučující z AHOL – Střední odborné 

školy Mgr. Paskal Trigas, který titul 

recenzoval, se ujal křtu a řekl několik slov o 

kvalitách publikace. Slova se potom ujal i Mgr. 

Pavel Káňa, který zavzpomínal na tvorbu svých 

učebnic a představil své dílo studentům, kteří 

poté měli i možnost si učebnici na místě 

zakoupit. 

  

Následovala vernisáž Ing. Šárky Zwardońové. 

Po krátkém vstupu shrnujícím autorčin profesní život, promluvila tato v Česku i v Polsku vystavující 

výtvarnice o své tvorbě, o oblastech, v nichž nachází podněty a inspiraci, o technikách, které preferuje, a 

rovněž o aktuální výstavě, na níž se mísila realistická malba, ať už zátiší či portrétů, s abstraktními motivy se 

symbolickou rovinou. Rovněž obrazy Ing. Šárky Zwardońové bylo možné na místě zakoupit. 

  

Akci doprovázela hrou na klavír studentka čtvrtého ročníku oboru Pedagogické lyceum Alena Pobudová. 

Všichni účastníci vernisáže odcházeli obohaceni o umělecký zážitek a též o nové zkušenosti a poznatky. 
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Ve svém maturitním ročníku jsem brigádničil v nové rodinné firmě 

BRUNO chirurgická ocel s.r.o., jež se zaměřovala na online prodej 

šperků z chirurgické oceli. Náš e-shop se poměrně rychle rozrostl. 

Překonali jsme hranici 40 000 fanoušků na FB stránce, stali se plátci 

DPH a také jsme spustili reklamní spot na stanici Rádio Čas. Postupem 

času, se získanými zkušenostmi a znalostmi, se mé kompetence 

rozšířily a v kanceláři, kterou jsme vybudovali z původní garáže, jsem 

trávil téměř všechen svůj volný čas.  

Uběhlo pouze něco málo 

přes rok od úspěšného 

složení maturitní 

zkoušky a vše se 

posunulo mnohem dále. 

Rozhodli jsme se 

nabídnout náš online obchod k prodeji a brzy se s BRUNEM rozloučili. 

Díky získanému kapitálu mohla začít práce na novém projektu. V dnešní 

době již existuje Moje OLIVIE s.r.o. se zaměřením na prodej stříbrných 

šperků na webovém portále www.olivie.cz. Na tomto projektu jsme 

pracovali již od začátku května, aby bylo vše perfektní a služby kvalitnější 

a rozsáhlejší než na starém e-shopu. Společně s tímto obchodem vznikl 

také blog www.mojeolivie.cz, který se zatím zaměřuje na rady, tipy a zajímavosti ve 3 oblastech, a to Krása, Vztahy a 

Životní styl. Jako ředitel společnosti se tedy snažím o plynulý chod obou portálů, inovace nebo kontakt se zákazníky a 

obchodními partnery. Weby byly spuštěny začátkem září. 

Co se týče studentského života, ihned v září po maturitě jsem nastoupil na Vysokou školu podnikání a práva, obor 

Podnikání a management v obchodu a službách. Při kombinovaném studiu docházím do školy jeden víkend v měsíci, 

což je sice pohodlné, ale přesto velmi časově náročné, jelikož je nutná domácí příprava. Naštěstí mi tento chod věcí 

vyhovuje, domácí studium mi nevadí, spíše mě motivuje. Považuji za nejdůležitější mít odhodlání a vytvořit si dokonalé 

podmínky bez rušivých elementů, čehož je občas obtížné dosáhnout. Po dlouhých, téměř pěti měsíčních prázdninách, 

nastupuji do druhého ročníku s entuziasmem a těším se, co mi tento rok přinese jak ve studiu, tak v zaměstnání. 

 

 

 

http://www.olivie.cz/
http://www.mojeolivie.cz/
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Absolventka oboru Diplomatické služby a 

Public Relation 

 

Po absolvování Aholu jsem se odstěhovala do 

Opavy, kde jsem nastoupila na Slezskou 

univerzitu. Rozhodně to byla velká změna. 

Vysoká je úplně něco jiného než střední, ale to 

poznáte sami. Zatím jsem tedy úspěšně bez 

opakování zvládla všechny předměty a teďka 

mám před sebou poslední ročník a konečně ze mě 

bude Bc. Petra Byrtusová. Během té chvíle, co 

nejsem na Aholu, jsem toho zažila hodně, kromě 

toho, že jsem se úplně osamostatnila a začala 

pracovat, můj největší úspěch pro mě byla výhra 

stáže PročByNe?, kdy jsem stínovala ministra dopravy Dana Ťoka. Nějakou dobu jsem tedy žila v Praze, kde 

jsem potkala snad každého, kdo stojí za zmínku - od Sobotky a Babiše až k ministrům jiných států nebo i 

velvyslance Koreje. Každý den jsem potkávala tolik důležitých lidí, že si nepamatuju všechna jejich jména.   

Během stáže jsem se zúčastnila Rady Evropské unie, porady ministrů dopravy nebo jsem se seznámila i s lidmi 

ze stálého zastoupení ČR ve Štrasburku. Každé 

setkání bylo pro mě přínosem a hlavně něčím 

zajímavým. Nečekaný zážitek byl i ten, kdy jsme 

letěli ministerským letadlem z Lucemburska a 

nemuseli procházet kontrolou. Kromě toho se nyní 

setkávám jednou za čas i s europoslankyní 

Dlabajovou, když se pořádá setkání stážistů 

PročByNe? Za tu dobu, co jsem pryč, jsem účastnila 

i několika přednášek, kde byl sám pán prezident, 

ministryně Marksová nebo Hynek Kmoníček. 

Po Aholu jsem kromě stáže a různých praxí trochu 

cestovala, podívala jsem se na Silvestra do Paříže 

apod. Samozřejmě taky hodně pracuju a studuju, 

takže moc času na jiné věci nezbývá. V nejbližší 

době se chystám dodělat si titul, odstěhovat se asi do 

Olomouce a dálkově studovat na magistra. A co bude 

potom, zatím nikdo neví. Ale nějaké plány mám, tak 

uvidím, jak to celé dopadne. 
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Schönbrunn  

Barokní zámek Schönbrunn je bezpochyby jednou z nejkrásnějších památek, kterou Vám Vídeň může 

nabídnout. Schönbrunn byl postaven jako letní sídlo pro Marii Terezii a Františka Josefa I. v roce 1699 a 

dodnes v něm můžeme spatřit sílu a moc, jež si dokázali vybudovat a díky které spolehlivě vládli. 

Schönbrunn je právě díky své bohaté historii a krásné architektuře jedním z nejnavštěvovanějších míst 

Vídně vůbec. K zámku patří také zoologická zahrada a Muzeum kočárů nebo skleníky Pamlenhaus. Pokud 

Vás tedy nebaví prohlídky zámků 

a historické výklady, určitě zde 

zažijete i jinak příjemně strávené 

chvíle. Nepodcenila bych ani 

kouzlo ozdobné stavby Gloriette, 

aktuálně plnící nyní funkci skvělé 

kavárny s nepopsatelnou 

atmosférou.  

 

 

 Hofburg & 

Albertina 

Další krásnou a zajímavou památkou je Hofburg, kde mimo jiné sídlí také rakouský prezident. 

Celý komplex pak obsahuje více než dvacet muzeí ve stylech gotiky a art noveau. Největší 

návštěvnost má expozice císařské Klenotnice, lze tam 

najít i Koruna svaté říše římské, císařské koruny rakouské 

a další zajímavé klenoty. Hned vedle ní se nachází budova 

Albertiny, nejnavštěvovanější muzeum s početnými 

veledíly od skutečných umělců, například Piccasa či 

Dürera. Jednou z mnoha Hofburgských specialit je 

Španělská dvorní jezdecká škola s dlouholetou tradicí 

přesahující čtyři století. Proslavila se svým fenomenálním 

lipicánským baletem, což je drezura bílých koní za zvuku 

klasické hudby v krásné hale stavěné Josefem 

Emanuelem Fischerem z Erlachu. Před Hofburgrem se 

rozkládá náměstí, kde můžeme obdivovat krásy 

sochařského umění v podobě soch arcivévody Karla a prince Evžena. Uzavřená podkova hlavní budovy pak 

symbolizuje rakouskou národní identitu.  

1 
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 Dóm sv. Štěpána 

Nevelké náměstí právě v srdci Vídně, 

Stepenplatz, se může pyšnit Dómem 

svatého Štěpána, historické stavby 

v gotickém stylu. Nejvyšší jižní věž se tyčí 

do úctyhodné výšky 137 metrů a slouží také jako 

rozhledna, ze které spatříte nádherné části Vídně jako 

na dlani, kdežto nedostavená severní věž, v níž se 

ukrývá zvon „Pummerin“, největší ze všech 23 zvonů 

v katedrále, měří pouhých 68 metrů.  V podzemní části 

katedrály bychom našli hrobky s některými 

Habsburskými panovníky a biskupskou hrobku. 

Samotné náměstí je známo svých ruchem, které je také zapříčiněno přestupnou stanicí metra. Kromě 

vysokého počtu restaurací, krámků a obchodů, jež svou modernizací narušují kulturního ducha a atmosféru, 

je zde taky nespočet živých soch ve velmi přesvědčivých kostýmech zlatých barev. V nedalekém městském 

parku za povšimnutí pak určitě stojí kamenná socha Johanna Strausse. 

 

 Vídeňská opera 

Pokud se orientujete ve světě hudby, či Vás toto téma pouze láká, určitě byste neměli opomenout 

velmi známou a výraznou část, a sice Operu ve Vídni. Díky Vídeňské hudební historii se může nyní 

pyšnit velmi známými jmény, jako jsou Richard Strauss, Igor Strawinskij či dokonce Herbert Von 

Karajan. Ti všichni se zde proslavili jako hudební ředitelé. Vídeňskou Operu otevřel v roce 1868 

rodný rakušák, světoznámý Wolfgang Amadeus 

Mozart svým proslulým Donem Giovannim, který měl 

už v té době velkolepé ohlasy. Na tuto památku je 

Vídeň právem hrdá a svou klasickou scénu i nadále 

bohatě podporuje a reprezentuje. Právě zde je 

pořádána jedna z největších kulturních událostí 

Rakouska obecně, Ples v opeře, a díky vysokému 

počtu účastněných osobností a politiků nejen 

rakouských kořenů je ples vysílán v přímém přenosu a 

s nadšením a zájmem jej sledují tisíce diváků. Budova 

stojí na rohu ulice Ringstrasse.  
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 Radnice 

Budova byla postavena v letech 1872-1883 architektem Friedrichem von Schmidtem, jenž nechal 

postavit také krásnou katedrálu 

v Kolíně nad Rýnem. Radnice Vás 

zaujme nejen svým mohutným 

novogotickým vzhledem, ale také důrazem 

kladeným na detail, což dokazuje také soška tzv. 

Rathausmanna, který podle starých pověstí dohlíží 

na město z prostřední věže stavby. Kromě toho, že 

je Vídeň nejen městem, ale i spolkovým státem, 

stala se z radnice sídlem orgánů městským a státní 

správy, kde je zaměstnaných více než dva tisíce 

zaměstnanců. Pokud by Vás kromě vnějšího 

vzhledu zajímal i interiér, můžete si sjednat 

organizovanou prohlídku pod dohledem průvodce, 

který Vás zavede i do sálu Festssal, kde se tradičně organizují plesy rakouské smetánky. Prostor před radnicí 

je skvěle využit také v zimě, kde se každoročně v zimě konají vánoční trhy a veřejné lední bruslení pod širým 

nebem. Na své si zde přijdou i milovníci hudebních koncertů, jež se zde spolu s festivaly pravidelně v letním 

období konají.  

 

 Parlament 

Vzhledem k faktu, že je tato budova nepřehlédnutelně stavěna v řeckém stylu, se vymyká a liší od 

ostatních. Svou individualitu pak také zdůrazňuje krásným sousoším znázorňující Pallas-Athénu. 

Interiér je přístupný veřejnosti, a proto můžete 

směle nahlédnout, jak vypadá evropská 

demokracie v praxi. Pokud je politika právě 

tématem, na které kladete důraz, anebo je pro 

Vás jen zajímavou, nenechte si ujít prohlídku 

zasedacích sálů s velmi odborným výkladem o 

práci politiků.  

 

5 

6 



ZAJÍMAVOSTI ODEVŠAD  

 

 

 Burgtheater 

Pokud se ve všech německy mluvících zemích zeptáte, co je pro ně nejvýznamnějším divadlem, 

bezpochyby Vám odpoví, že právě Burgtheater. Divadlo se může pyšnit velmi interesantní kulturní 

nabídkou ale i historií. Nechala ho vystavět Marie Terezie v roce 1741 a již od svého začátku se zde hrály 

velmi zajímavé divadelní představení od největších velikánů svých dob jak domácích, tak i zahraničních. 

Divadlo z bílého 

mramoru zdobené sloupy a 

sochami bylo v provozu až do jara 

1945, kdy bylo poškozeno nejprve 

britským náletem a později 

požárem. Rekonstrukce probíhala 

poměrně dlouho, ovšem v roce 

1955 bylo divadlo znovuotevřeno a 

bez větších změn plní své účely 

dodnes.  

 

 Zámek Belveder 

Hned po Schönbrunnu je Belvedere druhým největším palácovým komplexem, jenž doplňuje zámecký park 

a komplex dvou budov, ve kterých bychom našli především galerijní umění. V roce 1714-1723 nechal Evžen 

Savojský tento skvostný palác vybudovat. V barokním 

stylu se zámek dochoval až do nynějška. Pokud bychom 

se zaměřili na interiér, určitě by nás mimo jiné zaujaly 

sbírky obrazů v horních částech zámku, které Evžen 

Savojský velmi miloval a nechával se jimi obklopovat. 

V dolní části zámku se pak nachází obytné prostory a 

překrásné pokoje, zároveň se zde nachází také 

Rakouské muzeum barokního umění. V přechodu mezi 

horním a dolním Belvederem se skrývá překrásná 

zahrada, jejímž architektem je francouzský zahradník 

Dominique Gerard. Při výstavbě této zahrady byl 

inspirován zahradou ve Versailles. V nedaleké zahradě 

na jih od Belvederu se nachází Alpská zahrada, která se může pochlubit více než čtyřmi tisíci druhů rostlin reprezentující 

alpský ekologický systém. Pro návštěvu těchto zahrad je nejlepší dobou jaro či brzké léto, kdy jsou všechny rostliny 

krásně rozkvetlé a Vy si tak dokonale užijete atmosféru tohoto místa v plné jeho kráse.  
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FEJETON: Zvědavý návštěvník (Ondřej Neff) 

Máme za sebou osmadvacáté září, den české 
státnosti. Návštěvníkovi z dalekých krajů by se 
těžko vysvětlovalo, jaký je význam a smysl 
tohoto svátku. Snadno by pochopil, že podobně 
jako lidé mají i státy svoje svátky. 

"Chápu," řekl by návštěvník z daleké ciziny. "Máte 
svátek státnosti, protože váš stát osmadvacátého 
září vznikl." 

"Ne tak docela," vysvětlujete. "Osmadvacátého 
sice vznikl, ale nikoli v září, ale v říjnu." 

"Aha! To je důsledek nějakého posunu v kalendáři, 
že? Slyšel jsem, že i v Rusku začala říjnová 
revoluce v listopadu." 

"Mýlíte se. Osmadvacáté září se vzniku státu 
vůbec netýká. Datum je spojeno s knížetem 
Václavem, naším velkým panovníkem." 

"No ovšem, vím! Viděl jsem v Praze v dvoraně 
před kasou kina Lucerna jeho sochu, jak sedí na 
břiše mrtvého koně uvázaného za nohy!" 

"Máte pravdu, socha znázorňuje právě tohoto 
knížete Václava. Máme ale i důstojnější provedení, 
kousek od vašeho kina Lucerna, na Václavském 
náměstí. Tam sedí kníže správně, tedy na hřbetě, 
a náměstí se jmenuje po něm." 

"Už si vzpomínám. Krásná socha, před vaším 
Národním muzeem. Viděl jsem tam lidi klást 
květiny. Mají ho v úctě, viďte?" "Ano, už přes tisíc 
let." "Úžasné! Takže ten svátek připomíná jeho 
narození, že?" 

"Ne. Je to výročí dne, kdy knížete Václava zabili." 

 

 

 

 

"U všech všudy!" zhrozí se návštěvník z ciziny. "No 
ovšem, desáté století, to u vás byla krutá doba! 
Však také je kníže na té soše na náměstí zobrazen 
s kopím v ruce." 

"Ano, krutá doba. Měli jsme ustavičné spory se 
sousedy. Tehdy to bylo složité, ale dnes je na naší 
západní hranici Německo." "On tedy válčil s těmi 
Němci?" "Právě tak." "Chrabrý to muž a právem ho 
oslavujete! Vydobýt státnost na tak velkém, 
početném a mocném sousedovi, to je 
úctyhodné dílo." 

"Víte," odpovídáte nikoli bez určitých rozpaků, "ono 
to bylo přece jenom trochu složitější. Války 
samozřejmě byly. No a nakonec to dopadlo tak, že 
Sasové a Bavoři vtrhli do Čech a Václav se jim 
podrobil." "Podrobil?" diví se návštěvník. "Ono 
není přesně známé, jak to bylo, ale náš velký 
historik Palacký uvádí, že se zavázal platit do 
Německa 500 hřiven stříbra a posílat tam 120 volů. 
Jisté je, že od té doby i Němci náš český stát 
uznávali." 

"Už tomu začínám rozumět. Jenom to nechápu, 
proč ti Němci vašeho knížete zabíjeli, když jim šel 
na ruku a platil jim?" "Knížete zabil jeho mladší 
bratr Boleslav. Však taky se mu říkalo Boleslav 
Ukrutný." 

"Jejda! Pak ovšem byl ten váš stát zničený!" 

"Kdepak, Boleslav převzal po Václavovi vládu 
a postavil se do čela vojsk a porazil na západě 
Němce a na východě Maďary a zmocnil se Slezska 
a Krakovska a Moravy." Návštěvník hluboce 
přemýšlí. 

"Byla to krutá doba," řekne po chvíli, "ale proč 
neoslavujete úspěšného výbojného panovníka a 
dáváte přednost jeho slabému bratrovi?" 

"Protože jsme v Čechách," zní jediná možná 
odpověď. 

 

 

 

 

Ilustrace by Daniela S. 
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LOGICKÁ HÁDANKA: ŠAŠEK A KRÁL 

Pokyny k hádance:  

Při řešení téhle hádanky je nutné číst každé slovo v zadání s nejvyšší 

ostražitostí. Řešení je možné odhalit jak přesným analytickým 

myšlením, tak selským rozumem. 

Hádanka:  

V jednom království žijí král a jeho dvorní šašek. Šašek nenávidí krále, 

král nenávidí šaška. Dohodnou se, že se jednoho dne otráví. V celém 

království existuje jen dvanáct flakónků jedů a tyto jsou zamčeny v 

komnatě v zámku. 

Jedy jsou očíslovány čísly od 1 do 12, se vzrůstajícím číslem roste i síla 

jedu. Funkce na lidský organismus je prostá ? vypiješ jed, umřeš. 

Každý silnější jed neutralizuje všechny slabší, což znamená že jed číslo 

dvanáct neutralizuje všechny jedy, jedenáctka všechny kromě 

dvanáctky atd. (Pokud vypiješ jedenáctku a potom dvanáctku, nic se ti 

nestane. Pokud vypiješ dvanáctku a potom jedenáctku, umřeš.)  

Král jde do komnaty s jedy jako první a vybere si všechny sudé jedy 

(2,4,6,8,10,12). Pak jde do komnaty šašek a vezme si, co zbylo. Sejdou 

se v trůnním sále, každý z nich naplní jeden pohár a podá jej tomu 

druhému, který jej okamžitě vypije. Následně si každý z nich ještě 

jednou naplní pohár, tentokrát už pro sebe, a vypije ho (v naději, že se 

tím zachrání). 

 

Jak to šašek udělal, že se druhého dne probudil, ale král zemřel? 

 

Předpoklady: Každý (šašek i král) chce PŘEDNOSTNĚ přežít. Pokud 

přežije, pak chce co možná nejjistěji otrávit toho druhého. Každého 

jedu je jen jedna dávka ? nelze ji dělit. Jedy jsou kapaliny bez barvy a 

zápachu a mají stejnou hustotu jako voda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Na obrázku vidíte několik prasátek v ohradě. Dokážete  

pomocí  tří rovných čar rozdělit prasátka tak,  

aby bylo každé prasátko v samostatné ohrádce? 

VTIPY 

Do profesorova kabinetu přišla na 

konci úředních hodin mladá slečna. 

Usedne naproti němu do židle, 

poodhrne si vlasy a povídá: 

"Udělala bych cokoliv, abych tu 

zkoušku získala." 

Pak si upraví výstřih, nakloní se víc k 

profesorovi, hluboce se mu podívá do 

očí a říká: 

"Myslím tím, že bych udělala úplně 

cokoliv." 

Profesor jí oplatí hluboký pohled a 

říká: "Cokoliv?" 

"Cokoliv." odpoví slečna. 

Kantor zašeptá: "A nemohla byste se 

to naučit?" 

 

"Slyšela jsem, že Váš syn studuje 

na univerzitě. Co z něho bude, až 

skončí?" ptá se známá paní 

Novákové. 

"Obávám se, že důchodce." 

 

Na rodičovské schůzce se paní 

Novotná ptá pyšně nové učitelky 

českého jazyka: 

"Nemyslíte si také, že má náš Jenda 

originální nápady?" 

"To tedy má, především v pravopise." 

 

Paní učitelka vypráví dětem: 

"Jan Neruda se rád díval na 

hvězdičky, no a potom napsal Písně 

kosmické. Znáte jeho další díla?" 

"Prosím," hlásí se Jiříček, "Jan 

Neruda velice miloval Karolínu 

Světlou a když pak umřela, napsal 

Kam s ním?" 

 

Malý Honzík šeptá tatínkovi do ucha: 

"Když mi dáš 10 korun, povím ti, co 

říká mámě každé ráno jeden pán." 

Znepokojený otec vytáhne minci a dá ji 

synovi: "Tak co říká?" 

"Dobré ráno, nesu vám poštu." 
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HOROSKOPY NA  

ŘÍJEN 2017 
Horoskop pro říjen 2017 ukazuje, že podle 
postavení hvězd bude toto období velmi stabilní. 
Po předchozích měsících, které nebyly vůbec 
lehké, si konečně zase oddychnete. 

Z počátku října se Merkur bude nacházet ve 
znamení Vah. Pro nás to bude znamenat hlavně 
těžkopádnost ve snaze interpretovat svůj vlastní 
názor. Venuše nám v tomto období přinese dobrý 
vkus a zdvořilost, především pak k těm lidem, 
kteří jsou nám blízcí. Ve druhé polovině se díky 
postavení Venuše ve Vahách vztahy dostanou 
na první místo. Klíčem k vašemu štěstí se stane 
spokojený a harmonický vztah. Pokud však jde o 
důležité rozhodnutí, můžete znejistět. 

Novou stabilitu, kterou lidem měsíc říjen přinese, 
můžete využít zejména v oblasti osobního rozvoje, ale také pokud řešíte finanční otázky. Budete mít zase 
jednou dostatek času si vše v klidu promyslet. Podzim si zatím příliš nepřipouštíte, proto bude mezi jedinci 
panovat dobrá nálada. Mezilidské vztahy se tak mohou nerušeně rozvíjet. Toho lze využít jak v kariéře, tak 
v osobním životě. 

 

Beran 

V říjnu budou hvězdy působit především na vaši intelektuální 
oblast. Berani tak mohou tento měsíc nejlépe využít 
například ke vzdělávání se, nebo všeobecně vstřebávání 
informací. Pokud se ocitnete ve stresu, nejlépe se 
odreagujete při romantickém večeru s partnerem, nebo na 
skleničce s přáteli. 

Býk 

Pokud svádíte jakýkoliv vnitřní boj, bude pro vás lepší se na 
čas distancovat od ostatních. Tento problém si musíte vyřešit 
sami. Až se vám to povede, vaše osobnost velmi posílí. A díky 
nové energii, která vás nabije, již nic nebude stát v cestě 
tomu, aby si Býci užili říjen naplno. V tomto období můžete 
mít pocit, že se v práci skoro nezastavíte. Neměli byste se ale 
dlouhodobě přepínat. 

Blíženci 

Říjen můžete naplno věnovat své drahé polovičce a 
vynahradit jí tak například dřívější absence. Stabilita v oblasti 
pracovního života Blížencům nadále poskytuje dostatek 
volného času. Věnovat se můžete také rozjímání, hodnocení 
přešlých událostí a utřídění myšlenek. S čistou hlavou se pak 
budete cítit ještě lépe. Pokud se necítíte dobře, zkuste se 
uvolnit a meditovat. 

Rak 

Říjen může přinést drobné problémy po pracovní stránce. 
Tentokrát se však Raci nebudou moci spolehnout na 
pomocnou ruku. Vše budete muset zvládnout sami. 
Zpočátku se vám to možná bude zdát jako nadlidský úkol, 
avšak po překonání této zkušenosti budete mnohem silnější 
a vyrovnanější. Neangažujte se do něčeho, co vám nepřijde 
smysluplné. Je to ztráta energie a času. Nejste přece stroj, 
vaše tělo si potřebuje občas i odpočinout. 

Lev 

V říjnu Lev může očekávat harmonii. Možná pouze co se 
zaměstnání týče, vás čeká hektičtější období. Po několika 
měsících útlumu bude možná těžké se do rychlého tempa 
opět dostat, vy se s tím ovšem hravě poperete. Jste přece 
Lev, vy se nevzdáte. Pozor dejte také na své zdraví, neberte 
prevenci na lehkou váhu. 

Panna 

Na nezdary, které zrozenci ve znamení Panny zažívali v první 
polovině roku, mohou zcela zapomenout. Podle hvězd bude 
říjen velmi pozitivním a stabilním obdobím. V kariéře jste si 
jistější než kdy dříve, což se také odráží na efektivitě vaší 
práce. Problémy v zaměstnání se vám tak budou vyhýbat. 
Hrozí vám drobné úrazy z nepozornosti. Buďte ve střehu. 

ŘÍJEN 

2017 
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Váhy 

Kvůli předešlým událostem se v říjnu dostanete do jistého 
časového presu v zaměstnání a resty budete mít i v osobním 
životě. V práci zřejmě budete mít co dohánět i na úkor 
volného času. Naštěstí jsou Váhy ale obklopeny chápavými 
lidmi, kteří je podrží. Takový lidí si je třeba náležitě vážit. 
Sáhnete si skoro až na dno, ale na druhou stranu zjistíte, že 
jste mnohem silnější, než jste si třeba mysleli. Obměňte 
jídelníček. Snažte se jíst více zeleniny a méně solit. Udělá vám 
to dobře. 

Štír 

Znovu objevené harmonie se po malých neshodách opět 
dočkají zrozenci tohoto znamení v říjnu. I když jste se svou 
drahou polovičkou byli možná chvíli rozhádaní, o to sladší 
usmiřování vás teď čeká. Štíři budou mít také konečně opět 
šanci ukázat v zaměstnání, jak umí být pilní a poctiví 
pracovníci, tak si dejte záležet. Rozhodně nedejte na drby, 
které z vašeho okolí možná uslyšíte o vaší drahé polovičce. 
Raději si promluvte a nechoďte kolem horké kaše. Masáž je 
ta pravá aktivita pro vás. Ať už ji budete vykonávat nebo si ji 
užívat, budete mít radost. 

Střelec 

S nástupem podzimu, obzvláště pak v říjnu se Střelec 
bohužel nevyhne drobným nesnázím v pracovní stránce 
života. Nesmíte se však na situaci dívat pesimisticky a přestat 
se snažit. Právě naopak. Frustraci si pak nejlépe můžete vybít 
například při sportu. Oprašte činky nebo třeba i švihadlo. 
Uvidíte, jaká to bude zábava. Chronické zdravotní potíže 
neignorujte. Vyhledejte příslušného odborníka. 

Kozoroh 

V říjnu budou hvězdy konečně v tom správném postavení a 
tak nezadaní Kozorozi toužící po společnosti opačného 
pohlaví mohou směle vyrazit na lov. V tomto období se vám 
bude opravdu dařit. Užijete si spoustu dobrodružství a navíc 
vás noví lidé a jejich zážitky a zkušenosti nesmírně obohatí. 
Právě v říjnu mají svobodní Kozorozi největší šanci potkat 
toho pravého. Musíte svému štěstí však vyjít vstříc. Navštivte 
příbuzné, zjistíte co se děje nového a příjemně proklábosíte 
celý podvečer. 

Vodnář 

Pokud budete v říjnu stát před důležitým rozhodnutím, či 
dilematem a nebudete si vědět sami rady, nebojte se říci si o 
radu. Kamarád nebo blízký rodinný příslušník Vodnářovi jistě 
rád poradí a nebude za tuto laskavost očekávat žádnou 
protislužbu. Nejdůležitějším krokem je pečlivě zvážit všechna 
pro a proti. Váš jing a jang jsou právě v rovnováze, vysíláte 
pozitivní energii. 

Ryby 

V říjnu se situace poněkud zklidní. Ryby budou v tomto 
období velmi vyrovnanými osobnostmi. Přece jen jste se 
poučili z přechozích události a jste teď mnohem silnější a 
připravení na další výzvy. Právě toto období je vhodné pro 
investice, dlouhodobé plánování nebo zařizování 
domácnosti. V říjnu možná Ryby narazí na drobné neshody, 
či hádky ve vztahu. Jde ale jen o malichernosti, a ty dokážete 
překonat velmi snadno. Stačí si jen srovnat priority a 
nezabřednout do problémů staršího data.  

 

 

 

ŘEŠENÍ KVÍZŮ 
 

ŠAŠEK A KRÁL: Král si nechá jed číslo dvanáct, aby s ním 

neutralizoval jakýkoliv JED, který mu šašek podá. 

Šaškovi tedy nalije do poháru jed číslo deset (druhý 

nejsilnější, který má). Šašek toto předpokládá, a tak 

si musí nechat jedenáctku, aby jed číslo deset 

neutralizoval. V tom případě přežije. Dále ví, že král 

po vypití jeho poháru vypije jed číslo dvanáct (důvod 

je uvedený výše). Proto dá králi do poháru obyčejnou 

vodu? Král vypije vodu (voda není jed) a vzápětí se 

sám otráví jedem číslo dvanáct. 

 

 

 

 

 

 


