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Úvodník

Milí čtenáři, za celý redakční tým vás opět zdravím! 

 Pomalu, ale jistě se venku otepluje, dny se prodlužují. Konečně to začíná vypadat jako jaro! Ráno vstáváme za
světla, po cestě do školy nasloucháme ptačímu zpěvu, a dokonce někdy stihneme se i za světla vrátit domů. 

 Jarní období je zkrátka plné změn, událostí a dojmů. Všichni účastníci lyžařských kurzů se (víceméně)
v pořádku vrátili domů a místo zranění si dovezli skvělé vzpomínky. Já osobně jsem momentálně stále plná
dojmů z prodloužené taneční hodiny.

 Doufám tedy, že všichni máme něco, co nás těší nebo na co se těšit můžeme – alespoň to ředitelské volno,
kdy budeme všichni pečlivě držet palce maturantům!
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Nové začátky
 20. března, den jarní rovnodennosti. Tehdy oficiálně nastává období o mnoho barevnější a veselejší než
zima. A veškerá příroda kolem nás jako by znovu „nabrala grády“ do života. Až skoro zázračně se všechny
pochmurné, hnědé, umírající rostliny kolem nás pomalu znovuzrodí a vytváří více oku lahodící scenérii. A tak
se tomu děje znovu a znovu v tomto období každého roku. Pokaždé příroda znovu nabere síly a z konce 
 loňského roku vzejde opět nový začátek.

 Na jaře opět vyrůstá největší množství flóry, je to takovým symbolickým jevem této roční doby. Ale pravdou
je, že tímto nám příroda dokazuje, že nové začátky nemusí nastávat jenom v období nového roku. Na rozdíl
od lidí má však výhodu, že nemusí nad svým novým začátkem přemýšlet. Je to takovým jejím „posláním“.
Přesto nás něco spojuje - máme odhodlání. 

 Odhodlat se něco změnit ale může být tím hlavním problémem. Pro někoho může být těžké i nastoupit do
nové práce, když ho ta stará nenaplňuje nebo se jen chce zbavit toxické komunity. Mít odhodlání se pořád
někam posouvat, něčeho dosáhnout, ideálně být nejlepším nebo něčím odlišným, to je to, co chce náš
ambiciózní druh. Avšak být neustále na nějaké cestě za úspěchem se také může stát naším cílem. Nemusíme
se nepřetržitě hnát jen za nějakými hmatatelnými výsledky. Někdy je dost už to, že se snažíme. Že jsme měli
odvahu se na tu strastiplnou cestu postavit a vydat se po ní dál. Už díky tomu se může celý náš život začít
ubírat naprosto odlišným směrem, i když to tak někdy nemusí hned vypadat. 

 Ovšem hlavní pointou tohoto textu má být to, že všichni máme právo na nový začátek. Nic totiž není
nenapravitelné. Takže dokud v nás příroda neztratí víru a bude mít odhodlání znovu obrůst a dodávat nám
nejen potravu, ale i kyslík, bez kterého nemůžeme žít, nesmíme ztratit víru v sebe sama. Nikdy se nevzdávejte! 

K zamyšlení

3

LČ, HŠ

Mezinárodní den darování knih
 Dne 14. února jsme na naší škole poprvé společně oslavili Mezinárodní den darování knih. Doufám, že i vy
jste v tento čas někoho potěšili pěknou a zajímavou knihou, nebo alespoň vlídným slovem či dobrým
skutkem.
 
 Součástí oslav byla i krátká anketa, ze které vzešlo, že o tomto dni nevědělo přes 90 % zúčastněných
studentů. Další otázky se už týkaly samotného darování a dostávání knih. Tady ovšem byly výsledky mnohem
příjemnější. Potěšilo nás, že se našlo tolik z vás, kterým dělají knihy opravdu radost. 

 Jak si jistě pamatujete, v rámci tohoto svátku byla pořádána také soutěž. Nejlepšími výsledky se blýskla
děvčata z 5.QA – Anna Žáková a Lucie Holubová. Tímto jim moc gratulujeme a všem děkujeme za zaslané
práce. 
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Lyžařský kurz
 Ve dnech 14. 3.-19. 3. absolvovaly třídy 2.SA, 2.SB, 3.TA a 3.TB  lyžařský kurz v Karlově pod Pradědem. Našimi
instruktory byli pan učitel Holzer, pan učitel Klement, pan učitel Zavadil, pan učitel Herman, paní učitelka
Grmelová, paní učitelka Klimešová, paní učitelka Nedomová a paní učitelka Bednářová. 

 
 Hned po příjezdu do Karlova nás čekalo naložení kufrů a lyží do aut a krátká procházka k naší chatě. Tam
jsme si rozdělili pokoje a šli se chystat na naše první společné lyžování.

 Na sjezdovce nás nejdříve naši instruktoři rozdělili do skupinek podle toho, jak dobře umíme lyžovat či
zvládáme jízdu na snowboardu. Pro některé bylo lyžování spíše odpočinkem a zábavou, někteří však stáli na
lyžích poprvé. Všichni se ovšem těšili na další dobrodružství a společné zážitky.

Stalo se
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 Některým se dařilo výborně, avšak i ti nejlepší lyžaři občas spadli (třeba na skokáncích).

 Každý večer nás čekaly různé společenské hry, které připravovaly jednotlivé skupinky obývající společný
pokoj. Výjimkou byl poslední večer, kdy jsme měli diskotéku.

 Lyžařský kurz jsme si všichni velice užili a přivezli jsme si hodně úžasných zážitků. Určitě bychom chtěli
poděkovat našim skvělým instruktorům za trpělivost a vedení školy za umožnění této akce.
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koníčkem na plný úvazek. Pochopil
jsem, že fotografie nemusí mít jen
informativní nebo dokumentární
charakter, ale že může být
neverbálním prostředkem pro
vyjádření vjemů a emocí a jejich
sdílení s ostatními. Rozhodl jsem
se proto vystudovat uměleckou
fotografii na FAMU v Praze, tohoto
cíle jsem ale nedosáhl. Mojí
druhou volbou byla Pedagogická
fakulta Masarykovy univerzity
v Brně a také díky tomu můžeme
spolu vést tento rozhovor. :-)

Co nás zajímá

Rozhovor o fotografování s panem učitelem Danešem

Na podzim loňského roku jste
pořádal v TIC Vyškov výstavu
fotografií s názvem Vyškovská
krajina. Jak dlouho se tomuto
koníčku věnujete a kdo vás
k němu přivedl?
Svůj první fotoaparát jsem dostal
k 7. narozeninám. Byla to tehdy
jen plastová krabička s primitivním
mechanismem, ale já to bral dost
vážně. Dodnes máme z té doby
v rodinném albu několik desítek
černobílých fotografií. Opravdový
foťák jsem si pořídil až na střední
škole, kdy se mi fotografování stalo

Co nejraději fotíte?
Prošel jsem více fotografických
žánrů, od dokumentární fotografie
přes portrét, fine art až po krajinu.
A musím říct, že krajinářská
fotografie mi sedí nejvíc. Je v tom
nejen ta fotka, ale také kontakt
s přírodou. Pro dobrou fotku si
člověk musí nejen dojít, ale také na  
ni počkat. Občas se mi také stává,
že z terénu nepřinesu žádná data
(filmy se dnes už nenosí), ale
přesto jsem šťastný.
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Kromě vlastního fotografování
pak věnujete pozornost dalším
úpravám snímku. Jaké
techniky používáte?
Pořídit kvalitní snímky v terénu je
naprostý základ, exponovat jeden
snímek rozhodně nestačí. Je
běžné, že si domů přinesu desítky
až stovky obrázků jedné scény.
Nastává pak takzvaný postproces,
který zahrnuje třídění, výběr
a zpracování fotografií. Dříve se
fotografie vyvolávaly v temné
komoře, dnes se „vyvolávají“
u počítače. Tato práce je
zdlouhavá, většinou si vezme více
času než samotné pořízení
snímků. V čem spočívá? Mojí
doménou je panoramatická
fotografie, skládám tedy jednotlivé
snímky vedle sebe, někdy

v několika řadách, a dokonce i ve
více vrstvách. Finální fotografie tak
mohou být složeny i z několika
desítek snímků. Je to opravdu
komplexní práce. 

Jaké máte nejoblíbenější
místo, kam se rád vracíte?
Pokud jde o Vyškovsko, vděčnými
lokalitami jsou Drahanská
vrchovina na severu nebo naopak
zvlněná pole na jihu. Nádherná
oblast je mezi vinicemi
na Kyjovsku, která je mezi
fotografy známá jako „moravské
Toskánsko“. Tam se vracím
opravdu často a rád.

Kterou oblast byste rád
navštívil a případně ji zachytil
na svých snímcích?

Byla řeč o Toskánsku, rád bych se
tedy vypravil do toho pravého,
italského. Tamní krajina je
skutečně jedinečná. 

Máte nějaký vzor mezi
slavnými fotografy?
Vždy jsem obdivoval fotky
známých českých fotografů, jako
byli František Drtikol nebo Jan
Sudek. Oslovila mě také tvorba
Jana Saudka. Ale neřekl bych, že
mám nějaký vzor. Fotím pro
radost.

Plánujete někdy v blízké době
uspořádat další výstavu svých
fotografií?
Ano, dokonce mám už
rezervovaný termín opět
ve vyškovském TIC na září/říjen 
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2023. Mám v úmyslu zde vystavit
fotografie právě z italského
Toskánska. Takže jste všichni
srdečně za rok a půl zváni!

Máte ještě nějaké další koníčky
kromě fotografování?
Kromě fotografování se aktivně
věnuji také sportovnímu létání
na bezmotorovém kluzáku. Ono
to spolu tak trochu souvisí, obojí
mi poskytuje pocit volnosti,
svobody a kontaktu s přírodou.

cíl, už jste tam!

Děkuji vám za rozhovor a přeji
mnoho jedinečných příležitostí
k zachycení přírodních krás. 

LH

Měl byste nějakou radu pro
začátečníky?
Moje rada týkající se fotografování
je prostá: zaměřte se na to, co vám
jde jakoby samo od sebe. Člověk
často nerozezná své dary jen
proto, že má pocit, že „toto“ přece
umí každý. Všímejte si toho, co
vám dělá radost. Pokud rádi
běháte, běhejte. Pokud rádi
zpíváte, zpívejte. A pokud rádi
koukáte na svět skrze objektiv, je
to vaše cesta. Pak nehledejte její 
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Nenechte si ujít

Knižní novinky

 Také jste ten typ lidí, kteří si rádi posedí na zahradě, pěkně na sluníčku a s knížkou v ruce? Pokud ano,
můžete se s námi podívat na pár zajímavých knížek, které v poslední době vyšly. 

Domek v Irsku
Další knihou od Julie Caplin je román s názvem Domek v Irsku. Je to již osmá
kniha v pořadí ze série Romantické útěky. Tentokrát jde o příběh Hannah
Cambellové, která se rozhodla ukončit svou kariéru úspěšné právničky
z Manchesteru. Místo toho se přihlásila na vyhlášenou kulinářskou školu
v Irsku. První den si užívá vše, co jí jen může Dublin nabídnout – speciality,
drinky a přítomnost charismatického Conora. Škola, která je nenápadně
skryta mezi zelenými kopci, nejspíš naučí Hannah mnohem více než jen
základy vaření. 

Leviar – Králova mlha 
Sylothys je země složená z pěti království bez jediného krále, a proto se
ocitá ve velkém nebezpečí. Hrozí, že celou zemi zavalí bílá mlha. Zloděj
Nydeon se spolu se svými přáteli odhodlá vyrazit do boje proti Bílému králi,
který šíří jen zkázu a smrt. Pomoci jim může nejen jejich síla a důvtip, ale
hlavně magie zvaná Leviar. Ta byla do teď považována za prokletí, ovšem
nyní může její správné použití dokázat nemožné. 

Cesta za štěstím
Nadějná fotografka, která strávila půlku života svým stěhováním, se nyní
vrací do rodné Anglie, aby převzala rodinné knihkupectví. Nemá v plánu
tu však zůstat navěky. Josie má v životě ještě velké plány. Potká však
místního rebela, který je mimochodem Josiin nejlepší kamarád z dětství.
Navenek působí jako někdo, kdo rozhodně nemá dobrou pověst. Lucky
Karras dá jasně najevo, že nechce s Josii nic mít. Když se však Josie
dostane do potíží, zachová se Lucky naprosto nečekaně.       

TJ
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Připravované akce

Charitativní koncert na pomoc Ukrajině – 12. 4. 2022 v 18.00 hod.
Tato akce proběhne v Besedním domě ve Vyškově, kde vystoupí žáci Gymnázia a SOŠZE Vyškov a ZUŠ Vyškov.
Koncert se uskuteční pod záštitou města Vyškova a ve spolupráci s MKS Vyškov. Vstupné je dobrovolné,
výtěžek z koncertu bude věnován na pomoc ukrajinským uprchlíkům v okrese Vyškov.

 

Představení Like Shakespeare – 5. 5. 2022 v 10.00 hod.
Představení se uskuteční v Besedním domě ve Vyškově a poutavým a atraktivním způsobem přiblíží mladé
generaci Williama Shakespeara, velikána světového divadla. 

 

Jarní koncert – 11. 5. 2022 
V květnu se můžete těšit na jarní koncert, na němž naši studenti předvedou svůj hudební talent. Pokud si
chcete poslechnout vaše spolužáky a zpříjemnit si květnovou středu hudbou, neváhejte přijít. Organizátorkou
této akce je paní učitelka Šefčíková. Pokud byste měli zájem si zde zahrát či zazpívat, můžete paní učitelku
oslovit a domluvit se s ní na případném účinkování. 

Běháme srdcem – 27. 5. 2022
Na charitativní akci Běháme srdcem pomůžete svým během a přispějete na dobrou věc. Jedná se
o charitativní běh pro onkologicky nemocné děti. Tento projekt probíhá ve spolupráci Gymnázia a SOŠZE
Vyškov s Lessing-Gymnasium Döbeln a v součinnosti města Vyškova s partnerským městem Döbeln. Štafetový
běh se koná na oválu stadionu sportovního areálu ve Vyškově.

Můžete se těšit

NT
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Tipy pro volný čas

 Poslední dobou dostávají paprsky slunce větší sílu, a tak odpoledne pozoruji chuť lidí si je užívat a zůstat déle
venku. S jarem ovšem přichází i jarní deštíky, a proto je vhodné mít záložní plán pro případné deštivé
odpoledne. Jednou z věcí, co můžete udělat, je hraní stolních her a já si pro vás připravila výběr her, které
mám vyzkoušené a které si určitě oblíbíte jako já. 

Stolní hry

 Rozpoznáte květák od papriky? Domnívám se, že nejspíš ano. Ovšem tato
rychlá karetní hra vás možná donutí říct květáku rajče či naopak. V podstatě
jde o to, že každý hráč má balíček karet, které hází na hromádku, jakmile je
na tahu. Pokaždé musí také bleskurychle „vypálit“, o jakou zeleninu se jedná.
Ovšem když někdo otočí švába, hra se zkomplikuje, od teď již nesmí hráči
vyslovit jméno zeleniny na obrázku se švábem a musí lhát.

Švábí salát

 Z vlastní zkušenosti můžu říct, že se nejlépe hraje v okruhu kamarádů (raději
více než méně hráčů). Je to také ideální hra na cesty, protože nezabírá
mnoho prostoru.

Costa Rica
 Tato hra, ač se na první pohled může zdát, že vypadá nudně, patří mezi mé
oblíbené.

 Začíná  se  připravením  plochy:  nachystáním  šestiúhelníku  z  kartiček
a rozdělením figurek. Potom si jeden z hráčů vezme figurku průvodce.
Se svou skupinkou cestovatelů postupně otáčí kartičky a snaží se jich získat
co nejvíc. Ovšem jestliže si otočí dva komáry, nebo jiný z hráčů řekne „Stop“,
výprava končí a pokračuje další hráč.

Člověče, nezlob se!
 Kdo by neznal Člověče, nezlob se!  I já patřím k těm, co tuhle hru
rádi hrají i teď, když jsem trochu starší.

 Myslím si, že je to jedna z her, kterou zná opravdu každý, proto
pravidla zestručním na to, že každý hráč má čtyři figurky a pomocí
hodů kostkou se snaží dostat všechny své figurky co nejrychleji
do cíle.

 Na obrázku je verze, kterou má moje babička. Když jsem tuhle
fotku objevila na internetu, přepadla mě nostalgie. Měli jste kdysi
doma stejnou verzi? A hrajete rádi stolní hry? Můžete se pochlubit
na našich stránkách, určitě si ráda přečtu vaše zážitky. 

 Na hře Costa Rica se mi moc líbí, že ji lze hrát s mladšími i staršími, a zdá se,
že všechny baví.

ZZ
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Mezi námi studenty

 Pro trochu inspirace jsme si pro vás opět připravili rozhovor s jedním z našich úspěšných
spolužáků. Tentokrát jsme oslovili Maria Hajzlera ze 2.B, kterému se nedávno podařilo získat titul
Mistra ČR juniorů ve skoku o tyči.

Jak ses dostal k atletice a proč
se věnuješ právě skoku o tyči?
K atletice jsem se dostal, protože ji
dělali oba moji rodiče. Už od
narození jsem se jí buď věnoval,
nebo jsem s rodiči jezdil
na závody. Nikdy jsem o jiných
činnostech ani nepřemýšlel. Svoji
disciplínu jsem si zvolil, když táta
začal trénovat skupinku tyčkařů.
Byl jsem ještě hodně malý a líbilo
se mi to. Tak jsem to jednou zkusil
a začalo mě to bavit.

které bylo minulý rok. To se stane
tak jednou za život, že si člověk
skočí osmkrát po sobě osobní
rekord. Takže určitě vzpomínám
na tenhle závod, navíc jsem se
poprvé stal mistrem republiky.

Máš mezi sportovci nějaký
vzor?
Snažím se pochytit něco
od každého, kdo skáče ve světové
špičce. Od nás určitě zmíním Jana
Kudličku, který drží český rekord.

Jak často máš tréninky?
Záleží na tom, jestli je závodní
sezona, nebo tréninkové období.
Obvykle trénuji 5 až 7 dní v týdnu.
V sezoně jsou to tréninky
jednofázové, v tréninkovém
období i dvoufázové. Jedna z fází
ale bývá většinou lehčí – nějaké
proběhnutí nebo posilování.

Na který závod nejraději
vzpomínáš?
Na mistrovství republiky v hale, 

To se stane tak jednou za život, že si člověk skočí
osmkrát po sobě osobní rekord! 
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Je nějaký rituál, který
nevynecháš před žádným
závodem?
Nic speciálního mě nenapadá, leda
klasická rozcvička.

Vládne mimo stadion mezi
závodníky přátelská
atmosféra?
Určitě ano. Zrovna tyčkařské
závody někdy trvají i 3 hodiny
a předtím je ještě hodinová 
rozcvička. Trávit tolik času
s někým, koho vyloženě nemáte
rádi, by bylo velmi nepříjemné.
Všichni se tam normálně bavíme,
i když nějaký pocit konkurence
a rivality pořád zůstává.

Máš kromě atletiky i jiné
koníčky?
Rád si v rámci tréninku zajdu
zaplavat nebo „skočím“ do sauny,
jinak mám moc rád spaní.

Které předměty tě ve škole
nejvíc baví?
Rozhodně mě baví fyzika
a matematika. Dál mám
samozřejmě rád tělocvik, s tím se
asi tak nějak počítá.

Kdybys měl popsat svou
povahu čtyřmi slovy, která bys
zvolil?
Přesně toho jsem se bál… Myslím,
že jsem soutěživý, inteligentní
s otazníkem… Ještě dvě…
Řekněme přátelský a milý.

Kde se vidíš za deset let?
Určitě bych se rád viděl co nejvýš,
ale je to hrozně dlouhá doba.
Nevíte, co všechno se může stát.
Zvlášť sport je takový nejistý, může
se vám třeba přihodit nějaké
zranění, které ovlivní další rok
nebo i dva. Je to docela
nepříjemné. Proto žádnou 

předpověď do budoucna nemám.
Vždy se snažím připravit
na nadcházející sezonu, abych
dopadl co nejlépe.

Moc ti děkujeme za rozhovor
a přejeme, aby se ti vyhýbala
zranění a aby ses i nadále
zlepšoval.

AS, TJ
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Síla tradice
 Moje máma se asi zbláznila. Dnes je 10. dubna a ona si usmyslela, že za čtyři dny odjedeme na Velikonoce
za prarodiči na Slovensko. Vůbec se mi ten nápad nelíbí. Je sice pravdou, že bych ráda viděla po dlouhé době
babičku s dědečkem, ale mrazí mě už jen z pomyšlení, že budu na Velikonoční pondělí nesčetněkrát politá
studenou vodou. Moji prarodiče bydlí ve Spišské Nové Vsi, necelých 60 kilometrů od Prešova, kde na tradice
nedají v žádném případě dopustit. Navíc představa, že budu minimálně 6 hodin na cestě v autě, není také
nejhezčí. My totiž bydlíme až v Benešově ve Středočeském kraji.
 Pardon, úplně jsem zapomněla se představit! Jmenuji se Andrea Dvořáková, je mi osmnáct a chodím
do třeťáku na gymplu. Mám bráchu Davida, který je o dva roky starší. Studuje první rok na FAMU v Praze.
Jsem moc ráda, že tam chodí, protože mu to fakt jde a baví ho to. Já s největší pravděpodobností půjdu
na „pajdák“, samozřejmě taky v Praze, ale ještě uvidím. 
 …
 Před necelou půlhodinou jsme konečně zaparkovali před domem prarodičů. Po srdečném přivítání nám
babička ukázala, kde budeme spát. Rodiče obsadili pokoj pro hosty, David se ubytoval v pokoji po strejdovi
a já v mámině starém pokojíku. Je sice menší, ale moc hezký a útulný. Navíc mám z okna nádherný výhled
na okolní krajinu.
 …

 Za chvíli bude půlnoc. Divím se, že jsem ještě neusnula. To bude tím, že si máme neustále o čem povídat.
Není taky divu, když jsme se skoro dva roky neviděli. Dědeček nám právě vypráví o tom, jak prožíval
Velikonoce, když mu bylo asi jako Davidovi. 
 „Málem bych na to zapomněla!“ řekla najednou babička. Zvedla se a odešla do ložnice pro malou
vyřezávanou krabičku. Vytáhla z ní něco třpytivého. 
 „Tohle je pro tebe, Andrejko.“
 „Jé, ten je krásný… Děkuji!“ řeknu se zajiskřením v očích, když mi babička podává zlatý řetízek s kopretinou,
která má uprostřed kamínek. 
 „Nemáš zač. Já ho dostala taky od své babičky, když mi bylo osmnáct. Opatruj ho jako oko v hlavě! Je v naší
rodině už dlouho,“ povídá, zatímco si řetízek prohlížím. 
 „Tak jo. Měli bychom jít spát, je pozdě,“ říká máma a zvedá se pomalu od stolu.
 „To je pravda,“ přitakává táta. Odebíráme se tedy pryč. Ještě odnesu nějaké nádobí a jdu do pokoje.
 …
 V pátek přijeli i strejda s tetou a naši dva bratranci, takže jsme šli spát ještě později. Sobota utekla poměrně
rychle, dokonce jsem pekla s mámou a babičkou dalšího beránka, protože po tom původním už nezbyl ani
drobeček. V neděli jsem začala být mírně nervózní. Napadlo mě, že jsem si měla vzít s sebou více triček kvůli
pondělní „oblievačce“. Snad to bude stačit. 
 …

Z šuplíku
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 Kde to jsem? Otevřu oči a najednou se ocitám na louce, mám na sobě kroj a na holých nohách cítím
chladivou rosu. Rozhlédnu se kolem. Nikoho v okolí nevidím, ale spatřím malou vesničku. Vyjdu z trávy na
cestu a směřuji k té hrstičce domků v údolí. Zahlédnu před sebou dívku s plavými vlasy, která má taky kroj
a jejíž hlavu zdobí věneček z lučního kvítí. 
 „Andrejko!“ zvolá dívka.
 „Aničko!“ odpovím hned dívce bez rozmyslu. 
 Pak se najednou ocitáme ve vesničce. Kolem je spousta lidí, hraje hudba, všichni se smějí a tancují. Tedy
skoro všichni. Zrovna jdu s Aničkou ke stolu, kde sedí naše rodiny a přátelé, na chvíli se otočím, abych viděla
Aniččinu tvář, a najednou ho spatřím. Je na druhé straně sálu. Vidím vysokého hubeného kluka a po chvíli si
uvědomím, že se dívá přímo na mě. 
 …
 Znovu otevřu oči. Protřu si je, rozhlédnu se kolem sebe a zjistím, že jsem v mámině starém pokoji. Byl to jen
sen. Chvíli přemýšlím nad tím, co se mi vlastně zdálo. Podívám se na hodiny. Už bude půl osmé. Musím
vstávat, za chvíli bude snídaně. 
 Otevírám pomalu dveře od pokoje. Najednou mě chytnou dva páry rukou. 
 „A máme tě!“ zvolá David a nese mě s Patrikem do koupelny nad vanu. Gabriel tam čeká s kýblem studené
vody a rázem mám „ranní sprchu“ za sebou. Hlasitě zapištím. Jakmile jsem nohama na zemi, popadnu ručník
a jdu do pokoje. Kluci se neskutečně smějí. Já se nakonec taky trochu zasměju. No jo, nemůžu to brát tak
vážně. 
 Je zhruba půl jedenácté, všichni kluci s tátou, strejdou i dědečkem už dávno odešli. Povídám si s tetou
a najednou něco uslyším. Zvenku zní lehce hudba a někdo zaklepe na dveře. Trochu nadskočím. Tuhne mi
krev v žilách. Už zase. Další koledníci jsou tady. Máma se na mě podívá a je mi jasné, co mám udělat. Musím jít
otevřít dveře. Tak tedy jdu, otevřu je a před sebou vidím vysokého hubeného kluka se zářivě modrýma očima.
Jeho tvář se mi zdá velice povědomá, jako bych ho znala celý život…

LH
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BLÍŽENCI (21. 5.–20. 6.)
Bude ovlivněna vaše psychická pohoda, buďte tedy opatrnější
v zásadních rozhodnutích a vyhněte se zejména pracovním
konfliktům. Snažte se vše ustát a situace nehrotit, protože čas
vhodný k vyřizování účtů ještě přijde. Jako blíženci jste pro lásku
přímo stvořeni. 

BÝK (21. 4.–20. 5.)
Můžete očekávat výbornou fyzickou zdatnost a příval nových sil, proto je dostatek
vitamínů ideální cestou. Tím nastane pohoda nejen fyzická, ale také psychická. Hlavu
vzhůru a úsměv do tváře! :) 

PANNA (23. 8.–22. 9.)
Nedivte se, pokud dojde k rozhození vaší psychické pohody. Pojměte tedy
duben v opatrnějším duchu a buďte uvážlivější v zásadních rozhodnutích.
Zdravá strava a zejména pak omezený přísun alkoholu je ta pravá cesta.

Pro zábavu

BERAN (21. 3.–20. 4.)
Může se stát, že bude narušen klid ve vašem partnerském životě. V polovině
dubna se šetřete a vyhněte se složitějším operacím. Mohlo by také nastat
vylepšení vaší finanční situace. 

Horoskop na duben

RAK (21. 6.–22. 7.)
Ne vše se bude dařit a vyvíjet tak dobře jako na počátku roku. Je lepší
raději přivřít oči nad mírnými prohřešky. Odpočívejte, relaxujte.

LEV (23. 7.–22. 8.)
Duben se pro vás stane ideálním časem pro velká rozhodnutí. Neváhejte a řiďte se
svým srdcem a rozumem. Duben bude váš měsíc. Výborná fyzická odolnost
a psychická vyrovnanost jde přímo ruku v ruce s výbornou imunitou. 
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ŠTÍR (24. 10.–22. 11.)
Nečekejte žádné nepříjemné zlomové životní události. Váš každodenní život
se i během dubna bude ubírat klidnými životními vodami. Možná také dojde
k tomu, že si vaší dobré práce všimne váš šéf. 

STŘELEC (23. 11.–21. 12.)
Opět mohou nastat rozkoly v rodinném životě nebo zdravotní problémy –
zejména pak se zažívacím ústrojím. Omezte alkohol a kávu a hlavně se
pokuste neřešit vše impulzivně, protože to, co vypustíte z pusy, už nikdy
nelze vzít zpět. Myslete na to! 

KOZOROH (22. 12.–20. 1.)
Úspěch v lásce, dobré výsledky na poli pracovním a i zdravotně by se vše mělo
dařit. Zejména pozor na úrazy a zdravotní komplikace spojené s nějakou
dlouhodoběji zanedbanou maličkostí. Nadchází pro vás ideální období pro
výběr pravého životního partnera. 

VODNÁŘ (21. 1.–20. 2.)
Těžký počátek roku jste již nechali za sebou a čeká vás poklidné jaro plné
pozitivní energie a emocí. Na co sáhnete, to se podaří, tak toho využijte.
Není třeba se obávat žádných závažnějších onemocnění.

RYBY (21. 2.–20. 3.)
Ryby mohou vyhlížet období bez stresových zátěžových situací,
změn a problémů. Hlavně buďte opatrní, pokud patříte
k zadaným jedincům. Buďte také obezřetní ve vztazích na
pracovišti. Po zdravotní stránce se po zimních měsících konečně
budete cítit „jako ryba ve vodě“.

LČ, HŠ

VÁHY (23. 9.–23. 10.)
Nastává čas pro razantní změny. Jarní měsíce jsou spojeny s nadějí na nový vztah
a nalezení nové lásky. Zdravý životní styl spolu s pravidelnou fyzickou aktivitou
vám pomalu, ale jistě mění životní styl a také souvisí s vaší psychickou pohodou.
Jen tak dál. 
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 Když s babičkou pečeme velikonočního beránka.
 Barvení vajíček.
 Mrskání holek. :)
 Prázdniny.
 U nás doma jsme si vytvořili tradici, kdy nám rodiče schovají velikonoční vajíčko a my si ho musíme najít.
 Neslavím je.
 S mamkou vajíčka nejdříve nabarvíme a pak je zdobíme. To mě baví asi nejvíc.
 Vidím se s rodinou.
 S dědou mám povoleno si dát panáka. 
 Já mám ráda malování vajíček.
 Dostávám sladkosti a peníze.
 Miluji květiny, nejvíce tulipány, ale i ty ostatní. Hlavně, že to venku kvete.
 Já? Já nemám ráda Velikonoce.

 No asi to, že už nám přinášejí jaro.
 Asi tu jarní náladu, lidskou pospolitost a výzdobu.
 Volno a jaro.
 Nic, neslavím Velikonoce, odjíždím...
 To jaro a barvy, ozdoby a kytičky...
 Je to svátek jara a je volno.
 Sladkosti.
 Nic.
 Probuzení jara a tradice, které dodržujeme.
 No barvení vajíček samozřejmě.
 Je to taková společenská událost, příležitost k oslavě jara.
 Velikonoce moc nemám ráda.
 Tulipány na stole, pod nimi malovaná vajíčka - duhová, nejraději mám žlutá, zelená a červená. Dále
 pohodu, návštěvy a dobré jídlo.

Co máte nejraději na Velikonocích?

Studenti

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

Učitelé

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

 Pro někoho jsou Velikonoce svátkem stráveným s rodinou, časem zdobení vajíček, příležitostí holky trošku
„potrestat“, pro jiného je to příležitost si užít volných dnů. Tak či onak, každý si v nich najde to své. 
 Děkuji všem dotázaným za jejich čas a zajímavé odpovědi a přeji krásné Velikonoce.

Velikonoční anketa

AJ
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„Odkud máš ten nový mobil?“
„Vyhrál jsem soutěž v běhu.“

„A kdo všechno běžel?“
„Majitel telefonu, policie a já.“

 
 

Celník otevře dveře vagonového kupé: „Nějaké
cigarety, lihoviny, zbraně, střelivo, drogy?“ Rozespalý
cestující zamumlá: „Děkuji, nechci, mám toho plné

kufry.“
 
 

Kanibalovi zemřel kamarád, tak mu jde na pohřeb.
„Byl jsi fajn... A měl jsi dobrý srdce...“

 
 

Zdravotní sestra vypráví manželovi: „Včera jsem
mohla mít od jednoho doktora kýbl domácí játrové

paštiky.”
„Tak proč jsi té možnosti nevyužila?”

„Byl to chirurg.”
 
 

Po ulici jde muž a proti němu mladá žena.
„Dobrý den,“ zastaví žena muže, „zdá se mi, že jste

otcem jednoho z mých dětí.“
„Cože?“ zděsí se muž.

„Jo, já jsem vám zapomněla říci, že jsem učitelka.“
 
 

Pepíček dostal k narozeninám granát a je z toho
celý pryč.

Vtipy

ES
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