
 

  

Free time 

 

 

 

 

 

 

 

Milí čtenáři, 

v letním čísle časopisu se dočtete hlavně o cestování a to nejen po České 

republice. Objevíme společně místa, kam vyrazit za zábavou i odpočinkem 

v Česku a v zahraničí. Také pro vás máme článek o mistrovství světa v ledním 

hokeji, ale čekají na vás i tradiční horoskopy a mnoho dalšího. 

Kláry a Naty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Občasník DDM Kojetín                                                 12 /2019 

 

 



 

 

 

 

V českých kinech se nedávno objevila nová dramatická komedie 

Teroristka, která vás doslova dostane svojí extrémností. Je fakt, že nic 

podobného zatím čeští filmaři nenatočili a možná právě proto má u 

diváků takový úspěch.  

V hlavní roli se tentokrát představila charismatická Iva Janžurová, 

která hraje Marii, učitelku v penzi. Marie už má dost neustálých potíží 

s arogantním podnikatelem, který se snaží rozprodat chatovou oblast, 

ve které žije spousta lidí z vesnice včetně jí. Proto se rozhodne 

k radikálnímu řešení. Sejde se s jejím bývalým žákem, který už byl 

několikrát ve vězení a prosí ho, aby jí naučil zacházet se zbraní. Ten 

Marii však nechce vyhovět. Proto si musí poradit sama. Ukradne 

zbraň místnímu myslivci a začne trénovat. 

Vrchol podívané začíná, když je důchodkyně připravena ke svému 

činu. Vtrhne k podnikateli do domu a začne na něj mířit pistolí. V ten 

moment se odehrává skvělá veselohra, u které se zasměje snad 

každý.  

 

 

 

 

 

 

FILMOVÁ RECENZE 

TERORISTKA 

 



 

 

 

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 

Svět miniatur - Ostrava 

Můžete zde vidět přes 30 různých modelů světových staveb jako je 

například Šikmá věž v Pise anebo třeba sedm divů světa. Malé děti si 

tady mohou také vyhrát, protože jsou tady pro ně postavena 

speciální indiánská hřiště.  

Hornické muzeum - Ostrava 

Tohle muzeum patří mezi jedno z nejvíc navštěvovaných 

míst v Ostravě. Jedná se o rozsáhlý areál uhelného dolu, 

kde si můžete prohlédnout jedinečné expozice nebo se 

můžete zúčastnit různých kulturních akcí.  

OLOMOUCKÝ KRAJ 

Adrenalin Park - Jeseníky 

V tomhle parku si můžete užít spoustu zábavy 

v lanovém centru, na obřích houpačkách a také si 

můžete zahrát paintball, udělat si výlet na kánoi anebo 

si vyzkoušet lukostřelbu. 

Nýznerovské vodopády - Žulová 

Nejde sice o žádné velké vodopády, ale i tak patří mezi jedny 

nejkrásnější v Česku.  Dostanete se k nim krásnou lesní 

cestou přes schůdný terén, takže na výlet můžete vyrazit za 

každého počasí. 

KAM NA VÝLETY 

 V ČESKU? 
 



ZLÍNSKÝ KRAJ 

Barokní zámek Buchlovice 

Tenhle zámek patří mezi jeden z nejkrásnějších, který 

v Česku máme a kdyby jste ještě měli náladu na 

nějakou další památku, kousek od zámku vás čeká 

hrad Buchlov, který taky stojí za návštěvu. 

Pustevny 

Nejenom, že se tady můžete kochat krajinou, 

ale také si zde můžete půjčit koloběžky, na 

kterých potom můžete sjíždět z kopců. Tahle 

atrakce patří mezi ty nejoblíbenější a určitě 

tohohle zážitku potom nebudete litovat. 

JIHOMORAVSKÝ KRAJ 

Westernové městečko - Boskovice  

Ať už jste nebo nejste fanoušci westernu, 

tohle místo prostě musíte navštívit. Najdete 

zde areál plný domů a celkově atrakcí, které 

se zaměřují na téma western, jako je například koňská show, různá 

divadla anebo také indiánskou vesnici.  

Stezka v oblacích - Dolní Morava 

Pro ty z vás, kteří nemají hrůzu z výšek, máme 

další tip na výlet a to je stezka v oblacích, 

kterou najdete na Dolní Moravě. Stezka je ve 

výšce 55 metrů nad zemí, a když vyjdete až 

na vrchol, čeká vás potom sjezd tobogánem 

až dolů na zem.  



PARDUBICKÝ KRAJ  

Peklo Čertovina - Hlinsko 

Jedná se o restauraci a potom podzemí, které 

vypadá jako peklo. V Čechách i v Evropě nic 

podobného nenajdete a právě proto je tohle místo 

tak unikátní. Také se tu natáčely různé pohádky 

jako například pohádka Čertoviny.  

Kladruby nad Labem 

Národní hřebčín Kladruby nad Labem je jeden z nejhezčích a 

nejznámějších hřebčínů v celé Evropě, který je známý pro své typické 

bílé hřebce, kteří například táhli kočár na britské 

královské svatbě. 

VYSOČINA                          

Žďárské vrchy 

Tahle chráněná oblast se rozhodně dá 

považovat za jednu z nejkrásnějších krajin u nás. 

Pramení zde spoustu českých i moravských řek a 

celou dobu se můžete kochat krásou krajiny. 

Pohádková vesnička Podlesíčko 

Nejenom, že se zde můžete ubytovat a prožít krásný víkend nebo 

prázdniny, ale taky vás čeká 

spousta programu pro děti, 

hromada atrakcí a dalších 

příjemných zážitků. 

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ 



Akvárium Hradec Králové  

Jedná se o jedno z největších akvárií u nás, které je 

plné ryb z celé Severní i Jižní Ameriky. Celkový 

objem výstavní nádrže je cca 130 000 l vody a 

vstup se pohybuje okolo 120Kč.  

Babiččino údolí 

Příběh o babičce, jejich vnoučatech nebo o bláznivé Viktorce zná snad 

každý, proto určitě není špatný nápad, zajet se 

podívat na místo, kde celý tenhle příběh vznikl. 

Vidět zde můžete zámek, Viktorčin splav anebo 

sousoší babičky a vnoučat.  

LIBERECKÝ KRAJ 

Dětský areál Radvánovice 

Areál, který dětem nabízí 

spoustu atrakcí jako je 

například trpasličí vesnička, 

vzduchové trampolíny, ale také 

prožitkový Geopark.  

Lodní doprava na Máchově jezeře 

První lodní projížďka byla uskutečněna již před 100 lety a od té doby 

je zde vždy v létě nabitý program plný vyhlídkových, ale i 

dobrodružných projížděk. Plavba trvá 30 minut a za tento čas je 

možné si poslechnout i zajímavou historickou přednášku. 

ÚSTECKÝ KRAJ 

Skanzen Zubrnice 



Dominantou celého skanzenu je studna, která pochází až z 16. století. 

Mezi další stavby patří třeba obytná část mlýna anebo stará vesnická 

škola. 

Zámek Krásný Dvůr 

Na návštěvníky zde čeká 18 barokních a plně 

vybavených místností a také anglický park 

z 18. století. Za návštěvu stojí určitě i 

novogotický templ s velkou spoustou krásných vitráží.  

KARLOVARSKÝ KRAJ 

Františkovy Lázně  

Františkovy lázně jsou perfektní místo pro 

jízdu kočárem krásnou kolonádou a parkem. 

Je zde také spousta minerálních vod nejen 

k pitným kúrám, ale také ke koupelím a 

zábalům. 

Andělská hora 

V téhle malé vesničce, která se nachází nedaleko Karlových Varů, je 

toho mnoho k vidění. Celá vesnice je 

významnou kulturní památkou, ale 

také nedaleká zřícenina jistě stojí za to, 

abyste ji navštívili. 

PLZEŇSKÝ KRAJ 

Zoo Plzeň 

Za pozornost v téhle zoo stojí rozhodně volný výběh, ve kterém 

můžete najít zvířata, jako jsou třeba opice anebo různé šelmy jako 

třeba tygři a lvi.  



Horšovský Týn 

Tenhle zámek je známý například tím, že od své renesanční přestavby 

v 16. století nijak jinak přestavován nebyl, a tak nám zůstala jeho 

původní podoba a patří mezi nejhezčí zámky západních Čech. 

STŘEDOČESKÝ KRAJ 

Lom Velká Amerika 

Pokud se někdy vydáte do středních Čech, tak lom 

Velká Amerika je jedno z míst, které určitě musíte 

navštívit a to hlavně kvůli krásné přírodě, která vás 

celou dobu bude obklopovat, ale je zde také krásná vyhlídková cesta, 

kterou si určitě každý z vás užije. 

Karlštejn  

Ano, Karlštejn zná sice každé dítě, ale 

podle mě je to jeden z nejkrásnějších 

hradů u nás, takže určitě stojí za to ho tady zmínit. Při cestě na něj se 

můžete projít krásnou stezkou v přírodě, zastavit se někde ve 

vesničce a potom si celý hrad projít. V létě zde mívají dokonce noční 

prohlídky hradu se zábavným programem nejen pro děti. 

JIHOČESKÝ KRAJ   

Hluboká na Vltavou 

Tenhle zámek své turisty láká především 

bohatě vybavenými prostory a velkou 

anglickou zahradou, díky které zámek patří 

mezi nejvyhledávanější na našem území. Také se zde natáčela 

spousta pohádek, jako je například Pyšná princezna. 

Vodní nádrž Orlík 



Pokud se vám v létě nechce jezdit někam k moři do ciziny, pak také 

můžete vyrazit na nějakou přehradu k nám do Česka. Jednou 

z takových nádrží je třeba Orlík, který patří mezi jedny 

z nejoblíbenějších a nejnavštěvovanějších nádrží, které u nás jsou. 

 

 

 

 

 

Německo 

Europa Park 

Jeden z nejlepších a nejkrásnějších zábavních parků na světě se 

nachází ve městě Rust na jihozápadě 

Německa. A na své si tu přijde opravdu každý. 

Je to ráj pro milovníky adrenalinu. 

 

Tropical Island 

Skvělý aquapark kousek od Berlína. Za každého počasí si tu užijete 
vodní radovánky a přespat můžete v chatkách přímo na „pláži”. 
Najdete tu luxusní saunový svět, který je 
největší v Evropě, tropický ráj v podobě pláží, 
laguny, vodopádů, vířivek, tobogánů a dalších 
atrakcí. V aquaparku je díky nejmodernější 
technologii perfektně čistá voda. 

 

 

 

 
ZÁBAVA V EVROPĚ 



Francie 

Disneyland Paris 

Když se řekne Francie a zábava, každému naskočí Disneyland. Je to 
nejlákavější místo v Evropě pro děti. Disneyland v blízkosti Paříže 
funguje už od roku 1992. U brány vás přivítá Mickey Mouse a dýchne 
na vás všudypřítomná pohádka. Prolétnete se na 
horské dráze s 3D projekcí z filmu Hledá se Nemo, 
projedete se po areálu filmových studií s ukázkami 
filmových projektů a mnoho dalšího. Výlet si užije 
celá rodina.  

 

Dánsko 

Legoland Billund 

Dánsko je netradiční destinací, jehož návštěva ale stojí za to. Asi 
největší atrakcí pro děti je Legoland ve městě Billund. Kromě stovek 
staveb z lega zde najdete i mnoho zabavných a adrenalinových 
atrakcí. V areálu parku můžete sledovat i divadelní show nebo živé 
tučňáky. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Velká Británie 

Studia Warner Bros 

Spoustu legrace si s dětmi užijete i ve Velké Británii. Pro fanoušky 

čarodějnického učně mají Studia Warner Bros připravena fascinující 

expozici věnovanou Harrymu Potterovi. Projďete 

nástupištěm 93/4 a dostanete se až do Bradavic!  

 
Španělsko 
 
Siam Park 
 
Park má nejvyšší umělé vlny na světě, které jsou ideální pro učení se 
surfovat. Tobogán Tower of Power stoupá 28 metrů do výšky, který 
prochází do útrob nádrže plné žraloků. A 
ztracená pevnost Lost City, s vodopády, mosty 
a tobogány je ideální pro malé dobrodruhy.   
 
 
Rakousko 

 
Prater 
 
Zábavní park Prater patří mezi jeden z 
nejproslulejších zábavních parků na světě. 
První stálá pevná atrakce vyrostla už v roce 
1897 a jednalo se o Wiener Riesenrad. Neboli 
o vysoké ruské kolo, z kterého je dodnes 
nádherný výhled na celou Vídeň. 
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KVĚTEN: 

 Pat a Mat znovu v akci – pátek 31. května 21:00 

ČERVEN: 

 Po čem muži touží- středa 5. června 21:00 

 Slunce, seno, jahody- středa 19. června 21:00 

 Bohemian Rhapsody- pátek 21. června 21:00 

 Pračlověk- pátek 28. června 21:00 

ČERVENEC: 

 Muzikál aneb cesty ke štěstí- středa 3. července 21:00 

 Raubíř Ralf a internet- pátek 12. července 21:00 

 Vesničko má středisková- středa 17. července 21:00 

 Ženy v běhu- pátek 19. července 21:00 

 Coco- pátek 26. července 21:00 

 Pepa- středa 31. července 21:00 

SRPEN: 

 Zoufalé ženy dělají zoufalé věci- pátek 2. srpna 20:30 

 Asterix a tajemství kouzelného lektvaru- pátek 9. srpna 

20:30 

 Slavnosti sněženek- středa 14. srpna 20:30 

 Teroristka- středa 21. srpna 20:30 

 Lovení- středa 28. srpna 20:30 

 Jak vycvičit draka 3- pátek 30. srpna 20:30 

 

 

LETNÍ KINO KOJETÍN 2019 
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V květnu opět proběhl největší hokejový svátek všech fanoušků 

ledního hokeje a národního týmu „Mistrovství světa v ledním hokeji“. 

Jelikož se mistrovství konalo na Slovensku, tak není pochyb, že 

stadion s českými fanoušky praskal ve švech.  

Já jsem měla to štěstí a podařilo se mi sehnat lístky na zápas Česko – 

Švýcarsko, který se konal v úterý 21. května. Stadion Ondreje Nepelu 

byl zaplněn nadšenými fanoušky z celého světa, ale převaha Čechů 

nad Švýcary byla hned jasná. Češi skandovali po celou dobu zápasu. 

Když jsme dali první gól, aréna se změnila v bouřící místo. Kvalitní 

zážitek zajišťoval slovenský maskot Macejko, se kterým jsem měla 

možnost se vyfotit. V průběhu zápasu kameraman vyhledával 

v publiku fanoušky, kteří si měli dát pusu anebo zatancovat, což se 

stalo i mně. Konečný výsledek 5:4 nám zajistil postup do čtvrtfinále a 

zápas s Německem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISTROVSTVÍ SVĚTA V LEDNÍM HOKEJI 



 

 

 

TIRAMISU  

Co budeme potřebovat:  

1 tvaroh odtučněný, 200ml zakysané smetany, 100ml 
smetany ke šlehání, 1 tabulkový cukr, 2 lžičky cukru, 2 
lžičky rozpustné kávy, kakao na posypání a piškoty  

Postup: Nejprve vyšleháme smetanu. V jiné míse 
smícháme vanilkový i normální cukr s odtučněným tvarohem a 
zakysanou smetanou a přilijeme k tomu trochu kávy smíchané s 
teplou vodou. Ve zbytku kávy budeme namáčet piškoty, které potom 
budeme střídavě s krémem vrstvit do misečky. Poslední, krémovou, 
vrstvu posypeme kakaem a máme hotovo.  

SALÁT CAESAR  

Co budeme potřebovat:  

2 hlávky římského salátu, 2 kuřecí prsíčka, olej na 
opékání masa, sůl a pepř  

Na zálivku:  2 žloutky, 150–200 ml olivového oleje, 
šťáva z citrónu, 2–3 lžičky dijonské hořčice, 1 lžičku strouhaného 
parmazánu  

Na dokončení:  ¼–½ čerstvé bagety, olej na opečení krutonů, stroužky 
z poloviny hlavičky česneku, skrojek (cca 50 g) parmazánu vcelku. 
Maso osolíme, opepříme a na pánvičce ho opečeme. Mezitím si 
nachystáme zálivku ze žloutků, olivového oleje, šťávy z citrónu, 
hořčice a přidáme do ní i lžičku nastrouhaného parmazánu. Dále si 
připravíme bagetky, které potřeme olejem, ve kterém je rozmíchán 

 

 

LETNÍ RECEPTY 



stroužek česneku, a dáme je na chvíli rozpéct do trouby. Nakonec si 
jenom nakrájíme salát, přidáme do něj maso a kousek parmazánu a 
máme hotovo. 

 

 

 

 

KNÍŽKY:  

 Zrcadlo, zrcadlo 

 KDY? 

 Má chudinka Jane 

 Časoběžník 

 Léto, kdy jsem zkrásněla 

FILMY: 

 Já, Simon 

 Jak se zbavit nevěsty 

 Miluju tě modře 

 Dvě nevěsty a jedna svatba 

 Chata na prodej 

PÍSNIČKY: 

 Katy Perry - Never Really Over 

 Calvin Harris - Giant 

 Ava Max - So Am I 

 Sima – Spolu 

 Billie Eilish - bad guy 

 

 

 
TOP 5 



 

 

 

Slunce je tady a je čas přemýšlet o cestování a dovolené. Ale jaký jste 

typ cestovatele? Zjistěte to v našem kvízu a vyberte si dovolenou 

přesně pro vás! 

1. Pokud byste vyhráli miliardu korun, co byste si koupili? 

a) Soukromý ostrov v Karibiku 

b) Soukromý tryskáč 

c) Obraz od Piccasa 

d) Stromový bunkr v Amazonii 

2. S kým byste cestovali nejraději? 

a) Se světoznámou modelkou/modelem 

b) S extrémním parašutistou a mužem, který jako první skočil 

z vesmíru 

c) S hercem a režisérem Jiřím Mádlem 

d) S vašim domácím mazlíčkem 

3. Které jídlo byste si dali nejraději? 

a) Kokos  

b) Exotický druh japonské ryby 

c) Specialitu šéfkuchaře vyhlášené restaurace 

d) Zeleninový salát 

4. Který film máte nejraději? 

a) Pobřežní hlídka 

b) Rychle a zběsile 

c) Něco nevídaného ze zahraničního filmového festivalu 

d) Kniha džunglí 

e)  

5. Kterou věc byste si určitě sbalili s sebou? 

 

 
JSI CESTOVATEL? 



a) Plavky 

b) Go - pro kameru 

c) Mapu a průvodce památkami 

d) Turistické vybavení 

Kterou odpověď máš nejčastěji? 

A. Plážový povaleč 

Nejvíce miluješ poflakování se na pláži a relaxování v mořských 

vlnách. Ideální dovolená pro tebe je například Dubaj, která 

naprosto dominuje svými plážemi. Ale pokud si chceš užít 

parádní dovolenou i u nás ideální je Máchovo jezero. 

 

B. Milovník adrenalinu 

Líbí se ti aktivity, které ti dostanou adrenalin do žil. Jako jsou 

extrémní sporty. Při cestování máš rád vzrušení a akci. Akční 

dovolená pro tebe je například v Chorvatsku, kde se můžeš 

potápět a šnorchlovat. Pokud chceš vyzkoušet něco 

dobrodružného u nás, zajeď si do Surf-arény v Praze.  

 

 

 

 

C. Milovník umění 



Ideální dovolená pro tebe je poznávání památek, galerií a 

muzeí. Důležitým bodem je mít kulturní zážitek. Parádní výlet je 

navštívit Paříž a muzeum Louvre, kde najdeš i slavnou Mona  

Lisu.  Kulturní zážitek najdeš i v Praze například u zdi Johna 

Lennona. 

 

  

 

 

 

D. Milovník zvířat a přírody 

Nejraději trávíš čas v přírodě, kde můžeš dýchat čerstvý vzduch 

a poznávat krajinu. Parádní zážitek získáš na ostrovech 

Galapágy, kde je nepřeberné množství exotických zvířat a 

rostlin.  Skvělou dovolenou si užiješ i na Slovensku v Tatrách, 

kde jsou prohlídky s průvodci, se kterými uvidíte medvědy 

v jejich přirozeném prostředí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

HOROSKOPY 



BERAN 

První polovina měsíce nebude pro vás nijak růžová. Budete se 

cítit unaveni a ve stresu, což způsobí, že budete ve škole dělat 

často chyby. Ani finanční oblast nebude žádná hitparáda a 

opačné pohlaví vás bude neustále rozčilovat, ale to je vaše 

chyba. Měli byste to všechno napravit a také vyrazit na delší 

odpočinkovou dovolenou. 

BÝK 

Milí Býčci, opravdu si nemáte na co stěžovat. Opačné pohlaví 

ve vás vidí ideál krásy a jejich zájem o vás roste. V pracovní 

oblasti na vás čeká úspěch. Buď se jedná o současnou pozici 

nebo najdete nějakou ještě lepší. A ti, kdo se chtějí pustit do 

podnikání, by s tím neměli otálet. Máte v rukou všechny 

potřebné trumfy. 

BLÍŽENCI 

Dobré nastavení máte snad jedině v lásce, kde se vám bude 

opravdu dobře dařit. V pracovní oblasti to nebude žádná 

hitparáda, ale nepříjemnosti, které budete muset řešit, vám 

sice odeberou část energie, ale na druhou stranu to pro vás 

bude velká výzva. Budete mít radost sami ze sebe, pokud se 

vám podaří vyřešit všechny pracovní nesnáze. 

RAK 

Milí Raci, dařit se vám bude přibližně do osmého června, potom 

bohužel zaznamenáte úbytek své energie, špatná finanční 

rozhodnutí nebo pokles zájmu od druhého pohlaví. Budete se s 

tím muset nějak poprat, ale nezoufejte, na konci měsíce se 

všechno v dobré obrátí. Jen budete muset mít trpělivost. Potom si 

také budete moci vsadit třeba sportku a budete mít velkou šanci 



na výhru. Určitě to zkuste. 

LEV 

Nejprve na tom nebudete nijak růžově, ale to 

nepotrvá věčně. Začněte se připravovat na lepší 

období. Snažte se dělat věci, které vás těší, dívat se na svět 

pozitivníma očima a nezapomínejte se často smát. Uvidíte, že to lepší 

období přijde dřív, než kdybyste měli černé myšlenky. Všechno 

máte pouze ve vaší hlavě, tak si tam ukliďte.  

PANNA 

V červnu to bude pro vás spíše nepříznivé období, ale časem se 

začne všechno lepšit. Zkuste se zatím soustřeďovat na sebe, 

dělejte to, co vás baví. Jeďte na výlet, pokochat se krásami České 

republiky, navštivte divadla, kina nebo zkušeného maséra. 

Vyberte si sport, který budete dělat s nadšením.  

VÁHY 

Vaše energie rychle uvadá a potřebujete ji nabrat. Zkuste různé 

druhy meditací a alternativních postupů, ale nejlépe vám bude v 

přírodě. Nejlepší by bylo, kdyby svítilo sluníčko, které vám také 

dodá sílu. Naplánujte si výlet do lesa nebo do hor, uvidíte, že se 

budete cítit mnohem lépe.  

ŠTÍR 

Milí Štíři, zatímco pro jiné jsou problémy velmi nepříjemnou složkou 

života, pro vás představují výzvu, které se chopíte dokonce s 

nadšením. A je jedno, zda jsou to problémy pracovní nebo 

vztahové. Váš pozitivní přístup vám potom pomůže potíže 

minimalizovat a velmi brzy se jich zbavit úplně. Každý by si z vás 

měl vzít příklad.  



STŘELEC 

Milí Střelci, tento měsíc máte tendenci všechno 

přeceňovat, a pak můžete být zklamaní. Raději se na věci, 

lidi a události dívejte realisticky. Abyste si odpočinuli, 

odjeďte někam za sluníčkem do teplých krajin. Naberete 

sílu a ještě uvidíte vše s nadhledem, který je velmi 

přínosný.  

KOZOROH 

Milí Kozorozi, máte velmi mnoho povinností, ale s časem je 

to horší. Bohužel budete muset pracovat přesčas a budete 

se cítit unaveni. A spoustu práce budete mít nejen ve 

škole, ale i doma. Přesto byste si měli najít alespoň chvíli 

na odpočinek, je to velmi důležité pro vaši pohodu i 

pracovní výkonnost, která klesá, jak únava stoupá. Jezte také hodně 

vitamínů a minerálů, trochu vám to pomůže. 

VODNÁŘ 

Vaše pravdomluvnost je někdy vražedná. Máte tendenci říkat 

každému, co si o něm myslíte. Jenže už nedomyslíte, že byste 

mohli někomu pořádně ublížit. Navíc se domníváte, jak nejste 

čestní, že dokážete říct svůj názor. Jenže všeho s mírou. Duše 

lidí jsou křehké a ne vždycky a ne všichni unesou vaši kritiku. 

Navíc se přece můžete mýlit. 

RYBY 

Momentálně byste neměli dělat ukvapená rozhodnutí, a to v 

žádné oblasti. Spíše si dejte oddechový čas a odpočívejte. 

Snažte se na všechno dívat z nadhledu a všechno si pořádně 



promyslet, než začnete jednat. Přemýšlejte o všem sami, dejte na 

svou intuici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


