
   
 

2017 
 

 
 

 

  

 
 

 

 

 
 

Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní 
škola, Ústí nad Labem, příspěvková organizace  

   VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO KEPLEROVA 



 
Dne 19. prosince 2016 odcestovala třída 1PO do Trmic na 
tradiční turnaj ve florbalu, kterého se účastnilo 10 
družstev. V herním systému dvou skupin po 5 členech, 
z každé skupiny postupovala pouze 2 mužstva. Na 
mužstvo tedy čekala těžká práce. V prvním zahajovacím 
utkání turnaje se utkali s 3CUP, kteří obhajovali 3 místo 
z předešlých dvou ročníků. Po nervózním začátku se vedení ujalo 
1PO po vstřelené brance Dušana Skály.  

Netrvalo dlouho a po chybě obrany a brankářky Malíkové soupeř 
vyrovnal. Zápas se řítil k jasné remíze, ale po krásné kombinaci 
Uchytilové a Skály se na konci akce ukázal Procházka, který vstřelil 
vítěznou branku. Třída 1PO si teda připsala první 3 body za výhru 
(2:1) a mohla začít přemýšlet o výhře v celé skupině. 

V druhém utkání 1PO nastoupila proti 1CUP, za necelé 3 minuty se 
1PO ujala vedení (4:0) po brankách. 
Procházky, Krupičky, Skály a 
Uchytilové. Zápas na konec skončil 
výhrou (6:0) pro 1PO. 

Ve třetím utkání čekal na 1PO neznámý soupeř v podobě 
1KP. Po 8 vteřinách otevřel skóre Procházka, který nakonec v zápase 
vstřelil 7 branek. K demolici soupeře se přidali Samo a Bílkovská. Zápas 
skončil dominancí 1PO (9:0) a tím to se přihlásili o vedení ve skupině. 

Ve čtvrtém utkání už 
bylo předem dané, že 
1PO vyhraje celou 
skupinu A , čekal na ně 
poslední soupeř 3KPR. Po 

3 minutách usilovného bránění soupeře otevřel 
skóre Samo. Obrana soupeře se rozpadla a útok 
Procházka, Samo a Skála rozdrtil 3KPR  skórem 
(8:0) a ukázal převahu. 

V semifinále 1PO nastoupila proti těžkému soupeři 
v podobě OPS1, kteří se po celou dobu turnaje 
prezentovali aktivní útočnou hrou. Začátek utkání 
byl opatrný na obou stranách. S ubývajícími 
silami se v obranách obou soupeřů tvořily chyby a 
první chybu OPS1 trestal Samo, který tímto 
otevřel skóre zápasu (1:0). V závěru zápasu soupeř 
také využil svou šanci a vyrovnal (1:1). Do konce 
základní hrací doby se už nic nestalo, a tak musely 
rozhodnout nájezdy. Los určil, že první nájezd pojede OPS1. Tento nájezd dopadl lépe pro 1PO, 
když svým úspěšným zákrokem zabránila ve skórování brankářka Malíková. Za 1PO jel první nájezd 



Skála, který neproměnil, když mu sjel míček z hole. Po první sérii 
nájezdů bylo skóre pořád nerozhodné. V druhém nájezdu byla 
brankářka Malíková opět stoprocentní. Za 1PO se vydal směrem 
k brance Procházka, který předvedl dokonalou kličku a v klidu 
skóroval. Tímto posunul 1PO blíže k finále. Svou výtečnou formu 
potvrdila Malíková, která zlikvidovala i třetí nájezd soupeře a díky 
Malíkové mohlo 1PO slavit postup do finále.  

Finále proti sobě svedlo dvojici soupeřů, z nichž jedni byli 1PO a 
trojnásobný vítěz 2MAN. Po necelých dvou minutách otevřelo 
skóre utkání 2MAN nechytatelnou střelu do šibenice branky 1PO 
(0:1). Ale tato branka spíše nakopla 1PO k více aktivní hře. Jednu ze 
šancí před brankou soupeře využil Procházka, který se zorientoval 
jako první a dorazil míček do sítě (1:1). Okamžitě po buly 
Procházka vystřelil a využil nepozornosti brankáře 2MAN ke 
vstřelení vedoucí branky . Ke konci zápasu bylo vidět, že 1PO 

ubývají síly a soupeř se dostává do 
tlaku, který přetavil ve vyrovnávací gól (2:2). Skóre bylo opět 
srovnáno a dokonce základní hrací doby zbývalo už jen 84 sekund. 
Bylo vidět, že oba týmy chtějí vyhrát a nedají si nic zadarmo. Jedna 
ze situací se vyhrotila mezi Samem a soupeřem z  2MAN. Když už 
se vše zdálo, že se uklidní, soupeř se ohnal holí po Samovi a 
vysloužil si minutový trest. Této šance využilo 1PO ke vstřelení 
vítězné branky 10 sekund před koncem, když si narazil míček Skála 
s Procházkou a prvně jmenovaný rozhodl o vítězství 1PO (3:2). 
Radost 1PO mohla naplno vypuknout po ukončení utkání a pohár 
byl náš. 

 

 

 



 

 

 

Jak dlouho u číte na naší škole ?  

Na naší škole učím teprve prvním rokem, a to od září roku 2016. 

Co učíte nejrad ěji? 

Nejraději učím své předměty, angličtinu a němčinu. 

Jakou máte ráda barvu? 

Červenou 

Jaké máte koní čky? 

Plavání a cestování. 

 Kam jste naposledy cestovala? 

 Naposledy jsem byla v Asii. 

Jakou posloucháte hudbu ? 

Tam nemám žádné ohraničení. Poslouchám jak hudbu českou, tak i zahraniční. Raději 
mám zahraniční popovou music v angličtině. 

Máte nějáký oblíbený film ? 

Ani ne. Ráda se podívám na pěkný český film nebo seriál. 

Co máte na téhle škole ráda? Máte ji s n ěčím spojenou? 

S prací (smích). Na práci ve školství, mám ráda práci s dětmi. 

Co Vás nejvíc p řekvapilo, když jste p řišla do naší školy? 

Asi mě nic nepřekvapilo, akorát jsem si musela zvyknout na jiné zvonění (smích). 

Co Vás p řivedlo k n ěmčině a angli čtině ? 

Celkově mě baví jazyky. K němčině mě přivedla moje babička, s kterou jsem od dětství 
mluvila německy, a angličtina byla má druhá volba. 

Čím jste v ůbec cht ěla být, když jste byla malá ? 

Paní učitelkou. 

Jakou máte ráda knížku?  

Nejraději mám knihu George Orwella 1984. Je to kniha, která mě ovlivnila a ke které se 
ráda vracím. 



Co byste vzkázala našim student ům a učitelům? 

 Aby se jim všem dařilo. Žáci byli hodní a pilně se učili, a tím pádem byla jednodušší práce i 
pro učitele. 

 

 

Ještě k Vašemu studiu; jak byste sama sebe zhodnotila ja ko studenta?  

Byla jste vždy poctivá, nebo jste ob čas něco zapekla? 

(Smích)  Já jsem poctivá. Jen jednou jsem na základní škole zatajila, že jsem neměla 
domácí úkol z matematiky, a pan učitel se hodně zlobil, když na to přišel. 

Jak nejrad ěji trávíte volný čas? 

 Cestováním. 

Vaše nejoblíben ější jídlo a pití? 

Řízek s kaší a pivečko. 

Sice rok 2016 skon čil, ale stejn ě... Jak byste shrnula lo ňský rok jednou v ětou a co 
pro Vás znamenal ? 

V roce 2016 jsem nezažila nic výjimečného a co pro mě ale znamenal ? Jednak  změnu, 
protože jsem přišla na vaši školu. Musela jsem si zvykat na nový kolektiv pracovníků a nové 
žáky. Také na jiný systém učení, protože jsem přišla ze základní školy. 

Nejzásadn ější  rok ve Vašem život ě a proč? 

Rok 2010.Byl to rok, co se mi narodily moje děti a byla to hodně velká změna v mém životě. 

Kdybyste si mohla vybrat, čím byste cht ěla v p říštím život ě být,co by to bylo?  

(Smích)  Bude-li příští život a nová šance. To bych chtěla žít třeba v nějaké exotické zemi a 
být průvodce pěkně v teploučku a ne v žádné zimě. 

V jaké dob ě byste cht ěla žít, kdybyste si m ěla vybrat ? 

O tom už jsem přemýšlela. Asi bych se nevracela. 

Máte nějaký nespln ěný sen, který není tajný ? 

Já si plním sny tím cestováním. Když chci do nějaké země, tak tam jedu. Jinak žádné jiné 
sny nemám. 

Co Vás nejvíc obohacuje v život ě a co naopak Vám bere energii? 

Berou mi energii zlobiví žáci (smích). Obohacuje mě to cestování, protože člověk tam 
pozná jiné zvyky, jiné lidi a jiné chování. Dává to jiný pohled na svět. 



Nějaké slovo na záv ěr rozhovoru ? 

Ať se Vám všem daří. 

 

 

 

 

 

 
Jak dlouho u číte na naší škole ? 

Na naší škole učím už 11 let. 

Co všechno u číte za předměty? 

Můj hlavní předmět je ekonomika, právo, obchodní korespondence, informační a 
komunikační technika a evropská Unie. Předměty, které jsem učil, už se tady ani nevyučují. 
Například ekonomické výpočty. 

Co učíte nejrad ěji? 

To je otázka na tělo (smích). Mám rád tu svoji problematiku. Ekonomiku, právo a 
Evropskou Unii. 

Jakou máte rád barvu? 

Abych nešokoval. Líbí se mi žlutá a zelená. 

Jaké máte koní čky? 

Mám rád pohyb. To, co bych chtěl dělat, to už dělat nemůžu. To, že bych šel hrát závodně 
fotbal, jako jsem hrál kdysi. Tak to nevím, ale aerobní cvičení jakéhokoliv druhu určitě ano. 

Cestujete rád ? A kde jste naposledy byl? 

Cestuji rád. Nejraději do Krkonoš. Je to můj domov. Tam jezdím nejraději, tam relaxuji a 
moc se mi tam líbí. Domů do svého rodiště jezdím na dovolenou. 

Jakou posloucháte hudbu? 



Mám rád trochu tvrdší hudbu jako je( Heavy metal).  Určitě si poslechnu i nějakou tu 
moderní hudbu, ale musí mě zaujmout.¨ 

 
Máte nějaký oblíbený film?  

Těch je plno. Napadá mě třeba Smrt krásných srnců. Mám rád spisovatele Otu Pavla, který 
v knize, podle které je tento film natočený, vzpomíná na šťastné dětství před druhou 
světovou válkou i hořký okupační úděl smíšené židovské rodiny. 

Co máte na této škole rád  a máte ji s n ěčím spojenou? 

Mám jí spojenou se svojí školou. Já jsem měl školu rád vždy i jako žák a student. Nedělalo 
mi problém přejít dělat učitele, protože jsem školu měl vždy rád. Tak jsem si řekl, proč bych 
nemohl dělat učitele. Já to mám spojené i se svým mládím a s tou školní atmosférou. Vždyť  
ten váš studentský život je hezký. Takže se tady mezi vámi cítím dobře. 

A co Vás nejvíc p řekvapilo když jste p řišel do naší školy? 

Já jsem postřílený životem. Do školství jsem přišel z jiného rezortu. Než jsem začal učit na 
této škole, tak jsem dělal u cizinecké policie. Myslím si, že jsem přišel z tvrdšího prostředí 
do takového klidnějšího a příjemnějšího. Někomu se to tak zdát nemusí. Já to tak ale cítím. 
Je to prostředí, které pulzuje. 

Co vás p řivedlo studovat zrovna p ředměty, které u číte na naší škole? 

Vystudoval jsem střední ekonomickou školu. Ekonomika mě provázela vlastně stále. 
Pracoval jsem v různých pozicích ekonoma, účetního. Můj táta byl taky účetní, měl jsem k 
tomu blízko, bavilo mě to, tak jsem si udělal vysokou k tomu. Ta ekonomika mě baví, hrabat 
se v těch číslech v těch různých otázkách ekonomických. 

Čím jste v ůbec cht ěl být, když jste byl malý? 

Ekonom po tátovi. 

Vzpomínáte si na n ějaká úskalí své pedagogické práce, které jste musel  
překousnout? 

Musel jsem vystudovat podnikový pedagogický studium DPS- to musí každý, když 
nastupuje, absolvovat, pokud nemá pedagogickou školu- fakultu, no a tam některé ty 
předměty byly opravdu, třeba psychologie, pedagogika. Musel jsem se začít věnovat úplně 
novým předmětům, které jsem nikdy neslyšel. Takže to mi dělalo docela problémy, pochopit 
různé myšlenky, metody v těch výukách. Jak učit, ono to není jednoduché. Musí to člověk 
hlavně praxí potom zvládnout. Teorie byla docela náročná na fakultě. To byly takové ty 
začátky krušný. 

Jakou máte rád knížku nejvíc? 

Mám rád různý žánry odborné. Mám rád různé autory, třeba slavnou anglickou spisovatelku 
Daphne Du Maurier - Dům na pobřeží. To je hrozně krásná knížečka, to teď zrovna čtu. 
Daphne du Maurier své vypravěčské mistrovství navázala na tradici goticko-romantických 
příběhů s fantastickými a historickými prvky. Příběh Domu na pobřeží vás okouzlí bohatou 
a dramatickou zápletkou a barvitými charaktery postav. 

Co byste vzkázal našim student ům a učitelům? 

K práci přistupovat vždycky v nějaké pohodě. I když vždycky není ta pohoda, tak vždycky si 
tu pohodu nějak najít a vytvářet pohodové vztahy mezi námi. Jsme všichni na jedné lodi, 
měli bychom se vždycky nějak dohodnout a dát pryč nějaké nešvary, a nějaké špatné 
myšlenky, co nás napadají, se snažit odstraňovat.  



Ještě k Vašemu studiu: jak byste sám sebe zhodnotil jako  studenta? Byl jste vždy 
poctivý, nebo jste ob čas i něco zapek? 

Já jsem byl hodně pilný student, vždycky jsem se snažil. Občas taháček byl, fakt jsem se 
učil dobře. Já jsem měl průměr do 2,2. Třeba střední školu a vysokou ještě lépe. Vím, že 
mě to stálo hodně úsilí, že jsem byl takový, že jsem se fakt každý den učil. To říkám právě 
synovi, ale ten mi furt nerozumí, jako kdybych na něj mluvil úplně cizí řečí a vůbec neví, co 
mu říkám, že by si měl sednout a učit se (smích). 

Jak nejrad ěji trávíte volný čas? 

Učením dneska už tolik ne. Sport, čtení knih, vycházky- výlety: hrady, zámky,  
pamětihodnosti, to mě baví jezdit někam. 

Vaše nejoblíben ější jídlo a pití? 

Já jsem takový všežravec (smích)  Určitě jídla s rýží. Spíše takové ty čínský jídla, východní,  
kde je rýže, krůtí maso nebo kuřecí, lehčí jídla. K pití pivo. 

Sice rok 2016 skon čil již p řed nějakou dobou, ale stejn ě - jak byste shrnul lo ňský rok 
jednou v ětou a co pro Vás znamenal? 

Obecně průměrně pohodově, řekl bych pohodový rok. Žádné zvláštní události. 

 

Nejzásadn ější rok ve Vašem život ě a proč? 

Určitě jich bylo víc. To bylo takových roků, jsou různé etapy, kde prostě řekneš i tohle bylo 
zásadní. Mohlo to být určitě víc těch roků - když se mi třeba narodil syn, kdy jsem třeba 
vystudoval,získal nějaký titul. Když jsem se oženil, našel tu pravou. Těžko říct jeden rok. 

Kdybyste si mohl vybrat, čím byste cht ěl v p říštím život ě být, co by to bylo? 

Třeba kosmonautem. 

V jaké dob ě byste cht ěl žít, kdybyste si m ěl vybrat? 

1. polovina 19. století. S tím, že bych tam měl nějaký finanční prostředky, asi kdo je neměl, 
tak se mu nežilo moc dobře. 

Máte nějaký nespln ěný sen, který není tajný? 

Není. 

Co Vás nejvíc obohacuje v život ě a co naopak Vám bere energii ? 

Energii mi bere můj syn, to už jsem vycucaný jak houba, a co mi dává energii? To jsou hory 
Krkonoše, ta moje domovina. 

Nějaké slovo na záv ěr rozhovoru? 

Aby se nám tady dařilo všem. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16. února 2017 se v Praze na 
výstavišti Holešovice konal veletrh 
gastronomie. Díky našim učitelům 
jsme získali skvělou možnost se 
zúčastnit. 

K vidění zde bylo mnoho stánků 
různých zemí, ale i našich českých 
krajů, velice nás překvapilo, co vše 
naše republika skrývá a má. Velice se 
nám líbil stánek Jihomoravského 
kraje, kde si pro nás připravili různé hádanky a hlavolamy. Strašně nás zaujala plocha na 
balónkách, na které jsme mohli všichni stát a která nás udržela. Také zde hrála jejich 
tradiční hudba, což navodilo skvělou atmosféru.  

Další stánek turistické oblasti Pod Kletí měl krásně udělanou ukázku jejich přírody. 

Z českých stánků také stoji za zmínku hezký stánek nového 
pivovaru Loď, který je první pivovar sídlící na lodi. Ochutnali jsme 
drobet jejich piva a bylo vynikající.  

Královéhradecký kraj si pro nás přichystal nádherné loutkové 
představení a také obří loutku, která byla naprosto úžasná. 

Liberecký kraj zde měl skvělou ukázku z jejich IQlandie kde jsme 
se na nějakou dobu zasekli.  

Našli jsme zde stánek nového turistického webu Jupigo, kde byla 
soutěž o jejich sedací pytel. Úkol byl prostý-vymyslet co 
nejoriginálnější fotku s pytlem. O týden později nám pořadatelé 
soutěže oznámili, že jsme vyhráli, a vy se můžete na naši vítěznou 
fotku podívat. 



 

 

Nyní přesídlíme na 
cizí země, zde se 

nám velice líbil stánek Maroka, kde jsme viděli 
jejich stavbu s před ní sedícím Marokáncem 
v jejich hábitu. Nádherný stánek mělo také Thajsko, kde mladá 
Thajka rozdávala slunečníky s našimi jmeny, byla zde velice 
příjemná obsluha a plno věcí nám o Thajsku pověděla. 

Pěkný stánek tu měla Indonesie s jejich jakousi zdí.  

Velice se nám líbil stánek Slovenska, kde příjemný barman 
nabízel ochutnávku Tatranského čaje. Díky jeho vyprávění a 
historii nabyl tento nápoj naši zvědavosti, a tak jsme ochutnali.  

Někteří tedy trochu více a poté to takto dopadlo: šála, kterou nám daroval stánek Palestina, 
skončila na spolužákově hlavě, který pak vypadal jako japonský kuchař sushi. 

 O halu dále byl stánek s cizokrajnou kávou, nikdo jsme neotáleli a ochutnali. 

Na závěr jsme si zde dovolili udělat fotky se všemi maskoty, které jsme potkali. 

Výlet nám dal mnoho zkušeností a typů na dovolenou, 
možná někomu i něco víc, každopádně bychom se na příští 
ročník jeli opět rádi podívat. 

Zde je celá naše výprava i s učiteli, kteří nás skvěle 
doprovázeli. 

 



 

 

 

 

 

Trenér Mach: Neproměňovali jsme šance, 
hráče ale musím za celou sezónu pochválit 

Ú s t í n/L. - Ústecký Slovan, překvapení z minulé 
sezóny, nezopakoval. Vloni šokoval hokejovou 
veřejnost čtvrtfinálovým vyřazením 
kladenských Rytířů, tehdejšího vítěze základní 
části. Letos se Ústeckým podobný úspěch 
nepodařil, tentokrát prohráli s Kladnem 0:4 na 
zápasy po výsledcích 1:3, 2:6, 1:4 a 2:5. Ačkoli 
žlutomodří nedokázali v sérii ani jednou 

zvítězit, z ledu odjížděli se vztyčenou hlavou. A žehrali na řadu neproměněných šancí v každém z 
duelů. 

Nevyužitých gólových příležitostí litoval i trenér Slovanu Miroslav Mach. Ten pochválil své hráče za 
bojovnost a příkladný přístup, letos to proti Rytířům ale nevyšlo. 

Sérii s Kladnem jste nakonec prohráli 0:4 na zápasy. Věřili jste však, že dokážete sérii ještě vrátit na 
led soupeře? 

Věřili jsme celou dobu, určitě jsme chtěli sérii ještě prodloužit. Ale v posledním utkání už nám došly 
síly. Dostali jsme se do vedení, bohužel nepřidali druhý gól a na konci už šlapali vodu. V celé sérii 
nás provázela nemohoucnost v koncovce, asi jsme urazili hokejového boha. 

Čím si vysvětlujete, že z obrovského množství šancí v každém utkání jste v celé sérii vstřelili pouze 
šest gólů? 



Vytvořili jsme si velkou řadu šancí, ale nedokázali to proměnit. To je hokej. Kladno mělo výborné 
oba gólmany a vychytali nás. 

Kdy se čtvrtfinálová série lámala? 

V podstatě už v prvním zápase na Kladně. V něm jsme byli jasně lepší,a kdybychom vyhráli 6:2, 
nikdo by nemohl nic říct. Bohužel jsme prohráli a druhý duel na kladenském ledě už nezvládli. Ve 
třetím duelu jsme byli znovu lepší, ale dojeli jsme na koncovku. Chtěli jsme vyhrát už ten první 
zápas na Kladně, ale nepodařilo se, a tím už to bylo špatné. 

Přestože jste prohráli čtvrtfinále 0:4 na zápasy, týmu asi nemáte co vyčítat... 

Hráčům určitě nemáme co vytknout, bojovali, dřeli. Ještě se zranil Tonda Melka. Ale nechci brečet, 
že nás bylo málo. Ani jsme fyzicky neodpadli, až v posledním čtvrtém zápase nám došly síly. 
Kdybychom proměňovali šance, nějaké zápasy bychom vyhráli. 

Jak hodnotíte celou sezónu? 

Odehráli jsme dobrou sezónu. Neměli jsme nějaké výpadky, že bychom prohráli několik zápasů v 
řadě. Bohužel se nám nepodařil samotný závěr základní části, chtěli jsme skončit na pátém místě a 
ve čtvrtfinále nastoupit proti Slavii. Kladno jsem si nepřál. Ale těžko říct, jak by se vyvíjela série se 
Slavií. Cením si ale toho, že jsme po většinu sezóny udělali z domácího stadionu nedobytnou tvrz, 
dlouho jsme drželi domácí neporazitelnost. 

Jaký máte tedy celkový dojem z letošního ročníku? 

Mám smíšené pocity. Po základní části jsme byli šestí, což bylo nejlepší umístění za poslední tři 
roky. Ale vypadli jsme už ve čtvrtfinále. To je hokej. Vytvořili jsme dobrou partu v kabině, kluci drželi 
za jeden provaz. 

Máte už představu o hráčském kádru na příští sezónu a vašem setrvání u týmu? 

To teď nevím, ale samozřejmě bych chtěl u týmu pokračovat. Hráči většinou mají podepsané 
smlouvy na rok, takže o skladbě týmu se bude teprve jednat. Rádi bychom v příští sezóně 
poskládali ještě silnější tým. 

HLEDÁME DOBROVOLNÍKY PRO ZOO  
 

Již od března 2017 se můžete aktivně zapojit do chodu naší zoologické zahrady a stát se 
dobrovolníkem. Tato nabídka je určena všem, kteří rádi komunikují s lidmi, je jim blízká 
příroda a rádi tráví svůj volný čas smysluplně. U nás budou navíc na čerstvém vzduchu a 
obklopeni exotickými zvířaty.  

Na věku nezáleží, dobrovolníkem se může stát kdokoli starší 18 let, od studentů po 
důchodce. Záběr činností je opravdu široký – sháníme průvodce do areálu zoo či 
dobrovolníky u vstupu, kteří budou nápomocni návštěvníkům s informacemi a odpověďmi 
na nejrůznější dotazy – jak se v zoo orientovat, kde najdou konkrétní zvířata, co je v zoo 
nového, jaká mláďata se narodila, kdy se konají komentovaná krmení, kde se mohou 
občerstvit a spoustu dalších informací. Další příležitostí je výpomoc při akcích pro veřejnost 
pořádaných zoologickou zahradou, dobrovolníci se mohou podílet na přípravě programu či 
se přímo účastnit pomocí na stanovištích a komunikací se soutěžícími. Neméně potřebný je 
dozor v průchozích expozicích, např. u lemurů kata nebo u oveček kamerunských ve 
Venkovském dvorku, kde návštěvníci musí dodržovat určitá pravidla. Další okruhy zatím 
připravujeme, ale vše bude souviset se zájmem a schopnostmi všech, kteří se na 



dobrovolnickou službu přihlásí. Mnohdy se stane, že zvolíme opačný postup – „ušít“ 
někomu službu na míru, protože možností, jak se v zoo realizovat, je opravdu celá řada. 

Pokud Vás tato nabídka oslovila, neváhejte, právě spouštíme nábor! Kontaktujte vedoucí 
dobrovolníků Barboru Přibylovou (tel. 723 539 682 nebo e-mail barbora.pribylova@dcul.cz) 
a přihlaste se na první školení, které koná v úterý 28. února 2017 od 16.00 hodin v 
prostorech Dobrovolnického centra, které sídlí v ulici Prokopa Diviše (vedle kina Hraničář) v 
centru Ústí nad Labem. Dozvíte se zde veškeré podrobnosti ohledně dobrovolnické služby, 
třeba i to, že dobrovolnická práce je sice neplacená, ale je vyvážená zajímavými zážitky a 
radostí nad smysluplně stráveným volným časem. Určitě vás v mnoha směrech obohatí a 
pomůže vám poznat zoologickou zahradu z jiného úhlu pohledu. Setkáte se s novými lidmi, 
získáte nové zkušenosti a dovednosti. 

Partnerem je Dobrovolnické centrum Ústí nad Labem, které zaštiťuje dobrovolníky v rámci 
různých organizací již osmnáctým rokem. Nyní se mezi ně zařadila i naše zoologická 
zahrada. 

 

 

 

 

 

 

Jihokorejská prezidentka Pak Kun-hje se spolčila se svou přítelkyní Čche Son-sil, aby 
získala úplatky od největšího jihokorejského podniku Samsung Group. Úplatky byly určené 
k posílení pozice šéfa Samsungu I Če-jonga. Informoval o tom dnes úřad zvláštního 
prokurátora, který vyšetřuje korupční skandál, kvůli němuž byla Pak Kun-hje dočasně 
odvolána z úřadu. 



  

 

 

 

 

 

Jihokorejská prezidentka Pak Kun-hje  

Jihokorejská zvláštní prokuratura oficiálně obvinila 28. února I Če-jonga a další čtyři členy 
vedení z úplatkářství a zpronevěry. Osmačtyřicetiletý miliardář I Če-jong,byl zatčen 17. 
února. Prokuratura ho obvinila rovněž ze skrývání majetku v zahraničí a z křivého 
svědectví. 

Prokurátoři tvrdí, že společnost Samsung Group vyplatila organizacím spojeným s 
přítelkyní prezidentky celkem 43 miliard wonů (téměř miliardu Kč), aby získala vládní 
podporu pro kontroverzní spojení firem Samsung C&T a Cheil Industries, s níž nesouhlasila 
řada menšinových vlastníků. Fúzi nakonec umožnila podpora státního penzijního fondu 
NPS, který měl podíl v obou firmách. 

Fúze byla důležitá pro upevnění pozice I Če-jonga, který vede celý konglomerát Samsung 
Group od května 2014, kdy jeho otce I Kun-hia postihl infarkt. I Če-jong je jeho jediný syn. 

O osudu prezidentky se rozhodne v březnu.  

Jihokorejskou prezidentku Pak Kun-hje v prosinci kvůli korupčnímu skandálu dočasně 
odvolal parlament. O jejím dalším setrvání ve funkci definitivně rozhodne ústavní soud, 
který už začal záležitost projednávat. Verdikt se očekává v průběhu tohoto měsíce. 

Důvodem odvolání prezidentky je její kontakt s důvěrnicí Čche Son-sil, která zřejmě dostala 
možnost zasahovat do státních záležitostí, ačkoli neměla žádnou oficiální funkci. Přítelkyně 
hlavy státu čelí i podezření, že s využitím svých vazeb na prezidentku nutila jihokorejské 
firmy, aby darovaly peníze nadacím, které ona sama řídila. 
 

V březnu budete opravdu ve svém živlu. Příznivé astrologické konstelace vám přinesou ohromné 

množství energie, díky němuž zvládnete i náročnější aktivity. Někteří nepřející závistivci se vám 

sice pokusí šlapat na paty, vy je ale setřepete jako obtížný a nepříjemný hmyz. Váš temperament 

vám pomůže k tomu, abyste se společensky zvýraznili. V zaměstnání se před vámi rýsuje slibný 

kariérní vzestup.  



I když na tom zřejmě nebudete v březnu finančně zrovna nejlépe, díky své pověstné býčí 

trpělivosti překonáte toto nelehké období bez nějaké větší psychické či fyzické újmy. Koncem 

měsíce se začnete častěji setkávat s lidmi, kteří si půjdou tvrdě za svým bez ohledu na vaše 

představy. Buďte ve střehu a nepřistupujte na žádné kompromisy, jinak můžete lehce přijít o to, 

co jste si tvrdě vybudovali.  

Do poloviny měsíce dokážete komunikovat s lidmi kolem vás na všech úrovních, pak se ale 

změní astrologické klima a rázem bude všechno jinak. Zásadních nedorozumění se dočkáte 

zejména v partnerském životě, přičemž některá z nich mohou být na ostří nože. V rámci 

zachování domácího klidu ovšem raději slevte ze svých požadavků a přistupte na jakýkoli 

kompromis, už brzy se situaci upraví k lepšímu.  

  

Ačkoli v jiných životních oblastech se o váš úspěch postarají některé příznivé astrologické 

konstelace, v zaměstnání to půjde spíš od desíti k pěti. Do cesty se vám postaví řada 

nepříjemných překážek, z nichž některé mohou být velmi obtížně zdolatelné. Nenechte se 

tím ale příliš znepokojit, nakonec najdete nějakou cestičku, která vás bezpečně provede mezi 

neschůdnými skalisky i ostrými útesy.  

Ve společnosti se tentokrát budete cítit jako skuteční králové, vašemu lvímu šarmu dokáže 

jen stěží někdo odolat. Příznivé postavení hvězd vám pomůže také v pracovní oblasti, 

kolegové i nadřízení vám půjdou ochotně na ruku. Svým chováním se stanete vzorem pro 

ostatní, proto si dávejte velký pozor na to, jakou energii vyzařujete. Nepříjemného napětí se 

nejlépe zbavíte při sportovních aktivitách.  

V průběhu měsíce března se dokážete chovat mnohem asertivněji, než je u vás běžné, což 

vám přinese řadu nových možností. Občas ale můžete mít pocit, že za svou práci dostáváte 

daleko míň peněz, než si skutečně zasloužíte. Přesto si začnete budovat pozici člověka, který 

je nepostradatelný, protože si uvědomujete, že by vám to mohlo zajistit poklidnou 

budoucnost. Volné chvíle strávíte v přírodě.  

   

Místo toho, abyste vnímali každodenní realitu, budete mít tendenci vidět svět v růžových 

barvách a vytvářet si idealistické scénáře vývoje některých situací. Nenechte se zlákat líbivými 

slovy a věřte spíš těm, kteří zakusili během života mnohé těžké chvíle. Zaměřte svoji 

pozornost na aktivní, praktické a sebevědomé jedince, ti vám mohou poskytnout výhody, o 

nichž se vám v minulosti ani nesnilo.  

    



Na začátku března vám hvězdy pomohou při řešení několika složitějších záležitostí, které 

musí proběhnout podle předem stanoveného scénáře. V druhé polovině měsíce se musíte 

spoléhat jen sami na sebe, vaši kolegové vás bohužel zklamou, protože nedokážou dodržet 

dané sliby. Nakonec ovšem úspěšně zvládnete i situaci, která zpočátku hrozila naprostým 

fiaskem, ale po vašem zásahu se všechno vydaří.  

 

Přízeň planet byste rozhodně neměli považovat za samozřejmost, učte se pokoře a buďte 

vděční za všechno, čeho se vám v životě dostane. Někteří Střelci se pod vlivem jarní krize, 

kterou mohou prožívat, vrhnou na nějakého nového koníčka, jenž jim bude zabírat téměř 

veškerý volný čas. Ani rodina ovšem nepřijde zkrátka, najdete totiž vynikající způsob, jak to 

všechno skloubit nějak rozumně dohromady.  

Kdekoli se v tomto měsíci objevíte, okamžitě na sebe strhnete veškerou pozornost. Bude z 

vás vyzařovat taková extravagance i sebejistota, že nebudete mít nouzi o společníky. Využijte 

této situace a postarejte se o to, abyste si do budoucna zajistili lepší pracovní pozici. 

Zapomeňte však na taktiku či diplomacii, mnohem větší úspěch vám přinese extrovertní 

chování založené na brutální upřímnosti.  

Konečně najdete dostatek odvahy k tomu, abyste se mohli vrhnout na řešení problémů ve 

svém pracovním i osobním životě. Nebojte se ukázat ostatním svou skutečnou povahu a sílu, 

jež ve vás dřímá. Pokud vám partnerské potíže přerůstají přes hlavu, vrhněte se raději na 

práci, tam se můžete v březnu opravdu realizovat. Psychologické rozbory či hloubkové 

analýzy partnerova chování odložte na jindy.  

  

Nebudete mít nouzi o lidi, kteří se zajímají o stejné záležitosti jako vy. S některými ze svých 

nových přátel prozkoumáte tajemná zákoutí méně známých esoterických disciplín, přičemž 

prožijete nesdělitelnou a neuchopitelnou zkušenost. Koncem měsíce vás zklame jistý člověk, 

jemuž jste stoprocentně důvěřovali, což se negativně odrazí na vašem psychickém stavu. Za 

několik dní se to naštěstí spraví.  

 



 


