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Souboj kontinentů 

1. 6. 2018 se na Atletickém stadionu v Kolíně konala soutěž nazvaná Souboj 
kontinentů, kde jsme reprezentovali Afriku. Děti 4. a 5. ročníku závodily 
v trojboji, který osahoval soutěže: 60m, 150m a 400m. Naše družstvo bylo 
složeno z 12 žáků.Celkově jsme se umístili na krásném 2. místě. Díky právě 
probíhajícímu Mistrovství světa v ČR ve víceboji jsme si odnesli spoustu 
krásných cen.  

 
 

Vařečka David 
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Nejstarší strom světa 

Nejstarší strom světa se nachází v White Mountains (Bílých horách) v Californii 

– USA. Je to nepojmenovaný poddruh borovice osinaté. Již v 50. letech 20. 

století z něj byl speciální technikou vyňat kus dřeva, ale muž, který to podnikl, 

nestihl, než zemřel, stáří stromu ověřit, takže zemřel, aniž by věděl, že to byl 

nejstarší nám známý strom této planety. To z tohoto kusu dřeva zjistil až Tom 

Harlan z Laboratoře pro výzkum letokruhů. Stromu je přesně 5 063 let. White 

Mountains, česky Bílé hory v  Kalifornii, které mají převýšení až 3 505 metrů a 

výška jejich vrcholu činí 4 344 metrů, se nacházejí na východ od San Jose a jsou 

částí Národního lesa Inyo, vedle Národního parku Yosemite. 

Nikola Šebestiánová 

 

Beseda se spisovatelkou Ivonou Březinovou ve čtenářském 
klubu  

Tento týden jsme měli možnost se v našem pravidelném klubu setkat se 
spisovatelkou Ivonou Březinou, která píše knihy pro předškoláky i školáky.  

Vyprávěla nám, jak se stala spisovatelkou. Co vše musela pro vydání svých knih 
pochopit, vytvořit i přijmout. Povídala nám o své spolupráci se synem již 
zemřelé paní ilustrátorky Heleny Zmatlíkové, i o tom, jak se obrázky do 
vydávané knihy hledají a následně schvalují. Beseda se nám moc líbila a ani 
jsme si nevšimli, jak čas rychle uběhl. Na závěr jsme si její vydané tituly mohli 
všechny nejen prohlédnout, ale i zakoupit. 

Děkujeme za příjemné povídání a těšíme se v měsíci listopadu na další setkání 
s jinou autorkou, tentokráte s paní spisovatelkou Smolíkovou. 

 

Vojta Slavínský 
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Projektový den – 100 let naší republiky 

26.10 byl Projektový den pro druhý stupeň.  23.10 byl pro první stupeň. V 8:00 
byl sraz na školním hřišti, kde nás rozdělili do skupin. Ve skupině byli vždycky 
dva z deváté třídy, dva z osmé třídy, dva ze sedmé třídy a dva ze šesté třídy. Pak 
každá skupina dostala lístek, kde byly napsány třídy, do kterých měli jít. 
Samozřejmě jsme dělali různé aktivity, jako např. jsme třeba hádali jméno 
písničky a skladatele, také jsme hádali významné osobnosti, skládali jsme mapu 
České republiky nebo jsme hádali název filmu podle scény. Novinkou pro první 
stupeň bylo oblékání lidí v době minulé, poznávání automobilů, kterými lidé 
dříve jezdili, skládání puzzlů, ve kterých objevili nějakého sportovce, nebo 
vědecký objev té doby. Dokonce si i některý z vědeckých objevů vyzkoušeli. 

Eliška Procházková 

BTS 

BTS zvaní také jako Bangtan Boys (korejsky 방탄소년단- Bangtan Sonyeondan) 

nebo jako Beyond The Scene, je sedmičlenná K-popová skupina z Jižní Koreje 
založená společností BigHit Entertainment. Debutovali 13. června 2013 s písní 
"No More Dream" z jejich prvního alba 2 Cool 4 Skool, za které vyhráli několik 
cen New Artist of the Year, včetně ocenění Melon Music Awards a Golden Disc 
Awards za rok 2013 a Soul Music Awards za rok 2014. V roce 2017 a 2018 
vyhráli cenu Top Social Artist na BBMA's neboli Billboard Music Awards. BTS své 

fanoušky pojmenovali A.R.M.Y (아미).  

Členové 

Jin (진) , 김석진, Kim Seok-jin - 4. prosince 1992 – Kwačchon - zpěvák, 

tanečník, tvář skupiny 

Suga (슈가), 민윤기, Min Yoon-gi - 9. března 1993 - Tegu - vedoucí 
rapper, tanečník, textař 

J-Hope (제이홉), 정호석, Jung Ho-seok - 18. února 1994 - Kwangdžu - vedoucí 
rapper, hlavní tanečník 

RM, 김남준, Kim Nam-joon - 12. září 1994 – Ilsan - rapper, tanečník, textař, 

leader 

Jimin (지민), 박지민, Park Ji-min - 13. října 1995 – Pusan - vedoucí zpěvák, 

tanečník 

V (뷔), 김태형, Kim Tae-hyung - 30. prosince 1995 – Tegu - zpěvák, tanečník 

Jungkook (정국), 전정국, Jeon Jung-kook - 1. září 1997 – Pusan - zpěvák, 

rapper, tanečník 
 

Klárka Pokorná 
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Anglické vzdělávací divadlo 

V pondělí 12.11 jsme byli společně s 8. A a deváťáky na Anglickém vzdělávacím 
divadle. Představení se jmenovalo One day in London. Jelikož jsme seděli ve 
druhé řadě, tak jsme dobře viděli i slyšeli. Také jsme z toho nic moc neměli, 
jelikož před námi seděli kluci z áčka, pořád něco dělali. Nejvtipnější bylo asi, 
když si na podium vzali nějakého kluka z jiné školy a neuměl vůbec nic anglicky 
a neuměl ani odpovědět na otázky. Potom nám ho teda bylo líto, protože ten 
pán, co to moderoval, tak ho pořád zesměšňoval. Popravě se mi to představení 
moc nelíbilo 

                                                                                                            Orsáková Simona 

 
 

Rockstar Games 

Rockstar Games je mezinárodní firma, která se zaměřuje na vývoj počítačových 
a konzolových her. Hlavní sídlo je v New Yorku a je vlastněna firmou Take-Two 
Interactive. Rockstar byl založen roku 1988. Zakladatelé jsou : Sam Houser, jeho 
bratr Dan Houser, Terry Donoven, Jamie King a Garry Forman. V této době 
pracovali pod firmou DMA Design. Nakonec se tato dvě studia spojila a začala 
pod novým jménem Rockstar Games. Zde vyvinuli první hru Grand Theft 
Auto(GTA), která se stala ihned úspěšnou, protože každý si chtěl zajezdit 
autem, vykrást banku a nebo si dělat, co chce. Tuto hru vyvinuli v roce 1997. 
Poté vycházely další díly série GTA. Všechny díly byly v žánru tzv. open world. 
Nejznámější, nejnovější a asi nejlepší díl je Grand Theft Auto V. Mezitím 
vycházely další dobré a významné tituly, ale neznámější je GTA. Celkem je dnes 
5 dílů, několik podtitulů a pár DLCček(doplňkových souborů). V roce 2010 
Rockstar vyvinul další open world hru, ale ne se zasazením do moderního světa, 
ale do divokého západu. Hra se jmenovala Red Dead Redemption. Zde Rockstar 
předvedl, jak dobré studio je. Hra sklidila velký úspěch. Právě nedávno vyšel 
druhý díl, který je ještě lepší než ten minulý. 

 
 

Ondra Novotný 



6 
 

 
 
 
 
 

Projektový den – 100 let naší republiky 

Dne 26.10. byl Projektový den.  Žáci si vyzkoušeli, jak naši republiku znají. 
Nejprve se žáci sešli na hřišti, aby se rozdělili do jednotlivých smíšených týmů 
(vždy zástupci 6., 7., 8., a 9. ročníku). Poté se rozešli na jednotlivá stanoviště, 
kde probíhala samotná soutěž. Žáci zkusili hádat přísloví, známé české písničky, 
kreslili, skládali hymnu, poznávali naše filmy a nejznámější hlášky z nich. Den se 
povedl a žákům se moc líbil. 

 
Ondra Nováček 
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Shiba Inu (pes) 

 

Shiba Inu pochází z Japonska. Patří do skupiny špiců. Tito psi vůbec neštěkají a 
patří do výchovy zkušenějších majitelů. Srst se skládá ze dvou vrstev, jemné a 
husté podsady a tvrdé a rovné krycí srsti. Shiba je velmi ostraživá a bystrá, 
příjemná a tichá a velmi samostatná. K dětem je obvykle milá a přátelská a 
velmi ráda vybíjí svůj temperament při dětských aktivitách. Shiba se hodí na 
vesnici i do města. Díky své otužilosti může pobývat celoročně venku na dvorku. 
Do městských bytů se hodí, protože málo štěká. Povahové rysy se dají popsat 
slovy jako vyrovnanost, sebevědomost a spontánnost. Napsal jsem o shibě, 
protože jí mám strašně rád a sám bych si jí přál.      

 
Vojta Nováček 
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Korfbal 

Korfbal je míčový sport, který se hraje smíšeně, což znamená, že v jednom týmu 
jsou jak kluci, tak holky. Vznikl v Holandsku a původně ho učitel na tělesnou 
výchovu vymyslel jen pro své žáky. Ti si ho ale oblíbili, a tak zavedl kroužek. 
Nejvíce je rozšířený v Holandsku, ale také v Belgii, dále je rozšířený i v ČR a 
spoustě dalších zemí v Evropě. 
Kategorie a hrací doba: 

1. Minižáci (6-10 let)   2x15 minut hrubého času 

2. Mladší žáci (11-13 let)  2x15 minut hrubého času 

3. Starší žáci (14-16 let)   4x10 minut čistého času 

4. Dorost (17-19 let)   4x10 minut čistého času 

5. Senioři (20 let a starší)  4x10 minut čistého času 

Koš: 
Sice se hraje jen na jeden typ koše, ale ten má různé velikosti (2,5 metrů - 
minižáci, 3 metry – mladší žáci a 3,5 metrů – starší žáci a více) 

Patrik Mašín 

 

WORLD OF TANKS

 

World of Tanks (zkráceně WoT, česky Svět tanků) je akční online free to 
play hra s tematikou tankových bitev první poloviny dvacátého století. Hra je 
vyvíjená společností Wargaming.net, ve které hráč hraje z pohledu třetí osoby 
(v odstřelovacím módu z pohledu střelce tanku, v dělostřeleckém módu z ptačí 
perspektivy). K dispozici je více než 400 vozidel od konce první světové války, 
meziválečného období, přes hojně zastoupenou vojenskou techniku z 
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období druhé světové války a konče technikou z doby korejské války a 
začátku války ve Vietnamu. Hra má více než 150 milionů registrovaných 
uživatelů. V roce 2013 vyhrála první místo v soutěži Golden Joystick Awards za 
nejlepší online hru roku. V aktualizaci 0.9.13, která vyšla 16. prosince 2015, byl 
do hry přidán československý národ. 

Dostupná technika 

Ve hře se nachází víc než 400 obrněných vozidel ze Sovětského svazu, 
Německa, Francie, Číny, Japonska, Spojených států amerických, Velké Británie, 
Švédska, Československa, Itálie a Polska. Obrněná vozidla se skládají z vozidel 
zařazených do vojenské služby prošlých i několika vojenskými konflikty přes 
nikdy nenasazené prototypy až po projekty, které nikdy neopustily rýsovací 
prkna svých tvůrců.  

Tanky jsou ve World of Tanks rozděleny podle tříd (anglicky tier, často chybně 
označováno jako level), každý tank je něčím specifický a má určitou roli. 

Sovětské tanky jsou celkem rychlé a dobře opancéřované, ale jejich děla se 
vyznačují malou přesností. 

Německé tanky jsou silně opancéřované a přesné, ale jsou pomalejší. 

Americké a britské tanky jsou kompromisem, vyznačují se především vyšší 
rychlostí střelby a slušnými děly. 

Francouzské tanky jsou menší, s minimem pancéřování, pohyblivé, ale jejich 
děla mají na vyšších tierech  tzv. "zásobník" umožňující vystřelit opakovaně v 
krátkém sledu, tanku s tímto typem dělem hráči často označují jako 
"Autoloader" (česky "automatický nabíječ"). 

Italská vozidla od 8. tieru mají nový systém automatického dobíjení. Je velmi 
podobný již zmíněnému "autoloaderu" ale nenabíjí celý zásobník, nýbrž střely v 
zásobníku. Díky tomuto systému mohou italské stroje zastupovat tanky s 
normálním dobíjením i ty se zásobníkem. Na to, že veškerá italská vozidla jsou 
střední tanky, mají docela silný pancíř. 

Čínské tanky jsou ve většině parametrů podobné sovětským. 

Japonské střední tanky vynikají silnými děly, slabým pancířem a průměrnou 
pohyblivostí, ty těžké silným pancířem, silným dělem, ale mají slabší 
pohyblivost. 

Československé tanky mají velkou pohyblivost a silný kanón, ale mají slabší 
opancéřování. 

Švédské tanky do 7. tieru mají průměrný kanón s velice 
dobrou depresí (sklopením děla), průměrnou pohyblivost a průměrné 
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opancéřování. Od tieru VIII začínají těžké tanky se zásobníky. Zvláštní techniku 
boje mají švédské stíhače tanků - 2 režimy:  bojový a „cestovní". Společný 
rys polských tanků, které začínají u lehkých, pokračují přes střední a končí 
těžkými tanky vysokých úrovní, kde je vysoké poškození za jeden výstřel. 
DOPORUČENÍ: osobně bych tuto hru doporučil lidem, co mají rádi akční 
MMORPG hry a zajímá je vojenská technika a taky jim nevadí týmová 
spolupráce, která vás může většinou naštvat, protože 30% hráčů jsou malé děti, 
které o strategii neví nic. Je tu taky docela smutná zpráva, že ti nejlepší hráči do 
hry dávají peníze.  Můžete si koupit prémiové vozidlo tier II – VIII nebo zlaťáky, 
které můžete vyměnit za volné zkušenosti nebo peníze, a to velmi urychlí 
postup hrou. Ale pokud vám tyto faktory nevadí, můžete se pustit do hraní ☺.  

 
Tomáš Lahoda 

Taekwondo Taehan 

Taekwondo Taehan bylo založeno roku 2007 v Praze a od roku 2008 působí i 
v Kolíně. V klubu pod vedením korejského mistra Lee Youn Jae probíhá výuka 
korejských bojových umění, především Taekwondo WTF (Souborná cvičení, 
sestavy). Členové klubu si osvojují dovednosti a etiku bojových umění Jižní 
Koreje. Cílem Taehan je rozšířit povědomí o jihokorejských bojových uměních v 
ČR a podpora všem, kteří se těmto bojovým uměním chtějí věnovat. Za tímto 
cílem pořádá klub Taehan semináře určené široké veřejnosti a tzv. klubové 
semináře v jednotlivých školách bojových umění v ČR. Klub také pořádá letní a 
zimní soustředění. V Kolíně jsou tréninky v pondělí a středu, v Praze v úterý a ve 
čtvrtek. Klub také jezdí na spoustu závodů a soutěží v poomsae i kyorugi. 
Zkoušky na technické stupně se konají zpravidla dvakrát do roka, možnosti 
bývají i na soustředění. Na složení zkoušek je třeba umět sestavy (podle pásku), 
čistý dobok a pásek v odpovídající barvě před zkouškou, průkaz taekwondo 
nebo mugisul se zaplacenou známkou na aktuální rok a vyplněnou titulní 
stranu, poplatky se zkouškou spojené - vybírají se přímo v den zkoušky a závisí 
na technickém stupni.  
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Technické stupně 

Bílý (10. KUP) a bíložlutý (9. KUP) opasek značí čistotu, nenaplněnost a 
prázdnost. Ten, kdo ho nosí, boj ještě neovládá. 

Žlutý (8. KUP) a žlutozelený (7. KUP) opasek je symbolem světla, budoucnosti a 
plodnosti. Cvičenec jde za svým cílem. 

Zelený (6. KUP) a zelenomodrý (5. KUP) opasek symbolizuje barvu přírody a 
života. Cvičenec  už dokáže hledat jiná řešení a tvořit nové myšlenky. 

Modrý (4. KUP) a modročervený (3. KUP) opasek je znakem nebe, hlubokého 
oceánu a velkých dálek. Duše nositele těchto opasků se dotýká mořských hlubin 
a jeho tužby vrcholu. Ponořit se do nich mu ještě nepřísluší. 

Červený (2. KUP) a červenočerný (1. KUP) opasek je už dost vysoký a jeho 
nositel umí už dost technik, aby mohl být nebezpečný, ale dokáže být 
nebezpečný i sám sobě. Jeho technika je na vysoké úrovni, jeho duše a mysl se 
staly pevnými. 

Černý opasek (1. - 9. DAN) a červeno-černý (1. - 3. Poom) značí pravý opak 
bílého opasku, schopnost umět bojovat v tvrdých podmínkách a duše jeho 
nositele je naplněná.  

Jana Černá 

 

Sportovní gymnastika 

Sportovní gymnastika je sportovní odvětví, při němž jednotliví závodníci 
předvádějí silové nebo švihové gymnastické prvky na koberci (prostná) nebo na 
nářadích. Ve sportovní gymnastice soutěží muži i ženy a jejich disciplíny se 
odlišují. Sportovní gymnastika je stálou součástí olympijského programu, 
mistrovství světa se v ní pořádají od roku 1903. 
 

Historie 

Sportovní gymnastika vznikla z nářaďového tělocviku, který se prosadil v 19. 
století v Německu (tzv. turnerství) a v pozměněné podobě také v 
českém sokolském hnutí. Mezinárodní gymnastická federace FIG 
(francouzsky: Fédération Internationale de Gymnastique) byla založena v 
roce 1881. Až do třicátých let byly součástí závodů ve sportovní gymnastice i 
atletické disciplíny (běhy, skoky, šplh nebo vzpírání). 

Historickým vývojem se stabilizoval gymnastický víceboj u žen na čtyřech 
(přeskok, bradla, kladina, prostná) a u mužů na šesti disciplínách (prostná, kůň, 
kruhy, přeskok, bradla, hrazda).  



12 
 

Známí čeští gymnasté 

Věra Čáslavská,Vladislav Nehasil,Věra Černá,Leo Sotorník a další…. 

 

• Sama dělám gymnastiku a ze začátku to pro mě bylo náročné. 

• Od nás ze Sokola je dost známý gymnasta Daniel Radovesnický,který byl 

na olympiádě. 

 
 
 
 
 
 
 

Bauerová Julie 

 
 
 
 
 
 

 

Znamení zvěrokruhu 

 
 

BERAN (21. 3. - 20. 4.) 

• Znamení:- Ohnivé 
• Vládce:- Mars 
• Číslo:- 9 

Berani si nejlépe rozumí: 

v partnerském vztahu se zrozenci znamení Býka, Raka, Panny, Vah, 
Kozoroha, Vodnáře nebo Ryb. 

Charakteristika 

• Berani oplývají velkou dávkou životní energie. Jsou podnikaví, odvážní a 
do akce se vrhají často střemhlav. Beran je upřímný, netrpělivý, 
ctižádostivý a snadno jej zaujmou nové věci a aktivity. Ví, že každý den je 
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třeba naplno prožít. Beranům však někdy schází potřebná pokora. Stále 
musí existovat cíle, perspektivy do budoucna a výzvy, které je třeba 
zdolávat a kterými se Berani cítí být podněcováni.  

• Hluboko v Beranovi je zakořeněn bojový duch jeho předků. Život bez 
konkurence a soutěží, v nichž se může osvědčit a prokázat, je pro něj 
nesmyslnou existencí.  

Hlavní motivace je uspokojit osobní touhy a přání 

 
 

 
 
BÝK (21. 4. - 20. 5.) 

• Znamení:- Zemské 
• Vládce:- Venuše 
• Číslo:- 6 

Býci si nejlépe rozumí: 

v partnerském vztahu se zrozenci znamení Berana, Raka, Štíra, Kozoroha, 
Střelce či Vodnáře.  

Charakteristika 

• Býci jsou obvykle trpěliví a opatrní. Mezi přednosti Býka patří 
spolehlivost a tolerance. Je smířlivý, dokud se nechcete dotknout jeho cti 
nebo zázemí. Každý správný Býk se vyznačuje také tím, že stojí nohama 
pevně na zemi a touží po tom, být skutečně dobře materiálně zajištěn. 
Býk chce přesně vědět, s čím má co do činění. Býk se bojí změny, 
neznámého a nejistého. 

Hlavní motivace- vlastnit 
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BLÍŽENCI (21. 5. - 21. 6.) 

• Znamení:- Vzdušné 
• Vládce:- Merkur 
• Číslo:- 5 

Blíženci si nejlépe rozumí: 

v partnerském vztahu s lidmi narozenými ve znamení Berana, Býka, 
Raka, Panny, Vah, Štíra, Vodnáře a Ryb. 

Charakteristika 

• Blíženci patří mezi nestálé, proměnlivé a někdy až nápadně nervózní 
jedince. Ideální Blíženec je velmi přátelský a dokáže sršet vtipem od rána 
až do večera. Blíženci neprahnou po majetku a rozhodně nežijí fádním 
životem. Jejich zájmy jsou tak rozvětvené, že hluboký přístup k tématu 
není možný. Blíženci mají velký strach z iracionálního světa citů, ze ztráty 
kontroly a z toho, že by mohli vypadat nekultivovaně. Blíženci jsou 
nerozhodná znamení. 
Hlavní motivace- intelektuální stimulace 

 
 

 
 
 
RAK (22. 6. - 23. 7.) 

• Znamení:- Vodní 
• Vládce:- Měsíc 
• Číslo:- 2 

Raci si nejlépe rozumí: 

v partnerském vztahu se zrozenci znamení Býka, Lva, Panny, Vah, 
Střelce, Kozoroha nebo Ryb. 



15 
 

Charakteristika 

• Raci patří spíše ke konzervativním znamením a nemají v oblibě velké 
změny. Typický Rak je citlivý a díky tomu také poněkud zranitelný. 
Obecně lze říci, že Raci bývají spořiví a doslova jim trhá nervy, když vidí 
nehospodárné zacházení s majetkem. Raci mají výdrž a pokud si něco 
usmyslí (chytí do klepet), obvykle hned tak sevření nepustí. Symbolizuje 
bezčasovost a beztvarost, plynutí a jemnost. 

Hlavní motivace- získat pocit bezpečí 
 

 
 

 
LEV (23. 7. - 23. 8.) 

• Znamení:- Ohnivé 
• Vládce:- Slunce 
• Číslo:- 1 

Lvi si nejlépe rozumí: 

v partnerském vztahu se zrozenci znamení Býka, Blíženců, Štíra, Střelce, 
Vodnáře nebo Ryb. 

Charakteristika 

• Lvi jsou od přírody hrdí a majestátní vládci. Mají radost, když se jim 
lichotí. Správný Lev není rozhodně skrblík, což se projevuje jednak 
štědrostí, kterou je schopen prokazovat všem, kteří si to zaslouží. 
Soutěživost patří ke Lvům stejně tak jako schopnost odpouštět. Lev se 
zdráhá pomoc přijímat, naopak je rád, pokud na něj ostatní znamení 
spoléhají.  
Hlavní motivace- získat obdiv a respekt 
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PANNA (24. 8. - 23. 9.) 

• Znamení:- Zemské 
• Vládce:- Merkur 
• Číslo:- 5 

Panna si nejlépe rozumí: 

v partnerském vztahu se zrozenci znamení Berana, Býka, Blíženců, Raka, 
Štíra, Střelce nebo Ryb. 

Charakteristika 

• Panny jsou spolehlivé a přesné. Touha po čistotě, dokonalosti a harmonii 
provází všechny muže i ženy narozené v tomto znamení. Panna dokáže 
nakládat velmi uvážlivě a hospodárně s časem i penězi. Chodí vždy a 
všude včas. Je puntičkářská. Panny obvykle nedávají své emoce okatě 
najevo. Nemají mnoho iluzí o životě a dlouho a uvážlivě se rozhodují. 
Panna je princip rozumného přizpůsobení daným podmínkám. Protože 
člověk prostě nemůže být vším a všechno vlastnit, učí se Panna určovat 
priority. 
Hlavní motivace- dokonalost 

 
 
 
 
 

 
 

 
VÁHY (24. 9. - 23. 10.) 

• Znamení :- Vzdušné 
• Vládce:- Venuše 
• Číslo:- 6 

Váhy si nejlépe rozumí: 

v partnerském vztahu se zrozenci znamení Berana, Blíženců, Lva, Panny, 
Vah, Střelce, Kozoroha nebo Vodnáře. 
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Charakteristika 

• Váhy, jak již název tohoto znamení napovídá, tíhnou k rovnováze a 
souměrnosti. Nemají rády extrémy a pokud se jejich život vychýlí 
nepatřičným směrem, ihned hledají cestu zpět. Váhy potřebují dostatek 
času a nerady jednají pod tlakem. Váhy jsou věčně s něčím nespokojené. 
Znamení Vah si toužebně přeje svět, v němž bude všechno účelné a 
užitečné nahrazeno krásou, uměním, estetikou a harmonií, uvolněností a 
vyrovnaností. 
Hlavní motivace- spravedlnost 

 

 

ŠTÍR (24. 10. - 22. 11.) 

• Znamení:- Vodní 
• Vládce:- Mars a Pluto 
• Číslo:- 9 

Štíři si nejlépe rozumí: 

v partnerském vztahu se zrozenci znamení Býka, Raka, Lva, Panny, 
Střelce, Vodnáře nebo Ryb. 

Charakteristika 

• Štíři patří mezi ty, se kterými nebývá lehké pořízení. Jsou to citliví a často 
popudliví lidé, kterých se leccos dotkne. Štíra můžete obvykle zařadit 
mezi věrné a obětavé přátele. Jejich pohled je uhrančivý a dokáže 
pronikat až do hloubi vašeho nitra. Štíři bývají tajemní, ale zároveň velmi 
upřímní. Nezapomínají na staré křivdy, ale ani na významná přátelská 
gesta. Štír toho na sebe umí naložit opravdu mnoho.  
Hlavní motivace- kontrola 

 
 
 



18 
 

STŘELEC (23. 11. - 21. 12.) 

• Znamení:- Ohnivé 
• Vládce:- Jupiter 
• Číslo:- 3 

Střelci si nejlépe rozumí: 

v partnerském vztahu se zrozenci znamení Býka, Blíženců, Lva, Vah, 
Štíra, Vodnáře nebo Ryb. 

Charakteristika 

• Střelci dokážou trefně komentovat vše, co se kolem nich děje. Bohužel 
přitom nejsou vždy šetrní, takže budí často pozornost i rozpaky současně. 
Sebejistota a cílevědomost patří do povinné výbavy Střelce. Lidé narození 
v tomto znamení jsou svobodomyslní, rádi riskují a mají v oblibě vše 
netradiční. Střelci jsou ze své podstaty spíše akční nadšenci než bezradní 
pochybovači. Důležitým tématem je pro Střelce tolerance.  
Hlavní motivace- osobní rozvoj, nové výzvy 

 

 

 

KOZOROH (22. 12. - 20. 1.) 

• Znamení:- Zemské 
• Vládce:- Saturn 
• Číslo:- 8 

Kozorozi si nejlépe rozumí: 

v partnerském vztahu se zrozenci znamení Býka, Raka, Lva, Vah, Ryb či 
Vodnáře. 
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Charakteristika 

• Kozorozi vědí, že nedílnou součástí úspěchu bývá často sebekázeň. Patří 
mezi realisty. Ctít tradice a respektovat autority se podle Kozorohů 
rozhodně vyplácí. Jsou ironičtí a sebekritičtí. Přetvářka a falešné lichocení 
na ně neplatí. Kozoroh bystře odhalí, když jej někdo vodí za nos. Umí se 
chovat ve společnosti a nejedná ukvapeně. Stejně jako skutečné zvíře 
mají i lidé v Kozorohu schopnost pohybovat se a přežít i za 
nejskrovnějších a nejtěžších podmínek.  

Hlavní motivace- finanční zabezpečení 

 

 

VODNÁŘ (21. 1. - 20. 2.) 

• Znamení:- Vzdušné  
• Vládce:- Uran a Saturn 
• Číslo:- 4 

Vodnáři si nejlépe rozumí: 

v partnerském vztahu s lidmi narozenými ve znamení Býka, Blíženců, Lva, 
Štíra, Střelce nebo Ryb. 

Charakteristika 

• Vodnáři jsou lidé s velkou fantazií. Jejich mysl i srdce se vznáší v oblacích, 
takže jejich okolí někdy trpí nedostatkem trvalého zájmu a citů. Láká je 
tajemství a neznámo. Znamení Vodnáře obsahuje i chlad a odstup od 
všeho tělesného a od normálních lidských afektů a pocitů. Nezřídka žije 
Vodnář ve „věži ze slonoviny“, která mu umožňuje zůstat citově 
nezúčastněný. 

Hlavní motivace- humanita, zachránit svět 
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RYBY (21. 2. - 20. 3.) 

• Znamení:- Vodní 
• Vládce:- Neptun 
• Číslo:- 7 

Ryby si nejlépe rozumí: 

v partnerském vztahu s lidmi narozenými ve znamení Býka, Blíženců, 
Raka, Lva, Panny, Střelce nebo Vodnáře. 

Charakteristika 

• Ryby mají rády pohyb a svobodu. Moc a peníze je obvykle nelákají, 
protože Ryby cítí, jak jsou tyto cíle svazující. Coby duchovně a citově 
založené bytosti naslouchají raději vlastní intuici. Někdy však lidé 
narození v tomto znamení propadají až nezdravému snění. Málokdy chce 
Ryba plavat proti proudu. Volí raději přirozenou cestu nejmenšího 
odporu. Svět je pro Ryby nekonečný oceán příležitostí. 

Hlavní motivace- zmírnit bolest a utrpení 

 

 

 
 
 
 
 
                      Vacková Kateřina 

 
 


