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Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec

Domov seniorů Jindřichův Hradec

Úvaha o dávných zimách
Když se tak zamyslíme o zimách našeho mládí, tak nám nezbývá nic, než
vzpomínka na něco, co už se nevrátí.
Dřív na konci listopadu napadl sníh a jen málokdy se stalo, že během zimy
roztál. Bylo ho dost a celou zimu se držel.
Pak přišel konec března, jarní tání a celkové oteplení. I když zima ještě
několikrát zazlobila, celkový ráz jarního počasí se neměnil.
Nyní je vše jinak. Sníh, déšť, mrazy a oteplení se střídají jak na houpačce.
Klimatické změny způsobené rychlým rozvojem civilizace udělali své.
Lidstvo si to již začíná uvědomovat, ale nic moc se s tím nedělá a možná
dělat nedá.
Tak už nám při pohledu na zimy z Ladových obrázků zůstává jen krásná
vzpomínka…
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Společenská rubrika

Všem klientům, kteří oslaví v prvním čtvrtletí roku 2017 svůj
svátek či narozeniny

Srdečně blahopřejeme !!!!

……………………………………
Uctěme prosím v tichosti památku těch, kteří nás navždy opustili
v měsíci prosinci 2016

Jméno klienta
Františka
Šenková
Jaroslava
Bláhová
Daniela
Jeřábková RNDr.

Oddělení
1
3
2
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Sociální pracovnice informují:

Vážení klienti,
již jste to u nás v domově zažili. A co mám na mysli? Trénování paměti.
Možná si kladete otázku: „K čemu je dobré trénování paměti?“
Dovolte mi, abych vám na ni odpověděla.
Tak k čemu trénování paměti slouží - procvičuje se krátkodobá a
dlouhodobá paměť, koncentrace pozornosti, schopnost logického uvažování
a tak dále, a to prostřednictvím různých paměťových cvičení, her a kvízů
(účastníci mají např. za úkol zapamatovat si určitý počet předmětů nebo
obrázků, které jsou posléze zakryty nebo si vymýšlejí co největší počet slov
a pojmů od zadaného písmene souvisejících s daným tématem, atd.).
Trénování paměti také rozvíjí či udržuje schopnost soustředění a
vyjadřovací schopnosti.
Zároveň funguje jako příjemné společenské setkávání, povídáme si o všem
možném ( i nemožném  ).
Zkrátka je to efektivní nástroj proti zhoršování mentálního zdraví a zároveň
rychlá cesta ke zvýšení sebevědomí.
Ten, kdo chce zůstat dlouho duševně fit, měl by svou mozkovou kúru
pravidelně zatěžovat. Zvláště ve vyšším věku je to důležité. Kdo chce
zůstat dlouho fyzicky fit, měl by pravidelně trénovat své svalstvo.
S duševním tréninkem je to podobné. Také mozkové buňky je třeba
pravidelně trénovat.
Způsobů, jak potrápit naše mozkové závity, je spousta.
Proto se budeme občas společně scházet a „trénovat“. Sledujte
naplánované měsíční aktivizační činnosti na svých nástěnkách a využívejte
této možnosti, protože kdyby nic jiného – tak u trénování paměti také platí,
že v kolektivu je více zábavy než o samotě.
Za sociální pracovnice se na chvíle s vámi těší
Němcová Dana
Effenbergerová Lenka
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Mysli tak, jako by každá myšlenka, kterou se zaobíráš,
byla vypálená na oblohu a mohl ji každý vidět…
Mluv tak, jako by každé slovo, které vyslovíš, mohl slyšet
každý na světě…
Jednej tak, jako by každý skutek, který učiníš, měl padnou
zpět na tvou hlavu, protože ve skutečnosti se tak stane…
Přej jiným jen to, co bys chtěl, aby se vyplnilo tobě,
protože tak se ve skutečnosti děje…
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Zajímavosti:

Chřipková epidemie propukla naplno
Chřipka je nakažlivé virové onemocnění, které postihuje převážně dýchací cesty
(kašel, rýma) a má výrazné celkové příznaky (horečka, bolesti svalů, kloubů,
hlavy). Vyskytuje se často v epidemiích, kdy bývají chřipkou postiženy statisíce
i milióny lidí a další jsou stále v ohrožení. Zdrojem nákazy je člověk infikovaný
virem chřipky. Přestože inkubační doba je velmi krátká (18 hodin až 3 dny),
vzhledem k postižení značné části populace trvá taková chřipková epidemie
vždy přinejmenším několik týdnů, někdy i měsíců.
Co je pro chřipku typické?
Onemocnění chřipkou je charakteristické prudkým začátkem z plného zdraví,
schváceností, vysokou horečkou se zimnicí, bolestmi svalů, kloubů a hlavy.
Zejména u dětí se mohou
vyskytovat také zažívací obtíže –
nechutenství, nutkání ke zvracení
a průjem. Nekomplikované
onemocnění chřipkou obvykle
trvá 5 až 10 dnů.
Co může chřipku komplikovat?
Sliznice dýchacích cest
poškozená virem chřipky ztrácí
do určité míry svou obranyschopnost. Snáze ji tak mohou napadnout bakterie
přítomné v dýchacích cestách. Tímto způsobem někdy vzniká tzv. superinfekce:
teplota znovu stoupá, příznaky chřipky neustupují nebo se dokonce zhoršují a
přidávají se nové. U dospělých může být takovouto „přidruženou infekcí“ zánět
vedlejších nosních dutin, zánět průdušek a zápal plic, u dětí se v souvislosti s
chřipkou často vyskytuje zánět středního ucha.
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Komu hrozí riziko těžkého průběhu a komplikací?
Závažným průběhem chřipky a komplikacemi jsou ohroženi především pacienti
s oslabeným imunitním systémem – starší lidé, malé děti, lidé vyčerpaní
nepřiměřenou fyzickou i psychickou zátěží a stresem a pacienti s chronickými
chorobami (především srdce, plic a ledvin). U těchto rizikových jedinců může
po těžce proběhlé chřipce přetrvávat slabost, únava a kašel i několik týdnů,
někdy se také objevuje sklon k opakovaným nebo chronickým zánětům
dýchacích cest či zápalům plic.

Existují tři druhy chřipkových virů:




chřipkové viry A - infikují savce a ptáky
chřipkové viry B - infikují pouze lidi
chřipkové viry C - infikují lidi a prasata

Chřipka se léčí virostatiky a léky na tlumení jednotlivých příznaků (teplota,
kašel, rýma, bolest hlavy). V době zvýšeného nebezpečí nákazy chřipkou je
dobré vyhýbat se místům s vyšší možností nakažení, dodržovat zásady hygieny.

Nejjistější prevencí je očkování.

Přechozená chřipka vás může zabít
Pokud vás ale nic nepřesvědčí a očkování nevěříte, pak se chřipku alespoň
nesnažte přechodit. Ono to sice první dny úplně nejde, protože příznaky s ní
spojené vás nemilosrdně připoutají na postel, ale v klidu byste měli zůstat pět až
sedm dnů. V případě, kdy virové onemocnění nevyléčíte, riskujete třeba zánět
průdušek, ledvin nebo třeba zápal plic. Což může být ve výsledku horší než
samotná chřipka.
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Babské rady:

Na chřipku?
Navštívila Vás paní chřipka? Babské rady na chřipku ji pomohou zahnat. A
přinášíme i několik tipů, jak omezit riziko nákazy mezi jednotlivými členy
domácnosti.

Jak léčit chřipku podomácku?
Chřipka je nakažlivé onemocnění virového
původu, které se velmi rychle šíří. Typickými
projevy chřipky jsou celková slabost, vysoká
horečka, suchý dráždivý kašel a bolest v krku.
Na všechny z nich existují babské rady.
Vysokou horečku utlumí lipový čaj, na suchý
kašel zabírá čaj ze zázvoru, mateřídoušky,
anebo mléko s medem, bolest v krku pomůže zmírnit kloktání šalvěje nebo
tvarohový obklad. Proti slabosti je nejlepší talíř poctivé slepičí polévky.
Prevence nákazy
Pokud chcete snížit riziko přenosu mezi
jednotlivými členy domácnosti, rozkrojte
několik cibulí a položte je na talířku v
každé obytné místnosti. Silice přítomné
v cibuli desinfikují vzduch. Pokud to Vaše
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zažívání dovolí, snězte každý den 2 stroužky česneku. Česnek chřipce
pomáhá nejen předcházet, ale také ji léčit.

Babské rady na nachlazení?

Změny teplot jsou častou příčinou nachlazení. Při nachlazení není nutné
sáhnout hned po průmyslově vyráběných lécích, protože nám mohou
pomoci babské rady na nachlazení.

Bylinkové čaje pomohou
Mezi osvědčené babské rady na
nachlazení patří bylinkové čaje. Čaj
z černého bezu je nejlepší na
pocení, čaj z jitrocele uvolňuje
zahlenění. Lipový čaj snižuje
teplotu, fenyklový čaj podporuje
vykašlávání, čaj z květů divizny
tlumí suchý kašel a kloktání odvaru ze šalvěje zmírňuje bolesti v krku.
Menu proti nachlazení
Na nachlazení dále zabírá kuřecí polévka, která brání tvorbě hlenů, (aby
Vám pomohla, musíte sníst každý den alespoň dva talíře), skořicový čaj
s medem a mlékem, horké mléko s medem, zázvorový čaj, křenový extrakt
a stará dobrá česnečka. Česnekem nešetřete a přidávejte ho až na závěr.
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Tradice

Masopust není církevní svátek, ale byl zařazen do církevního kalendáře,
takže jeho termín se určuje podle Velikonoc. Odehrává se před Popeleční
středou, která zahajuje předvelikonoční postní období. A protože
Velikonoce jsou pohyblivým svátkem, může být masopustní neděle různá.
I když se pod názvem masopust skrývá celé období od Tří králů až
do začátku postní doby, kdy nastalo jeho vyvrcholení, jímž toto období
končí, je ve třech dnech před prvním postním dnem zvaným Popeleční (též
škaredá středa). Při pomyšlení, že již zakrátko nastane dlouhý
předvelikonoční půst, si každý dopřál do sytosti bujarého veselí, zpěvu,
tance a pochopitelně i jídla a pití. Ne nadarmo se v tento čas odehrávalo
nejvíce zabíjaček . Ostatně mrazivé počasí pro ně bylo ideální a řezníci měli
proto v tento čas nejvíce napilno.
V životě mnoha lidských generací hrál důležitou úlohu jako zlomový
bod na rozhraní dvou ročních etap. Jednalo se o dobu poměrného
hospodářského klidu. Dokončovaly se ještě drobné práce z předešlého
hospodářského roku (draní peří, přástky, mlácení obilí), ale zároveň se
všichni připravovali na blížící se jaro, počátek nové hospodářské sezóny.
Souvisela s tím i řada symbolických magických úkonů a pověr, majících
zajistit jednak blahonosný a plodonosný účinek, jednak ochránit usedlost
před zlými silami a nepříznivými vlivy.
Masopustní neděle - 49 dní před Božím hodem velikonočním.
Masopustní úterý - 47 dní před Božím hodem velikonočním
Dříve masopust držel hlavně po tyto tři dny: tučný čtvrtek, taneční
neděle a maškarní úterý. V těch dnech bylo také využívalo „ostatkové
právo“.
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Původ slavení masopustu.
Oslavu masopustu nutno hledat již ve starořeckých a
římských bakchaníliích – oslav boha Dionýsa. Časem však nabyly oslavy
masopustu jiného smyslu a podoby, charakteristické rysy se však dochovaly
až do dnešní doby. I když jsou stěsnané povětšinou jen na konání plesů,
karnevalů a tanečních zábav, pečení koblih a jiných pamlsků, místně i
někdy na konání maškarního průvodu.
Tak jako proti všem podobným svátkům s tancem, množstvím jídla,
pití a přemírou bujnosti, vystupovala katolická církev i proti masopustu.
Zákazy však byly zbytečné a ani středověké pokusy přemístit alespoň část
oslav do kostelů a klášterů se nezdařily. Nicméně se podařilo zahrnout
masopustní dny mezi církevní svátky a určovat jejich termín. V poslední
masopustní den se později, hlavně v době baroka, chodili věřící vyzpovídat
do kostela ze svých hříchů. Dostali rozhřešení a byli očištěni před
nadcházejícím půstem. A to bylo to hlavní, na co se církevní preláti nakonec
soustředili, když už se jim nepodařilo lidové veselice omezit - aby věřící
nezapomínali, že po masopustu začíná postní doba.
Přestrojování za maškary.
Maškary a tanec měly pro naše předky kdysi mnohem hlubší smysl
hospodářský. Tanec maškar s medvědem a koníčkem, nejoblíbenějšími
maskami, kterým byla přikládána plodonosná moc, měl přinést kromě
plodnosti bohatou úrodu na polích a prosperitu dobytka. Masopustní
koledování v dřívější době mělo také jiný význam, zvláště pro chudší lid,
kdy už se skromné zásoby v domácnosti značně ztenčily.
Masopust je ve srovnání s ostatními zvláštní svátek. Možná proto, že
se jej nikdy nepodařilo přizpůsobit liturgickým předpisům. Oblíbily si ho
všechny vrstvy obyvatel, od nejchudších až po panovníky. Na šlechtických
sídlech se pořádaly karnevalové zábavy v maskách a pronikly i na panovnické dvory. Čeští králové zvali na bohaté hostiny šlechtu a později i
zástupce městského stavu, nejprve na Pražský hrad a po třicetileté válce na
císařský dvůr do Vídně. Zde se příslušníci šlechtických rodů bavili v
maškarních převlecích. Zřejmě tomu tak bylo i u nás na zámku. Kroniky ale
mlčí a pamětníků není.
Ve městech i na venkově se od středověku organizovaly taneční
zábavy a průvody masek. V masopustních průvodech se často objevovalo
parodování neoblíbených úředníků, některých profesí i lidských vlastností
směšnými maskami. Vzpouru proti spořádanému životu dokládala účast
bláznů a fantastických postav. Lidé prostě chtěli slavit masopust svobodně
a bez zábran a nenechali si toto právo vzít.
Mluvčí průvodu masek je „strakatý“ – žádá o povolení obec i
každého majitele domku, kam masky zavítají. Dále mezi tradiční
masopustní postavy patří také rasové, turci, kominíci, kobyly, medvěd, ale i
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židi či osoba slaměného. Na závěr masopustní obchůzky dochází k obřadu
poražení kobyly, zastřelení medvěda a poté následuje veselý tanec masek a
všech kdo se chtějí k veselí připojit, ale jen do půlnoci.
Masopustní masky.
Masopustní masky bývaly a dodnes jsou velmi rozmanité. Některé,
zejména ty zvířecí, mají velmi dlouhou tradici a pocházejí z doby před
rozšířením křesťanství. Lidi vždy lákalo brát na sebe podobu zvířat a s ní i
jejich vlastnosti - sílu, lstivost a další, které jim připisovali.
Masky zvířat se v Evropě užívaly po celý středověk, a to zejména v
období zimního slunovratu a v průběhu zimních měsíců. Dokonce se
objevovaly v kostelích a chrámech, kam se lidé chodili nejen modlit, ale také
zpívat i tancovat. Mnoho set let se církev kvůli tomu rozčilovala a
vydávala přísné zákazy, které brojily proti zábavám v kostelích a na
hřbitovech.
Nejstarší záznamy o masopustních maskách jsou dochovány ze 6.
století a poslední z poloviny 16. století. Teprve v době rekatolizace, tedy
obnovování vlivu katolické církve v českých zemích (zhruba od poloviny 17.
do poloviny 18. století) se církvi podařilo aspoň omezit chození masek o vánočních svátcích. Vánoce byly v církevním pojetí spíše svátky klidu,
rozjímání a tiché radosti nad narozením Krista, a pobíhání a tancování
maškar se k nim nehodilo.
V průběhu staletí se reje masek omezily převážně na masopust,
který byl vždy rozverný a stal se příležitostí pro jejich uplatnění. Se
zánikem spousty lidových zvyků a obyčejů mizely pozvolna i maškary. Až
koncem 19. století se začaly znovu obnovovat. Velkou zásluhu na tom měli
národopisní pracovníci a další nadšenci, kteří v lidových zvycích viděli způsob posilování českého vlastenectví. A tak masopustní průvody a také
jednotlivé typy masek, které dnes považujeme za tradiční, pocházejí až z
novější doby, i když jejich základ je skutečně prastarý.
Jak vypadaly jednotlivé druhy masek v dávné minulosti, víme
pramálo. Je víc než pravděpodobné, že některé masky, jež jsou dnes základem každého masopustního průvodu, ani neexistovaly nebo vypadaly zcela
jinak.
Je rovněž pravděpodobné, že se strojily masky, o nichž se
nezachovaly žádné doklady, v průběhu času zanikly a dnes je neznáme.
Jako důkaz těchto proměn slouží desítky nových masek, které v současné
době vznikají a zanikají. Některé si lidé oblíbí, jiné nepřežijí jeden nebo dva
roky. A v minulých staletích to bylo jistě obdobné.
Existuje několik druhů tradičních masek, které se dodnes objevují
pravidelně. Patří k nim například medvěd, klibna neboli kobyla, Žid, bába
s nůší. Počet masek v průvodu je libovolný, někdy je možné jich napočítat
až čtyřicet. Některé masky však v minulosti chodily samy nebo v
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malých skupinkách. Tak tomu bylo určitě když chodila klibna, nebo když se
chodilo s medvědem. Tato chození nebyla vázána jen na masopustní průvod,
ale pamětníci si ještě pamatují, že se chodívalo po celou dobu od Tří králů
po Škaredou středu.
Kdysi se ženám účast v průvodu zakazovala a rovněž jim bylo
zapovězeno se převlékat do masek. Dnes už to neplatí, přesto jde převážně o
doménu mužů. Chození v některých maskách je fyzicky náročné, navíc u
některých typů (například baba) je zcela nemyslitelné, aby je představovaly
ženy. Do takových masek, jako byl například Turek nebo Laufr, se dokonce
mohli převlékat pouze svobodní chlapci. Na některé masky je dokonce
potřeba i dvou „sehraných“ osob, to platí třeba pro klibnu – kobylu.
Většina masek bývá zhotovena samotnými účastníky masopustního
průvodu, záleží na jejich zručnosti a zkušenosti. V minulosti bývaly méně
pestré, nicméně stejně pracné jako dnes. K jejich výrobě se používají
nejrůznější materiály počínaje papírem, textilem a kůžemi, přes slámu,
hrachovinu a trávu až ke dřevu, peří či žíním. Některé masky nebo jejich
části se schovávají, mnohé se každoročně vyrábějí znovu.
Každá maska má typický způsob chování, podle něhož hraje svou
roli. Další záleží na fantazii a také trochu na hereckých schopnostech toho,
kdo se pod ní skrývá. Každá postava vyjadřuje určitý typ, a proto bylo
někde zvykem je dělit na červené - pěkné a černé - škaredé.
Většinou masky sehrávaly v domech malá divadelní představení
podle daného scénáře. Jejich cílem bylo pobavit místní i sebe, způsobit
chaos a nepořádek, zatancovat si s děvčaty...
V každém kraji, v každé vesnici se tradice vyvíjely jinak, těžko by se
hledaly dva stejné masopustní průvody. Vždy však byly účastníkem
závěrečného masopustního průvodu dvě masky, kterým byla přisuzována
plodonosná moc. V každé chalupě si museli zatančit s medvědem a vykoupit
koníčka – klibnu.
Průvody masek.
Průvody maškar obvykle neměly závazná pravidla. V každém kraji
a někdy i v každé vsi byly jiné. Uplatňovaly se dobové módní vlivy, venkov
leccos převzal z města i od sousedů z vedlejší vesnice. Pro všechny bylo ale
společné, že průvod masek zakončoval rozjásané období masopustu.
Soutěžilo se, kdo bude mít lepší a vynalézavější masku, kdo provede
větší skopičinu a pobaví vděčné diváky. Většinou se jednalo o obchůzku od
domu k domu, přičemž se zpívalo, tancovalo a žertovalo na adresu jejich
obyvatel. Někdy se žertování neomezilo jen na slovní zlomyslnosti, ale došlo
i na mazání sazemi a házení do sněhu. Mnohá hospodyně nelibě nesla
nepořádek, který maškarádi dokázali natropit. Neprováděli však jen zlomyslnosti. Vždy popřáli úspěšný hospodářský rok, zdravý a plodný dobytek.
Pokud bychom zašli dál do minulosti, patřila k vinšování i přání z oblasti
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plodnosti žen i mužů. Případné drsnější průpovídky se vždy balily do
náznaků a narážek. I tak zůstal smysl poskakování masky medvěda kolem
hospodyně, válení ve sněhu, symbolických polibků a poplácávání celkem
jednoznačný.
Masopustní obchůzky.
Obchůzky o masopustu se udržují v nezměněné podobě po několik
generací. Prokazatelně od poloviny 19. století, ale tradice je mnohem starší.
Některé záznamy v kronikách dokazují, že masopust se slavil už v době o
několik století dříve. Navíc i podoba masek, stejně jako jejich funkce je
prakticky beze změn. Masky byly vlastnictvím jednotlivců (v rodinách se
tradičně dědily), kteří se za
ně jednou v roce
převlékají. Masopustní
obchůzky nikdo
neorganizoval, jednalo se o
spontánní záležitost
obyvatel. Podoba masek a
jejich funkce je jedinečná.
Masopust se dnes koná
většinou o víkendu před
popeleční středou.
Masopustní zvyky
byly rozšířeny po všech
krajích. Některé byly
pouze místní, některé se udržovaly všude. Vlastní masopust je třídenní
lidový svátek, který ve své podstatě sice nemá nic společného s liturgií, ale
přesto je podřízen běhu církevního kalendáře. Slavil se ve dnech
předcházejících Popeleční středě, kterou začíná 40denní půst před
Velikonocemi. Protože datum Velikonoc je pohyblivé, byl pohyblivým
svátkem i masopust.
Masopustní zvyky byly vždy spojené s maškarami a výstupy. Masky
byly všude pohoštěny a ještě dostávaly výslužku, jídlo i peníze. Ty se pak
společně propily v hospodě - proto také bývali hospodáři štědří.
Podívejme se aspoň na ty nejznámější:
Tancování s medvědem.
Medvěd je snad jediná maska, o níž víme, že patří k nejstarším a její
historie je mimořádně dlouhá. Nechybí skoro v žádném masopustním
průvodu. Maska je poměrně náročná a tvoří ji bud obrácený kožich
(původně určitě pravá kůže z medvěda nebo jiného zvířete), anebo oděv z
pytloviny, pošitý či omotaný slámou nebo hrachovinou. Hrachovina
(usušené stonky hrachu) se s oblibou používala už od středověku. Hrách byl
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běžnou plodinou, a proto zbývaly po sklizni lusků stonky, jež se sušily. Na
maskách vypadaly dekorativně. Celou masku by měla korunovat medvědí
hlava, slaměná špičatá čepice, případně slaměný ocas nebo zvonec.
Medvěd většinou nechodí sám, ale spolu s medvědářem, který ho
vodí na řetěze a občas přetáhne býkovcem. Naoko ho tak trestá za
neposlušnost, mručení, skákání a vrážení do lidí. Ze starých záznamů je
patrné, že kdysi chodil medvěd po čtyřech. U tlamy míval velký zámek s
řetězem, při každé zastávce se zvedl na zadní a tancoval, k čemuž mu
medvědář hrál na píšťalu. Zastávek nebylo málo, a tak někdy medvěda
vozili. Ženy a dívky z každého domu si s ním musely zatancovat; odmítnout
nešlo, i když byl někdy příliš dotěrný a rozverný. Ženy často při tanci
vyskakovaly vysoko, to aby jim vyrostl vysoký len nebo konopí.
Zvyk „skákání na len a konopí" který se později uplatňoval i při
posvícenských tanečních zábavách, je pravděpodobně velmi starý.
Hospodyně se vždycky snažily medvědům tajně odtrhnout kousek
hrachoviny, kterou pak dávaly drůbeži, aby dobře seděla na vejcích.
Medvědi se bránili tím, že mezi hrachovinu ukryli pichlavé trní, aby jim
alespoň kousek „obleku" zbyl. Medvědi se těšili hlavně na oblíbený zvyk
popadnout některou z přihlížejících dívek a žen a vyválet ji na zemi ve
sněhu. Nenapadne-li v masopustních dnech sníh, bývají medvědi smutní,
protože o tuto zábavu přijdou.
I tak zůstal smysl poskakování masky medvěda kolem hospodyně,
válení ve sněhu, u symbolických polibků a poplácávání celkem jednoznačný
– přání a vinšování k plodnosti mužů a žen. Průvod byl ukončen
„zastřelením“ Medvěda, jemuž se předtím četl barvitý rozsudek.
Obchůzka s Klibnou.
Z vyprávění se ví, že se obchůzka koná na památku krále Baltazara,
jenž přijel na bílém velbloudu do Betléma poklonit se Ježíškovi. Klibna
(maska koně) tedy podle lidového výkladu značí velblouda. Během let se
tento obyčej vyvinul v rozpustilou zábavu, při které nechybělo žertování,
dobrá kořalička, ale ani vinšování k novému roku.
Nejprve se všichni posilnili pečeným bůčkem, aby měli dobrý základ
na přípitky s hospodáři, strojila se klibna a sedlák s kočím se domlouvali,
jak budou klibnu nabízet hospodářům. Jakmile bylo vše připraveno, vydal
se veselý průvod za doprovodu harmonikáře do prvních stavení, aby sedlák
s kočím zkusili své štěstí při prodeji klibny.
Chození s klibnou začíná tradičně vychvalováním kobyly: "Tuhleta
kobyla je dobrá do tahu, je nenáročná na ustájení, není mlsná, i hřebíky žere,
takovou nikde nekoupíte.Dejte hospodáři 30 zlatých." Jako vždy se
hospodářům či hospodyním kobyla moc nelíbila a častovali prodávající
slovy: "Takovou herku nechci, vždyť je samý žebro, ..... já jí nemám stejně
kde ustájit, jděte o dům dál". Sedlák se ale snažil smlouvat: "Já bych jí
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neprodal, ale nemám jí co dát, hospodáři, přidejte aspoň na seno či oves".
Sedlák s kočím pokračovali v rozmluvě: " Děláte chybu hospodáři, koupí
soused a budete mu takovou krásnou kobylu závidět". Hospodář: : "I nebudu,
já si počkám, až příště přivedete lepší."
Průvod dostal od hospodáře nalité štamprličky, všichni si připíjeli a i
na seno a oves nějakou zlatku dostali, to se potom v hospodě za nějaký ten
peníz zase směnilo. Všichni, které veselý průvod navštívil, však o kobylu
nejevili zájem, a tak alespoň kořaličkou počastovali a na seno či oves
nějakou zlatkou přispěli. Tak snad klibna najde svého kupce příště...
Před odchodem ze stavení nechybělo vinšování k novému roku a celý
průvod se vydal na další cestu. U jednotlivých chalup se za velkého veselí
prodávání klibny opakovalo, některé děti či děvčata se i na kobyle svezly a
zkoušely její kvality.
Závěr obchůzky patřil tradičně návštěvě u starosty a poté se všichni
odebrali do místní hospody, kde začalo smlouvání s hostinským Josefem.
Ten si kobylu řádně prohlédl, plácnul si se sedlákem k uzavření obchodu a
podle tradice kobylu porazil.
Nejprve se přečetl soupis hříchů, jichž se měla Kobylka dopustit.
Většinou se skládaly z kritiky událostí, které se staly ve vsi v uplynulém
roce. Ras pak Kobylce „přeťal žílu" a ona se svalila na připravená nosítka,
na nichž byla přenesena do hospody. Tam se po přípitku zázračně
uzdravila.
Ostatkové právo.
Je pravdou, že většinou masopustní veselí nebylo nikým
organizováno. Jeho podstatou bylo, že mládež převzala na dobu
masopustního veselí vládu nad obcí. K tomu byl zvolen z jejího
středu výbor, který organizoval zábavu a taneční programy v hospodě.
Výbor také symbolicky přijímal starší chlapce mezi dospělé nebo trestal
různá vymyšlená provinění svých kamarádů.
A tresty, ty byly různé, ale vždy organizačního rázu. Chasníci ze
statků zajišťovali občerstvení. Tak třeba v tomto roce se jeden musel
postarat o celou hostinu při pochovávání basy. A chasníci z chudších rodin,
ti zase dostávali úkoly organizačního charakteru. Někdo měl za úkol dát
dohromady celou kapelu a řádně s nimi vše nacvičit, by to žádných
zádrhelů nemělo. Jiný zase musel domluvit s hostinskými, aby dostatek
piva byl. Jiná zase za úkol měla, zajistit aby všechny masky mělo co k nim
náleželo, aby řádně přichystané byly, atd. ... Výbor musel skutečně tvrdě
„pracovat", protože jeho členové museli všechno připravit, obejít obec a vybrat peníze na pohoštění, domluvit se s hudebníky, zajistit dostatek piva,
vyzdobit sál a ještě jít příkladem v tanci.
Odznakem jejich přechodné moci byla šavle ozdobená šátky a
stuhami, které se říkalo „právo“. Před zahájením tancovačky se zabodla v

Číslo 1 / 2017

hospodě do trámu. Ferulí, prutem upraveným jako velká ozdobená
vařečka, se současně trestali provinilci (ferule byla od středověku
odznakem úřadu rychtáře).
Členovi výboru se říkalo „stárek“, partnerka byla „stárková“.
Nejvýznamnější byl první stárek. Pro svobodnou dívku i její rodiče byla
velká čest, pokud si ji první stárek vybral. Taková dívka musela vystrojit
hostinu pro celý výbor a za odměnu mohla se svým stárkem zahajovat
taneční zábavu. Další se členové výboru označovali jako „rychtář,
pudmistr, konšel, sklepník apod.“
Pochování basy.
Poslední masopustní den, úterý před Popeleční středou, končíval
pochováním basy. Večer po obchůzce končíval stejně jako všechny
masopustní dny muzikou a tancem v hospodě. Tentokrát se však zábava
neprotáhla až do rána. Ve středověku se chodilo spát se západem slunce, v
novověku samozřejmě později.
Masopust končil přesně o půlnoci, kdy ponocný zatroubil na roh.
Často se ještě pochovala basa, ať už skutečná nebo jako figurína, která se
na nosítkách vynesla ven a pohřbila na znamení, že si na ni v následujících
týdnech nikdo nezahraje. Lidé věřili, že pokud budou o masopustu
tancovat přes půlnoc, objeví se mezi nimi ďábel, často jako cizinec v
zeleném kabátě. Někteří měli nadto ještě v mysli hluboko zasutou prastarou
pověru, že země je do doby, než vydá úrodu, těhotná, a proto se po ní stejně
nesluší skákat a dupat.
Tím skončil čas
masopustního veselí a
nastalo období půstu, které
trvalo dlouhých 40 dnů.
Věřící se během něho měli
připravovat na největší
křesťanský svátek Velikonoce.
Život se vrátil do
klidných kolejí a na tanec,
pití a hodování mohli lidé jen vzpomínat. Většina věřících dodržovala
církevní půst.
V letošním roce připadá termín masopustního úterý na 28. února.
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Horoskop na celý rok 2017
Beran Horoskop 2017
Bojovné, někdy až tvrdohlavé zrozence tohoto znamení pod nadvládou
Marsu čeká v letošním roce spoustu cenných zkušeností, které budou
moci uplatnit především v oblasti kariéry. Díky své povaze budete
schopni z těžkostí nakonec ještě vytěžit to nejlepší, proto bude mít Beran
horoskop 2017 veskrze pozitivní. Co se týče osobních vztahů, letošní
horoskop ukazuje harmonii a lásku. Hvězdy jsou v tom správném
postavení.
Na počátku roku nebudete mít v práci problémy. Beran je všeobecně
poctivý pracant, v jakémkoli povolání bude díky svému přístupu a
nasazení vynikat. Je samozřejmé, že nadřízení si takových vlastností
cení. Nesnažte se toho ale využít, a vyvyšovat se nad ostatní. Měli byste
hrát týmově a pomoci slabším článkům. Uvidíte, že tato laskavost se
vám nejpozději v březnu vrátí.
Na jaře roku 2017, obzvláště v květnu přijde poněkud hektické období.
Práci budete muset věnovat více času, než byste možná chtěli.
Pamatujte však, že tento stav je pouze dočasný. Možná si sáhnete až na
dno svých sil, avšak po v konečném důsledku z takové zkušenosti
vyjdete mnohem silnější.
Partner o vás zřejmě bude mít starost. Přece jenom se poslední dobou
vystavujete přemíře stresu. Hlavně v zaměstnání. Naučte se konečně
odpočívat. To pravé co v létě potřebujete, je aktivní relax ve dvou.
Nezadaným Beranům se podle horoskopu naskytne v tomto období
šance potkat ideálního partnera. Ti zadaní si po drobných neshodách
začnou opět užívat harmonie.
Podzim 2017 Beranů přinese zajímavé šance. Dostanete zajímavou
pracovní nabídku. Znamenalo by to ale samozřejmě jisté oběti. Neměli
byste se snažit vše vyřešit sami, toto dilema bude náročné. Nechte si
poradit od někoho blízkého. Společně jistě přijdete na vhodné řešení.
V září budou stát hvězdy v pozitivním postavení. Dejte si však pozor na
své zdraví, neměli byste podceňovat prevenci.
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Koncem roku objevíte novou energii v oblasti vztahů. Můžete si dosyta
užívat rodinné pohody. Události tohoto roku vás stmelily ještě více než
kdy dřív a vše bude skvěle klapat. Budete mít i více volného času.
Vyzkoušejte třeba nový sport, odměňte se nějakou pěknou drobností
nebo vyrazte do společnosti mezi lidi. Konečně si budete jistější i při
seznamování a navazování kontaktů.

Býk Horoskop 2017
Horoskop 2017 Býkům doporučuje, aby se letos kvůli zaměstnání příliš
nestresovali. Jejich čas přijde až ve druhé polovině roku. Lidé narozeni
v tomto znamení zvěrokruhu, kterému vládne planeta Venuše, bývají
často zodpovědní a spolehliví. Nebojte se těchto kladných vlastností
využít ve svůj prospěch. Obzvláště v oblasti lidských vztahů se vám letos
bude díky pozitivnímu postavení planet velmi dařit.
Drobné překážky se Býkům dostanou do cesty hned z počátku roku
2017. Vaše kariéra stagnuje a vy budete zvažovat, zda podniknout
nějaké kroky. Při řešení tohoto dilematu můžete na okolí působit
nepřístupně a uzavřeně. Neměli byste však od sebe své blízké
odstrkovat. Podle horoskopu byste se v tomto období měli zaměřit spíše
na vztahy a svůj osobní rozvoj, a pokud jde o vaši práci raději se držet
v ústraní a vyčkat. Ne nadarmo se říká, kdo nic nedělá, nic nepokazí. Ve
vašem okolí si rovněž dejte pozor na podvodníky. Zlí lidé by se mohli
pokus využít vaší roztěkanosti.
Přelom roku přinese zrozencům v tomto znamení drobné problémy
v rodině. Minulé měsíce jste trávili velmi aktivně, teď však již nemáte tolik
energie a času starat se o malichernosti. Některé členy vaší domácnosti
by takové chování mohlo urazit. Hádkám můžete v červenci předejít
otevřenou konverzací. Pak už se Býci mohou těšit na usmiřování, které
bude opravdu sladké.
Býkům se nejvíce bude dařit na podzim roku 2017. Právě v tomto období
jsou hvězdy ve stabilním postavení, proto budete zažívat úspěchy ve
všech oblastech. Vztahy, obzvláště ty dlouhodobé budou velmi
intenzivní, i pokud se dříve vyskytly menší neshody. Pro nezadané pak
bude velmi jednoduché navazovat kontakty s potenciálními partnery, a
bude zde velká šance, že se mezi nimi skrývá i vaše spřízněná duše.
Každopádně stavu zamilovanosti se nevyhnete. Pokud jde o vaši kariéru,
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podle horoskopu se konečně dočkáte zaslouženého ocenění a odměny.
Zdraví budete jako rybičky, veškeré neduhy se vám budou vyhýbat.
S koncem letoška se pak opět zaměříte na kariéru, kde se ti nejpilnější
z vás mohou dočkat i pracovního postupu. Vztahy Býků na pracovišti
budou velmi přátelské, a vy se tak budete moci soustředit na
nadcházející svátky. Nezapomeňte i na odpočinek a nadělte si například
zimní aktivní dovolenou, abyste dobili energii.

Blíženci Horoskop 2017
Hvězdy napovídají, že budou mít Blíženci horoskop 2016 hlavně v druhé
polovině roku velmi pozitivní. Zrozenci tohoto znamení, kterému vládne
planeta Merkur, bývají často intelektuálně založení a vnímaví jedinci.
Především v oblasti vztahů se jim letos bude dařit, po pracovní stránce
přijde obrat k lepšímu až s letními měsíci. Každopádně i negativní
zkušenosti jsou v životě velmi důležité a podstatné. Díky nim budete
silnější a naleznete vnitřní klid.
Počátek roku 2017 se podle horoskopu odehraje ve znamení rodiny a
vztahů. Sami se zasloužíte, aby mezi vašimi nejbližšími přetrvávala
harmonie. Drobné spory zvládnete zažehnat hned v zárodku.
Kompromisem se dá vše zdárně vyřešit. Těchto schopností využijte i
v zaměstnání, podejte pomocnou ruku tomu, kdo je v nouzi. Tato
laskavost se vám jistě vrátí.
I přes svou pracovitost a neustálou snahu se můžete v práci dostat do
nepříjemné situace, pokud budete chtít využít svého postavení ve svůj
prospěch příliš okatě. Horoskop radí, abyste se na jaře 2017 drželi
v zaměstnání spíše v ústraní. Váš čas teprve přijde. Pokud se dostanete
do rozepře, bude důležité zachovat klidnou hlavu a nenechat se
vyprovokovat. V zápalu „boje“ byste mohli vyřknout slova, kterých byste
později litovali. Svou pozornost zatím věnujte spíše vztahům. Zde si
budete užívat harmonie.
Blížencům nastává pozitivní období, obzvláště v kariéře, kde konečně
budou mít možnost dosáhnout svých cílů. Pozitivní náladu pak budete
přenášet i do osobního života. Díky dobrému naladění pro vás bude
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velmi jednoduché navazovat kontakty s cizími lidmi. Čeká vás proto
spousta nových zážitků a zkušeností. Pokud jste dosud neměli štěstí
potkat toho pravého, právě teď byste se měli mít na pozoru. V srpnu jsou
hvězdy podle horoskopu v tom nejlepším postavení a přejí zamilovaným.
S blížícím se koncem roku 2017 vám nečekaná nabídka přinese
zajímavé šance. Důležité však je pečlivě zvážit, zda vám to stojí za
všechna rizika. Nesnažte se toto dilema vyřešit sami. Blízký přítel vám
jistě ochotně poradí. Můžete se těšit na obrat k lepšímu ve vaší kariéře.
Odměnu máte téměř jistou. Blíženci by si však měli dát pozor, aby kvůli
práci nezanedbávali svého partnera. Naučíte se rozložit si svůj volný čas
o něco lépe.

Rak Horoskop 2017
Pod vládou přirozené družice Země – Měsíce, který tomuto znamení
vládne, bývají často zrozenci tohoto znamení citlivě a emocionálně
založenými a empatickými bytostmi. Podle hvězd však Rak horoskop
2017 nebude mít vůbec jednoduchý. Zejména pak s koncem roku.
Každopádně ale můžete pozitivní energii ve vztazích. Co se týče vaší
kariéry, připravte se spíše na pasivitu, než velké zvraty. Ani letos vás
nemine pokrok, co se týče vaší osobnosti, přece jenom každý stále
dospívá.
Hned na začátku roku 2017 nebudete zahálet. V zaměstnání se budete
skutečně snažit, tam kde ostatní zaspali nebo si neví rady. Pokud budete
takové pracovní nasazení udržovat, čeká vás vyhlídka pracovního
postupu. Brát si práci domů však není vůbec dobrý nápad, svůj volný čas
však věnujte raději rodině a nejbližším. Budete potřebovat také nějaké
odreagování.
S příchodem jara se Rak může těšit na pozitivní energii v oblasti vztahů.
Budete obklopeni hodnými a šťastnými lidmi. Nesnažte se však žít
v dokonalé bublině a zapomínat na vnější svět. Oči byste měli mít
dokořán otevřené, obzvláště pak nezadaní Raci toužící po společnosti
opačného pohlaví, protože právě v tomto období je nejvyšší šance zažít
románek. A kdo ví, třeba se tento flirt časem změní ve vztah. Proto
vyrazte do společnosti a bavte se.

Číslo 1 / 2017

V létě roku 2017 zadané Raky čeká obnovení harmonie a pohody. Po
dovolené ve dvou budete krásně uvolnění a připravení do dalších
náročných pracovních měsíců. V září máte podle horoskopu poslední
šanci udělat se svou kariérou výrazné změny. Neusněte na vavřínech, a
pokud se vyskytne šance či lukrativní nabídka, pevně ji chyťte. Podle
horoskopu se teď vyplatí zariskovat.
S blížícím se koncem roku horoskop ukazuje, že se Rak dostane do
problémů v oblasti kariéry. Tentokrát se nemůžete spoléhat na pomoc
zvenčí. Musíte si poradit sami. Tahle zkušenost vámi možná otřese, ale
nakonec vás osobnostně velmi posílí a vzpomínat na ni budete pouze
v dobrém, navíc když díky své píli dokážete vše otočit a budete mít
odměnu téměř nadohled.

Lev Horoskop 2017
Podle hvězd bude mít Lev horoskop 2017 v první polovině roku
orientovaný spíše na vztahy. Avšak ani kariéra nepřijde zkrátka. Na
podzim se objeví velmi výhodná nabídka. Zrozenci tohoto cílevědomého
a autoritativního znamení, kterému vládne Slunce, budou sice muset
překonat určité nesnáze, ale výsledek bude stát za to. Zkušenosti, které
tento rok získáte, vás velmi obohatí. A to jak po osobnostní stránce, tak
co se týče vyrovnanosti. Znovu naleznete vnitřní klid.
Horoskop říká, že pro vás bude z počátku roku náročné dosáhnout
v práci svého. Nedělejte si plané naděje, zhodnoťte situaci realisticky.
Sami dobře víte, že lepší bude soustředit energii jiným směrem.
Nepropadejte však depresi. Využijte tento čas například na rozvoj po
sociální stránce. Vyrazte do společnosti, oprašte staré kontakty.
V březnu roku 2017 budete mít velkou šanci dokonce potkat spřízněnou
duši. Hvězdy vám budou nakloněny.
Na jaře si Lev směle může užívat harmonii ve vztazích – čerstvé
zamilovanosti nebo souhru s partnerem ve vztahu. Vše vychází podle
plánu. Využijte toto klidné a stabilní období k řešení otázek
dlouhodobějšího rázu. Udělejte si čas také na aktivní relax.
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S přelomem roku horoskop doporučuje zpozornět. Lev by si neměl kvůli
novému vztahu nechat uniknout důležité události. Je důležité stát stále
s nohama pevně na zemi. Mohlo by se stát, že promeškáte lukrativní
pracovní nabídku, která se už nebude opakovat.
Nesnažte se věci lámat přes koleno, raději se smiřte s tím, že ne vždy
můžete mít nad vším kontrolu. Až vám to dojde, uleví se vám a už se
déle nebudete muset stresovat. Pozor dejte také na své zdraví. Neberte
ani drobné nachlazení na lehkou váhu.
Zástupci znamení Lva nebudou mít s příchodem podzimu a zimy příliš
času na odpočinek. Překonání krize ve vztahu, vás donutí pozměnit vaše
priority. V zaměstnání budete mít podle horoskopu v říjnu 2017 nějaké
resty a budete mít co dohánět. Díky vaší bojovné povaze ale vše
zvládnete. Důležité je se nevzdávat a snažit se stále motivovat nejen
sebe, ale i své okolí. V tomto období můžete také očekávat zasloužený
karierní postup. Konečně budete sklízet ovoce své snahy. Stačí jen vyjít
svému štěstí vstříc.

Panna Horoskop 2017
Pod vládou Merkuru bývají zrozenci v tomto znamení velmi pracovití a
rozumově založení. Horoskop 2017 Panna bude mít pozitivní spíše až
kolem poloviny roku. V hektickém pracovním tempu, ve kterém se
budete z počátku roku pohybovat, se budete muset navíc vypořádat i
s důležitými událostmi v oblasti vztahů. Všechny překážky nakonec
zvládnete překonat a poté vás ale čeká stabilní období plné pozitivních
změn a konečně budete mít čas rozjímat.
Podle horoskopu se hned z počátku roku v zaměstnání objeví problémy.
Může se jednat o změnu nadřízeného nebo pracovního prostředí, ale
také krizi spojenou s penězi. Pro vás to samozřejmě znamená spoustu
dřiny a podřízení rozvrhu dne práci. Ten to fakt může způsobit problémy i
ve vašem vztahu. Setkáte se s nedůvěrou partnera. Pokuste se vyhradit
si alespoň jeden večer v týdnu, kdy se budete plně věnovat své drahé
polovičce a uvidíte, že problémy budou brzy zažehnány.
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Se stresem v práci se Panna setká i ve zbytku první poloviny roku 2017.
Bude potřeba vyřešit akutním problém, který nesnese odkladu. Rodina
vás v těchto chvílích samozřejmě podrží. Po tvrdé práci, kvůli které
možná dokonce budete muset odložit dovolenou, horoskop ukazuje, že
přijde konečně úspěch. Můžete očekávat dokonce karierní postup.
S pozdním létem a podzimem 2017 přichází zklidnění jak v oblasti
kariéry, tak v oblasti vztahů. Hvězdy jsou v té správné pozici a tak Panně
nic nebrání užít si nacházející letní měsíce. V práci se situace po
předchozích problémech uklidnila a vy máte konečně více volného času,
můžete ho trávit v přírodě, se svými nejbližšími, nebo zajděte třeba na
skleničku se starým známým. Společnost vám každopádně udělá dobře.
Nezdary konečně pominou. Panny, které jsou nezadané, budou mít
šanci na seznámení. Podle horoskopu v tomto období také narůstá
šance nalezení toho pravého. Jedinci vztahu budou jedině spokojení.
Naleznete opět harmonii a vaše domácnost bude vzkvétat. Nečekaná
nabídka v oblasti kariéry, vám otevře zajímavé možnosti. Důležité však
je pečlivě zvážit všechna pro a proti, zda to stojí za všechny rizika.
Dbejte na prevenci, nenechte si zkazit konec roku 2017 chřipkou.

Váhy Horoskop 2017
Nemůžete se divit, že tento rok je pro vás jako na kolotoči. Vaše planeta
Venuše je ve velmi silném postavení a proto budou mít Váhy horoskop
2017 velmi nabitý. Ničeho se ale nebojte, i když se možná dostanete
skoro až na dno svých sil, po takových zkušenostech budete o to více
silní a připravení na další výzvy. Díky své jemné a tvořivé povaze,
dokážete přijít hlavně v kariéře s neotřelými nápady a vysloužit si tak
dokonce pracovní postup. Ve vašem osobním životě slibují hvězdy
pozitivní energii hlavně z počátku roku.
Váhy budou mít začátek roku poněkud hektický. Zimní pasivita vám nic
neříká. Horoskop předpovídá, že v tomto období můžete zažít harmonii,
ale i velké změny v oblasti vztahů, záleží, zda jste šťastně zadaní nebo
po své dokonalé polovičce teprve pátráte. Nebojte se vyjít svému štěstí
vstříc a vyrazte do společnosti. Lidé ve vašem okolí poznají, že vysíláte
pozitivní energii. V kariéře teď nemá cenu se příliš angažovat. Zbytečně
byste si přidělávali potíže.
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Na jaře 2017 se pracovní stránka vašeho života probudí. V kariéře si
vaší snahy konečně povšimnou nadřízení. Pokud vytrváte v současném
tempu, vaše cíle budou brzy na dosah. Nemoci a zranění se vám budou
vyhýbat. Stejně tak se můžete těšit na ničím nerušenou pohodu v kruhu
rodinném.
Lehký zlom přijde až s létem 2017. Budete se snažit vyřešit všechny
problémy naráz. Jen se ale ve složité změti úkonů zamotáte a
v zaměstnání si svou pozici ještě ztížíte. Horoskop doporučuje, abyste si
sestavili seznam priorit, a podle něj pak řešili každou záležitost
odděleně. Nezanedbávejte ani svou kondici, ne nadarmo se říká „ve
zdravém těle zdravý duch“.
Ani s příchodem podzimu si neodpočinete. Horoskop 2017 ukazuje, že
se Váhy budou muset potýkat s dalšími nesnázemi. Někdo z vaší blízké
rodiny se může ocitnout v potížích. Budete muset velmi rychle
přehodnotit své priority. Rodina má obzvláště v těžkých časech držet při
sobě. V práci zřejmě budete mít co dohánět i na úkor volného času.
Koncem roku, když se situace zlidní, budou mít Váhy dostatek času na
zhodnocení minulých událostí. Volný čas věnujte také partnerovi, přece
jenom jste na něj neměli v předešlém období tolik času, kolik by si
zasloužil.

Štír Horoskop 2017
Horoskop 2017 Štírům připravil velmi pozitivní rok, plný zážitků a nových
cenných zkušeností. Jedinci narozeni v tomto znamení, kterému vládne
planetka Pluto, bývají často rozvážní až zdrženliví, avšak vynikají velmi
silnou vůlí. Letos se můžete těšit spíše na pracovní pokrok, rozvoj
osobnosti a jisté prozření, díky kterému budete mnohem dospělejší a
vyrovnanější než dříve. Co se týče oblasti vztahů, zde budete spíše
pasivní a stabilní.
S novou energií vstoupíte hned do začátku roku 2017. Štíři v tomto
období udělají nejlépe, pokud se budou naplno věnovat kariéře. Nic však
nebude zadarmo, nejprve budete muset překonat několik překážek. O to
sladší odměna, vás ale čeká po sléze. Právě v tomto období budete také
přímo vynikat v pracovních vztazích. Přátelským přístupem k nadřízeným
i kolegům se zasloužíte minimálně o pochvalu. Na druhou stranu
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horoskop radí, že nesmíte polevit ani v přiměřené přísnosti. Ostatní by si
pak mohli myslet, že jim vše projde.
S příchodem jarních měsíců svobodní jedinci vyrazí na lov a budou velmi
úspěšní. Čekají vás dlouhé noci plné vášně ale i romantiky. Zadané čeká
stabilní období plné harmonie a pohody. Po dovolené ve dvou budete
krásně uvolnění a připravení do dalších náročných pracovních měsíců.
Nenechte se však příliš rozptýlit a ukolébat okolními událostmi. Pokud
nebudete své práci věnovat dostatek pozornosti, zaděláváte si podle
horoskopu na nepříjemnosti.
Letní měsíce přinesou nečekanou událost. Ve vašem okolí se možná
odhalí zrádce. Člověk, který se tváří jako váš kamarád, ale když jde do
tuhého a vy jste v nouzi, otočí se k vám zády. To vás alespoň naučí vážit
si pravých přátel. Díky této zkušenosti budete mít čas se na chvíli
zastavit a ujasnit si priority. Osobnostně vás to velmi obohatí a posílí.
Štíři podle horoskopu poté budou obzvláště v září 2017 působit velmi
vyrovnaně a seriózně, čehož nejlépe využijí v kariéře.
Blížící se konec roku 2017 Štírům slibuje harmonii ve vztazích, a pokud
si zvládnete svůj čas precizně zorganizovat a věnovat dostatek úsilí i
vašemu zaměstnání, můžete se těšit i na pracovní postup. Zasloužíte si
ho. Pokud jde o vaše zdraví, hvězdy už v tak pozitivním postavení
nebudou. Dejte pozor hlavně na nachlazení a drobné úrazy.
Střelec Horoskop 2017
Podle hvězd bude mít Střelec horoskop 2017 stabilní hlavně, co se týče
kariéry a profesního života. Zrozenci v tomto znamení pod nadvládou
planety Jupiteru, budou moci naplno využít své schopnosti rychle a
sebejistě se rozhodovat. Zejména v první polovině roku budou hvězdy
v stabilním a pozitivním postavení – a to dokonce i v oblasti vztahů.
V druhé polovině roku však můžete očekávat zvraty.
Hned na počátku roku 2017 se někdo ve vašem blízkém okolí ocitne
v nouzi, možná kolega, kamarád nebo dokonce partner. Neváhejte a
pomozte mu. Bude stačit možná jen vlídné slovo a povzbuzení, avšak
dotyčný vám toto gesto nikdy nezapomene. V zaměstnání nasadíte
výkonné tempo a budete schopni ho udržovat i dlouhodobě. Máte
našlápnuto na pracovní postup.
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Horoskop radí, že Střelec by se v jarních měsících neměl bát obětovat
práci více volného času. Dlouhodobě je to jistě dobrá investice.
Dovolenou si můžete vybrat i později. Avšak myslete na to, že je třeba i
relaxovat a nevystavujte se přemíře stresu. Dařit se vám v tomto období
bude i ve vztazích – ty dlouhodobé teď budou velmi stabilní a ti, kteří
jsou nezadaní, mají velkou šanci poznat toho pravého. Stačí mít oči
dokořán otevřené.
V druhé roku horoskop Střelcům předpovídá nesnáze ve vztazích. Díky
vaší časté roztěkanosti či úplné nepřítomnosti způsobené vysokým
pracovním tempem se můžete obzvláště v červenci 2017 setkat
s nedůvěrou partnera. Snažte se problémy tohoto rázu řešit co nejdříve,
jinak byste situaci ještě zhoršovali. Neměli byste zanedbávat také vaše
rodinné příslušníky. Skvělým prostředkem, jak můžete všechny své
blízké potěšit, je zorganizovat večírek například u vás doma.
Na podzim se Střelec bohužel nevyhne ani nesnázím v pracovní stránce
života. Zřejmě nebudete schopni udržet dostatečnou pozornost a
pochybíte. Tento váš omyl pak budou muset řešit jiní a už nebudou chtít
slyšet žádné vysvětlení. Po období nezdaru se ale nenechte srazit na
kolena. Zhodnoťte uplynulé události a poučte se ze svých chyb, i
negativní zkušenosti jsou velmi cenné. Horoskop ukazuje, že konec roku
2017 bude pro Střelce náročnější. Avšak alespoň neshody ve vztazích
jsou zažehnány a proto můžete počítat, že partner i rodina vám bude
oporou.

Kozoroh Horoskop 2017
Pro letošní rok slibuje Horoskop 2017 Kozorohům úspěchy v kariéře. Co
se ale týče oblasti vztahů, může to cílevědomým a ambiciózním
zrozencům v tomto znamení pod nadvládou Saturnu poněkud skřípat.
Obzvláště v druhé polovině roku. Pozitivní energii pocítíte hlavně, pokud
jde o vaši osobnost. Zažijete velký osobnostní posun a naleznete nový
vnitřní klid. Jako novému vyrovnanému člověku se vám pak bude dařit
mnohem lépe než kdy dřív.
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Perné období čeká podle horoskopu Kozorohy hned z počátku roku. Co
se týče vaší kariéry, přímo excelujete. Ani po Vánočních svátcích
nepolevujete ve svém tempu, proto snadno vyniknete nad ostatními
kolegy. Můžete očekávat i pracovní postup, po kterém konečně budete
mít po nějaké době, kdy jste svůj život museli práci doslova přizpůsobit,
opět více volného času.
Jarní měsíce roku 2017 přinesou stabilní období. Možná sice zažíváte
v dlouhodobém vztahu krizi, to ale není omluva pro odtažité chování.
Stačí si o problému otevřeně promluvit a uvidíte, že bude hned
zažehnán. Rozhodně byste se neměli uchylovat k řešení problému
takzvanou „tichou domácností“. Když se budete oba snažit, brzy
naleznete ztracenou harmonii.
Horoskop na vás apeluje, abyste letos obzvláště kolem přelomu roku
2017 pomoc neodmítali. Přílišné vystavování se stresu, může poškodit
vaše zdraví. V práci budete možná opět muset trávit více času, než by
se vám líbilo, snažte se si ji alespoň nebrat domů. Věnujte dostatek
pozornosti svému partnerovi, v opačném případě byste si opět zadělávali
na problémy. Navíc partner by si mohl špatně vyložit zvýšenou míru vaší
nepřítomnosti. Pozor dejte také na své zdraví, Kozorohům se zřejmě
v tomto období nevyhnou žaludeční potíže. Bude se ale jednat pouze o
dočasný problém.
Poslední třetina roku se bude odehrávat ve znamení vztahů. Hvězdy se
konečně dostanou do té správné pozice a obzvláště nezadaným se bude
velmi dařit navazovat kontakty s opačným pohlavím. Ti z Kozorohů, kteří
jsou v dlouhodobém vztahu si budou opět užívat harmonie. Zapomenou
na nešváry, které se udály a budou si užívat příjemně strávené chvíle ve
dvou. Co se týče vaší kariéry, horoskop ukazuje, že obzvláště v prosinci
se vám bude opět dařit. Práce vám půjde pěkně od ruky, bez větší
snahy, či přemýšlení, což se před Vánocemi hodí.
Vodnář Horoskop 2017
Pod vládou planety Uran dokáží být zrozenci tohoto znamení velmi citliví
a myšlenkově – až nadčasově založení. Podle hvězd však Vodnář
horoskop 2017 nebude mít vůbec jednoduchý. Zejména pak s koncem
roku. Každopádně ale můžete očekávat úspěchy v kariéře, ve vztazích
spíše stabilitu a pasivitu, čehož byste měli využít především při
plánování budoucnosti – obzvláště pak kolem přelomu letošního roku.
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Pokud nebudete na počátku roku 2017 věnovat své práci dostatek
pozornosti, zaděláváte si podle horoskopu na nepříjemnosti. Kvůli vaší
roztržitosti by se mohlo stát, že vám unikne důležitá novinka, změna,
nebo informace a vy pak budete mít co dělat, abyste dohnali všechny
resty. Obzvláště v březnu se můžete spolehnout na podporu rodinných
příslušníků
Pozitivní energii Vodnáři dokáží na jaře a v létě 2017 rozšířit i do svého
okolí a horoskop prozrazuje, že byste měli být na pozoru. Pro nezadané
zrozence tohoto znamení totiž podle hvězd právě teď nastává ta největší
šance potkat svou spřízněnou duši. Možná po dlouhé době vyrazíte opět
do společnosti a budete si užívat přízeň opačného pohlaví. Pro ty
jedince, kteří jsou šťastně zadaní, nastává velmi stabilní a harmonické
období. Proto je tento čas vhodný k dlouhodobému plánování. Nebojte
se udělat další krok. Věnujte však dostatek času i zaměstnání, aby se
neopakovaly problémy z počátku letošního roku.
Vodnáři budou mít klidný a stabilní podzim. Vaše kariéra se obrátí
k lepšímu a vy budete přímo excelovat. Pokud nasadíte vysoké pracovní
tempo a vytrváte, odměnu budete mít přímo na dosah. Možná budete
muset práci na nějaký čas podřídit svůj denní rozvrh. Zvažte pečlivě
všechna pro a proti, jestli vám to za to stojí. Jistě se rozhodnete správně.
Pokud si nebudete vědět rady, nebojte se poprosit o radu třeba
kamaráda.
S koncem letoška se pak situace nadále klidná a proto se kolem Vánoc
budete moci plně věnovat rodině, partnerovi i sami sobě. Situace ve
vztazích bude stále stabilní. Nezadaní mohou směle flirtovat a pokoušet
ostatní. Budete se věnovat také zhodnocení minulých událostí.
Osobnostně Vodnáře rok 2017 velmi posílil. Myslete i na své zdraví a
prevenci. Časté změny teplot vašemu organismu příliš nesvědčí.

Ryby Horoskop 2017
Zrozenci tohoto zemního znamení pod nadvládou Neptunu často
vyniknou svou empatickou a citlivou povahou. Horoskop 2017 Ryby
nabádá, aby toho svých schopností využili nejen v oblasti vztahů, ale
hlavně také v jejich kariéře. Loni vás horoskop a hvězdy sice vedly
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klidnou cestou, letos ale budete čelit nejednomu významnému zvratu.
Obzvláště s příchodem letních měsíců bude váš život v jednom kole. Ke
konci roku se ale situace opět zklidní a Ryby si budou moci naplno užívat
pohody.
S příchodem nového roku 2017 možná zjistíte, že práce už vás
nenaplňuje tak jako dřív. Horoskop předpovídá, že budete mít nejednu
šanci to změnit. Zvažte však pečlivě, jestli vám změna pracovního místa
či pozice stojí za všechna rizika. Hvězdy v tomto období nejsou příliš
stabilní. Měli byste raději počkat až na jarní měsíce.
V dlouhodobých vztazích Ryby objeví po malé krizi, kdy jste partnera
poněkud zanedbávali, ztracenou harmonii. Nezadaní jedinci ožijí hlavně
v červnu, kdy se osmělí a vyrazí do společnosti a budou pátrat po své
dokonalé polovičce. Právě teď nastává pozitivní období, proto mějte oči
otevřené dokořán, abyste svou jedinečnou šanci nepromarnili.
Obzvláště po přelomu roku 2017 bude pro Ryby náročné dosáhnout
spokojenosti. Nesnáze překonáte pouze v případě, že zatnete zuby a
popere se se vším, co vám stojí v cestě. To platí hlavně, co se týče
pracovní oblasti vašeho života. Objeví se komplikovanější či náročnější
projekt. Nebojte se této příležitosti, i když vás zpočátku bude děsit. Bude
zapotřebí investice vaší energie, možná i na úkor volného času. Pokud si
nebudete vědět rady, vždy můžete poprosit kolegu nebo přátele o radu.
Rádi vám vyjdou vstříc.
Rok 2017 bude podle horoskopu končit už poklidněji. Ryby budou
v tomto období vyrovnanější. Právě toto období je vhodné pro investice
nebo dlouhodobé plánování. Nenechte se však ukolébat touto harmonií.
Mějte se na pozoru před problémy v užším kruhu rodinném. Možná před
vámi bude chtít někdo zatajit zásadní informace. Pokud se chcete
dozvědět více, nejprve si k člověku musíte vybudovat cestu, aby vám
věřil. Neměli byste také zapomínat na svého partnera, i když myšlenky
možná teď soustředíte jiným směrem. Trocha iniciativy postačí a budete
si užívat vzájemného souznění.
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Osmisměrka:
Na Pařížském předměstí oslovil žebrák kolemjdoucího cizince: „Poníženě
prosím o almužnu!" „Lituji, ale nemám nic." „Pracuj tedy, lenochu,"
rozzlobil se žebrák. „A když máš prázdnou kapsu, tak …tajenka má
15 písmen!"
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ARZÉN ČIDLO DIETA KAPLIČKA KROSNY KVÉST LANZA
LETENKA MLSAL MODLA PATRNĚ PROMARNIT RÁDIO RANTL
RAZIČ ROVNÉ ROZKAZ SKLOVINA SLOKA STRDÍ ŠKROB
TERINA TERNA TRASA VEČÍR ZÁSAH ZASTÁVKA ZNAKY
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Střípky z aktivit DOMOVA:
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Pro zasmání:
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Na co se můžete těšit v prvním čtvrtletí roku 2017?

Na promítání filmů.
Na reminiscenční kavárničku.
Na trénování paměti.
Na krátký výlet.

Další zajímavé aktivity sledujte na nástěnkách v plánech, nebo
v jednotlivých pozvánkách.

Přejeme krásné dny.

