
Trendy pro 
rok 2023 

Otevření 
nového 

fitness centra 

Prezidentské 
volby v 

Pelhřimově 

Rozhovor se 
studentkou 

OA 

A mnohem více 



UŽ JSTE DLOUHO NIC NEČETLI, ALE MÁTE CHUŤ TO NAPRAVIT, 
ZDE JE NÁŠ TIP NA KNIHU 

Kateřina Tučková – Žítkovské bohyně 

Kniha nás zavádí do kopců Bílých Karpat, do několika vesnic na pomezí českých 
a slovenských hranic. Ženy, které zde žijí jsou označovány jako bohyně, umějí léčit, pomáhají 
s kdejakým trápením, věští budoucnost a své umění si předávají z generace na generaci. 
Hlavní hrdinka knihy, Dora Idesová, je poslední z rodu bohyní. Dora ale odmítla přijmout 
způsob jejich života, a proto se umění bohyň od své tety Surmeny nenaučila. Rozhodla se 
vystudovat etnografii a o bohyních napsat diplomovou práci. 

Dora si myslí, že má svou práci již 
hotovou, dokud neobjeví jméno tety 
Surmeny v seznamu StB. Toto 
zjištění ji velmi zaskočí a přivede na 
spoustu nových otázek. Dora odmítá 
věřit tomu, že by její teta s StB 
spolupracovala. Rozhodne se proto 
v práci pokračovat, tráví dlouhé 
hodiny v archivech a snaží se 
shromáždit co nejvíce informací. Při 
svém bádání narazí i na spisy, které 
měly být skryty. Díky nim Dora 
zjišťuje, že ne vše bylo tak, jak na 
první pohled mohlo vypadat 
a postupně se jí odkrývá i temná 
stránka vztahů mezi bohyněmi. 
Jelikož autorka vychází ze 
skutečných událostí, často jsem si při 
čtení všech těchto spisů kladla 
otázku, zda jsou tyto příběhy bohyní 
opravdu skutečné anebo pouze fikcí. 

Příběh ve mně budil touhu vyrazit na Žítkovou a stát se společně s Dorou „detektivem“, 
kterému se stále před očima otevírají nové příběhy a který se snaží odhalit všechna tajemství, 
kterými bohyně oplývají. Kniha byla velmi čtivá, měla jsem pocit, že po přečtení každé další 
kapitoly se mi v hlavě rodily nové otázky, na které jsem nutně potřebovala znát odpovědi. 
I z tohoto důvodu si kniha udržela moji pozornost až do úplného konce. Když jsem však dočetla 
poslední stránku, byla jsem zaskočena a nemohla jsem nad knihou přestat přemýšlet. 

Žítkovské bohyně jsou skvělou knížkou i přes to, že se v ději prolíná přítomnost s minulostí, 
autorka vše srozumitelně vypráví a v příběhu jsem se neztrácela. Líbilo se mi, jakým 
způsobem jsou v knize popsány krásy tamní přírody. Celkově mě napadá pouze jedno 
negativní hodnocení a to, že jsem měla chvílemi problém zorientoval se v postavách, občas 
jsem tedy zalistovala o pár stránek dozadu, abych se ujistila, o jakou postavu se jedná. Čím 
více stránek jsem však měla přečtených, tím více jsem si postavami byla jistá. Pokud hledáte 
kvalitní českou prózu, rozhodně tuto knížku doporučuji. 

Autor: Dana Pekařová 



Kateřina Tučková, česká spisovatelka: „Domov není tam, kde člověk vyrostl, to si nemysli. 
Domov je tam, kde Tě lidé vítají, TAJENKA.“ 
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1. literární druh, vyjadřuje autorovy prožitky, city, nálady 

2. lyrickoepická báseň s pochmurným dějem 

3. spojení významově protikladných slov 

4. modlitba psaná poetickou formou 

5. prozaický žánr kratšího nebo středního rozsahu, soustředí se na jeden příběh 

6. prozaický žánr lidové slovesnosti, který se váže na skutečnou událost, osobu, místo 

nebo předmět, ale je zcela nebo částečně vybájen 

7. přenášení významu na základě vnější podobnosti  

8. neživým předmětům, rostlinám nebo zvířatům jsou připisovány lidské vlastnosti 

9. příběh, do kterého lidé dávných dob a kultur vtělili své představy o vzniku a povaze 

světa, o životě bohů, přírodních jevech, o vzniku člověka a jeho životě. 

10. literární druh, který má děj 

11. kratší prozaický útvar, má jednoduchý děj a méně postav 

12. základní stavební jednotka básně, často mu odpovídá jeden řádek básně 

Autor: Dana Pekařová 



Kdo byl svatý Valentýn? 
Historie svátku  

Postava svatého Valentýna, jehož svátek oslavují zamilovaní po celém světě, 
je obestřena tajemstvím. O tomto záhadném muži kolují legendy. 

14. února stojí v kalendáři jméno Valentýn, to je jisté. Kdo 
ale byl svatý Valentýn, kterého oslavují všichni zamilovaní, 
se vlastně neví. Neznáme místo ani datum jeho narození 
a smrti. Kolem životopisu tohoto světce dodnes panují 
nejasnosti. Existují totiž dvě legendy, ve kterých se nejspíš 
prolínají životy dvou stejnojmenných světců. 

OCHRÁNCE ZAMILOVANÝCH, NEBO LÉČITEL? 

První legenda tvrdí, že byl popraven kvůli lásce. Císař Markus Aurelius Claudius (zvaný 
Claudius Gothicus) tehdy zrušil manželství, protože nechtěl, aby se muži rozptylovali od 
vojenských povinností. Jenže Valentýn i přes zákaz zamilované páry tajně oddával. A v 
nemilost císaře upadl i proto, že mužům radil, aby své ženy neopouštěli a do válek 
neodcházeli. Tím si podepsal ortel a 14. února 269 ho císař nechal popravit. 

 

Druhá legenda naznačuje, že Valentýn zemřel kvůli svým léčitelským schopnostem. Podařilo 
se mu totiž uzdravit syna známého rétora Kratóna – podle legendy se za chlapce modlil, až jej 
Bůh vyslyšel a syna zázračně uzdravil. Římští senátoři Valentýna obvinili z nekalých praktik a 
na prefektův rozkaz byl uvržen do žaláře a sťat. 

Jak se slaví Valentýn ve světě? 

 Ve Velké Británii si dvojice dávají dárky a valentýnky. V hrabství Norfolk na východě Anglie 
navíc mají takovou obdobu našeho Mikuláše jménem Jack Valentine, která nosí dárky dětem. 

 Maskotem oslav v Německu je prase, které má symbolizovat lásku a touhu. Společně 
se čtyřlístkem pro štěstí se objevuje na valentýnských přáních. 

 V Bulharsku se kromě Valentýna oslavuje den vinařů, takže nezadaní mají také důvod k tomu 
dát si skleničku vína. 

 Ve Finsku a Estonsku se 14. února se slaví den přátel. 
 Na Filipínách se konají hromadné svatby. Do stavu manželského tento den obvykle vstoupí 

stovky párů. Motivuje je i to, že sňatky v tento den finančně podporuje vláda. 
 V Japonsku je to naopak než ve většině jiných zemí. Dárky tu totiž svým partnerům dávají 

ženy. Muži jim to ale oplatí o měsíc později, kdy je v kalendáři takzvaný White Day. Svým 
drahým polovičkám kupují bílou čokoládu, spodní prádlo stejné barvy, šperky nebo také 
„maršmelouny“. 

Autor: Liuba Endzevych 

 



Rozchod na Valentýna, aneb kolik neštěstí přinese cibule 

Autor: Julie Szczyrbová 
  

Zlato, koupila 
jsem ti hodinky 
k tomu 
Valentýnu! 

Já pro tebe mám 
něco, co tě 
zaručeně 
rozbrečí! 

Neee, cibule, to 
snad nemyslíš 

vážně! Je 
konec! 



GENERÁL DVĚ PROCENTA PŘED BABIŠEM! 

Již od začátku roku 2023 Češi žijí volbami, v pátek a v sobotu 13. a 14. ledna 2023 se 
konalo první kolo prezidentských voleb. V Pelhřimově byla volební účast poměrně 
vysoká a to 72,18 %, pro srovnání uvedu volební účast z podzimu loňského roku, kdy 
se konaly komunální volby. Při nichž byla účast pouhých 45,83 %. Z tohoto porovnání 
vyplývá, že obyvatelé Pelhřimova nelenili a plnili volební urny svými hlasy. 

První místo na pomyslném stupni vítězů v Pelhřimově bere Petr Pavel s třemi tisíci 
třiceti dvěma hlasy, hned za ním je Andrej Babiš, který má pouze o sto sedmdesát tři 
hlasů méně. Třetí místo obsadila Danuše Nerudová a bramborové místo patří Pavlu 
Fischerovi. 

Pořadí kandidátů na post prezidenta České republiky je v rámci celé ČR stejné 
s pořadím po volbách v Pelhřimově. Je tedy patrné, že do druhého kola, které 
proběhne v pátek 27. ledna a v sobotu 28. ledna postupují Petr Pavel a Andrej Babiš. 
Volební místnosti budou v pátek otevřeny od 14:00 do 22:00 a v sobotu od 8:00 do 
14:00. Poté se dozvíme, kdo na příštích pět let usedne na Pražském hradě a stane se 
tak hlavou státu. 
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Výsledek prvního kolo prezidentských voleb v Pelhřimově

Autor: Dana Pekařová 

Zdroj: Volby 



NOVÁ POSILOVNA 

V Pelhřimově už se nějakou dobou 
diskutuje o nové posilovně, která 
měla být otevřena na začátku tohoto 
roku. To se ale nestalo a spousta z nás 
nadšenců milující zvedání těžkých 
věcí ze země, to zklamalo. Posilovna 
by měla mít podobu populárních 
posiloven v USA, jako je například 
„Planet Fitness“. Měla by být 
otevřena 24 hodin 7 dní v týdnu. To 
znamená že vstup do posilovny bude 
opatřen dveřmi s odemykáním na čip, 
aby byl možný provoz podniku, s co 
nejmenším počtem zaměstnanců. 
Z toho, co víme můžeme očekávat 
otevření posilovny nejpozději do 
května tohoto roku.  
 

VTIPY 
"Slyšel jsem, že prý při 
boxu se blbne." 
"To nebude pravda. Já 
znám spoustu českých 
politiků a ani jeden v 
minulosti neboxoval" 
Majetkové přiznání: 
"Pane ministře, odkud 
berete tolik peněz?" 
"Ze stolu doma v 
kuchyni." 
"A kdo je tam dává?" 
"Moje žena." 
"A vaše žena je má 
odkud?" 
"Ode mne." 
"A vy je berete kde?" 
"Už jsem Vám říkal, že 
z kuchyňského stolu." 
 

Autor: Petr Černík  
  



PERLY Z INTERNETU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Autor: Petr Černík 



Nezapomenutelný zážitek naší studentky 
Ivety Brávkové 
 
V Pelhřimově 23. 1. 2023 

Studentka Obchodní akademie Pelhřimov odcestovala na druhý konec 
světa a kvůli nedbalosti místního obyvatele se nemusela už nikdy vrátit. 
 
Ivet, mohla by ses, prosím, na úvod krátce představit? 
Ahoj, jmenuji se Iveta Brávková, je mi 18 let a jsem již 3. rokem studentka 
Obchodní akademie Pelhřimov. 
 
Na tvých sociálních sítích jsem zhruba před dvěma týdny zpozorovala 
příspěvky ze slunečního prostředí. Jak je to možné, když je tolik sněhu? 
O vánočních prázdninách se taťka spontánně rozhodl, že chce vidět Ameriku. 
Nejdříve nás zaujala dovolená v Las Vegas, ale tam je v tomto období zima, 
takže paní z cestovní kanceláře nám doporučila Dominikánskou republiku, kde 
je přes 30 stupňů. 
 
Jaká byla cesta? 
Jelikož jsem letadlem letěla poprvé, byla jsem dost vystrašená, ale když už jsme 
seděli v letadle mé obavy přestaly. Cesta trvala 10 hodin, poté následovala cesta 
autobusem a ten nás odvezl na hotel. Kvůli pětihodinovému posunutí času na 
nás přišla velká únava. 
 
Jaké bylo prostředí? Bylo tak dokonalé jako na fotkách? 
U naše hotelu bylo vše dokonalé a bez chybičky, ale okolí mají místy plné 
odpadu. O moře i pláže se tam důkladně pečuje. 
 
Co domorodí občané, jak tam žijí? 
Hodně zvláštně, každý je úplně jiný. Pravidla tam téměř nemají. Můžou řídit 
pod vlivem alkoholu, jezdí tam bez helmy na motorce, a ještě navíc ve třech, 
když je chytí policie, mají tam zvyk, že jí dají čokoládu a jedou dál. Většina 
obyvatel je hodně chudá, ale pár 
bohatých jedinců se najde. Snad každý 
má v jedné ruce doutník a v druhé 
flašku rumu. Výplatu dostávají každou 
sobotu a hned ten den vše utratí za rum. 
Děti kvůli tomu musí každý den jíst 
kokosy, ananasy a manga. 
  



Zavítali jste do hlavního města Santo Domingo? 
Samozřejmě, že ano, naše delegátka nás provedla celým městem. Ukázala nám i 
místo, na kterém přistál Kryštof Kolumbus, jeho maják, dokonce i jejich palác. 
Na náměstí tam z každé strany hrála pouliční muzika, kterou se snažili vydělat 
peníze. 
 
Hrozí na této zemi nějaké nebezpečí? 
Ano, jsou tam přemnožené jedovaté tarantule, se kterými, naštěstí, my zkušenost 
nemáme. S čím ale zkušenost máme je právě to nebezpečí v dopravě. 
 
Povíš nám o tom něco víc? 
Jednou za námi přišel pán, vypadal rozumně a mile. Jmenoval se Robinson. 
Začali jsme se sním bavit a stále nám nabízel jeho služby taxíku, kam jen 
budeme chtít. Nakonec nás vzal na kohoutí zápasy, kterými se baví každý 
Dominikánec. Při nástupu do auta, se v nás objevil 
strach, pan Robin jel strašně rychle, když chtěl 
předjet, stačilo zatroubit, a dokonce nás vzal do baru, 
koupil si flašku rumu a cesta pokračovala. Táta mi 
řekl, že zpátky už takhle riskovat nebudeme a 
pojedeme pravým taxíkem. Kohoutí zápasy už 
rozhodně vidět nechci, byl to velice traumatizující 
zážitek. 
 
Ještě mám poslední otázku. Doporučila bys 
dovolenou ostatním? 
Doporučila, byl to opravdu velký zážitek na celý 
život. S taťkou na Dominikánskou republiku nikdy nezapomeneme. 
 

Autor: Pavlína Dvořáková, Iveta Brávková  

Únorové akce v Pelhřimově 

Vztahy na úrovni 1. února 2023 
od 19:00 

Divadelní představení v Divadle 
Lubomíra Lipského 

Valentýnská Pelhřimovská 
tančírna 

4. února 2023 
od 19:00 KD MÁJ Velká scéna 

Karneval s Milanem 
Řezníčkem 

5. února 2023 
od 15:00 KD MÁJ Velká scéna 

Jakub Kohák & Patrik 
Hezucký 

9. února 2023 
od 19:00 

Talkshow v Divadle Lubomíra 
Lipského 

Městský ples 11. února 2023 
od 19:30 KD MÁJ Velká scéna 

Masopust 16. února 2023 
od 14:00 Sraz u KD MÁJ 

Autor: Julie Szczyrbová 



Návrat ke starým trendům? Co se bude nosit v roce 
2023, už není takovou záhadou 
Rok s rokem se sešel a už tu máme nové módní trendy pro jaro a léto 2023. 
Nebudeme vás dlouho napínat. Takže, co se bude nosit? Jaké jsou módní 
trendy jaro/léto 2023? 

Není o čem pochybovat, bokovky jsou zpět! 

Ať už je nosila Christina Aguilera, 
nebo vy před maturitou, a samozřejmě 
čím nižší, tím lepší, oficiálně se vrací jeden 
z největších trendů devadesátek, a to nízký 
pas s odhaleným pupíkem – bokovky. Více 
jak polovina návrhářů předvedla v kolekci 
na nadcházející rok právě bokovky, často 
v kombinaci se zkrácenými topy 
či bundičkami a oversize blazer to vždy jistí! 

All denim trendem 2023 

Oděvy z bavlněného serže dováženého 
z francouzského Nîmes, dnes už denim se vyrábí 
celosvětově. Čím více džínoviny na sobě, tím 
v roce 2023 lépe. Denim vládl téměř na každé 
druhé přehlídce, která představovala kolekce 
pro letošní rok. Nebojte se tedy džínovinu mezi 
sebou kombinovat či zvolit outfit, který bude zcela 
all-denim. V tomto případě se totiž meze opravdu 
nekladou. 

  



Nepřehlédnutelné barvy na sezónu jaro/léto 2023 

Viva Magenta – barva roka 2023 vibruje 
energií. Z pomyslného trůnu královny barev 
na rok 2021 shazuje Very Peri a začíná psát 
nový příběh. Viva Magenta je výrazná 
růžovo červená, pocházející z červené 
barevné rodiny. Odstín, jehož kořeny 
můžeme najít v přírodě, 
a to v barvě karmínové. Je odvážná, 
pulzující barva, vyjadřující novou sílu, 
dodává energii v těžkých časech. Viva 
Magenta vítá každého, podporuje 
sebevyjádření a experimentování, je 
inkluzivní a pro všechny. 

 

Hot pink – ano, růžový trend je ještě živý 
a přítomný. S Barbie – hot růžovou 
se v nadcházející sezóně budeme rozhodně 
setkávat často. Kromě tohoto žhavého 
odstínu bude též trendy jeho o něco 
jemnější sestřenice, nebo jinak… 

 

Bledě růžová – naše pozornost 
se od výrazné magenty a hot Barbie růžové, 
během jara a léta 2023, posune 
též k její jemnějšímu odstínu. Je romantická 
a jemná, skombinujte 
ji se šedou, nude či světlehnědou. Nosit 
se bude na topech s pírky i jemných dívčích 
šatech. 

 

Modrá je dobrá – modrá jako obloha, 
i takzvaná baby blue. Jemná a světlemodrá 
dominovala na přehlídkách u značek 
jako Prada, Burberry i Fendi. Evokuje 
královskou rodinu a svěžest nebe. 
Objevovat se rozhodně bude na sakách, 
overalech, šatech i plavkách. 

 

Limetková – v případě, že jste ze sladké 
růžové už přeslazení, můžete si od ní 

oddechnout jinou trendy barvou. Zelená 
jako limetka evokuje studené drinky, 
svěžest a léto. Tuto barvu jsme mohli vidět 
v kolekcích většiny světových módních 
značek.  

Žlutá a zářivá – nejoptimističtější barva, 
barva slunečního svitu bude v roce 2023 
trendy. Viděli jsme ji na přehlídkách 
u Valentino, Stella McCartney i Versace. 
Statement barva se bude nosit na malých 
kabelkách i letních šatech. Výraznou žlutou 
umírníte v kombinaci s bílou a nude 
barvou. 

 

Autor: Andrea Matějková, 
Natálie Jurásková, Andrea Martáková 

 

Nový stadion v Kamenici nad Lipou 

 

Po 22 letech 
se nám znovu 
v Kamenici 
nad Lipou 
bude 
rekonstruovat 
stadion. 
Dotace byla 
schválena, a 
tak se mohlo začít s projektem. Stadion se 
uzavře na 9 měsíců. Rekonstruovat se bude 
celý areál i s trávníkem. Přibude tam menší 
fotbalové hřiště pro děti a nová tartanová 
běžecká dráha. Slavnosti města a další akce se 
uskuteční někde jinde. Otevření stadionu je 
plánováno na 100. výročí fotbalového klubu. 

 

Autor: Matyáš Chvála



Program Kina Vesmír Pelhřimov 

 

Ve 
znamení 
býka 
Datum: 29. 1. 2023 
Čas: 20:00 
Cena: 120,- 

 

Věčný Jožo 
aneb Jak jsem 
potkal Hvězdu 
Datum: 7. 2. 2023 
Čas: 20:00 
Cena: 120,- 

 

V zajetí 
mysli 
Datum: 30. 1. 2023 
Čas: 20:00 
Cena: 120,- 

 

SENIORKINO 
– Vánoční 
příběh 
Datum: 8. 2. 2023 
Čas: 15:00 
Cena: 100,- 

 

Ostrov 
Datum: 2.1., 3. 2., 4. 
2., 5. 2., 6. 2. 2023 
Čas: 20:00 
Cena: 140,- 

 

BEZ KALHOT: 
POSLEDNÍ 
TANEC 
Datum: 10. 2. 2023 
Čas: 20:00 
Cena: 130,- 

 

Mumie 
Datum: 3. 2., 4. 2., 
5. 2.  2023 
Čas: 17:00 
Cena: 130,- 

 

Asterix a 
Obelix: Říše 
středu 
Datum: 11. 2, 12. 2. 2023 
Čas: 18:00 
Cena: 130,- 

 

Víly 
z Inisherinu 
Datum: 14. 2. 2023 
Čas: 20:00 
Cena: 130,- 

 

Někdo klepe 
na dveře 
Datum: 15. 2. 2023 
Čas: 20:00 
Cena: 140,- 

 

Autor: Pavlína Dvořáková, Iveta Brávková  
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