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Cesta do Maroka 
 
Maroko, země na severu Afriky o rozloze 710 000 

km². Země významná arganovým olejem, čajem a 

svou kulturou.  

Před týdnem jsem se rozhodla ji prozkoumat. Koupila 

nejlevnější možné letenky, sbalila batoh a odletěla. 

Přímý let trvá asi 5 hodin, já ale měla dva přestupy, v 

Miláně a v Marseille, tudíž mi cesta zabrala krásných 

13 hodin.  

Po příletu do přímořského města Agadir jsem musela vyplnit formulář s informacemi kde 

budu bydlet a jak dlouho se zdržím. Pak už jen zbývalo koupit sim-kartu a vyměnit eura na 

marocké dirhamy. 

Před letištěm už na mě čekal kamarád, který přiletěl o několik dní dříve. Pronajatým autem 

jsme se přesunuli na hotel poblíž Paradise Valley. To je nádherné údolí s řekou uprostřed 

hor. Po prohlídce jsme se vydali směrem k Marrakéši, přičemž cestou nás stavěli policisté, 

kteří se z nás snažili vymámit nesmyslnou pokutu. Musím říct, že řídit v marockém městě je 

opravdu zážitek. Zaprvé tu neexistují téměř žádná pravidla a za druhé nedaváte pozor pouze 

na auta, ale i na motorkáře, osli a pobíhající lidi. Po příjezdu do destinace jsme navštívili 

tržnici a vyzkoušeli tradiční jídlo tajini.  

Třetí den jsme prošli Marrakéš a vyrazili na čtyř hodinovou cestu do Imsouane.  

Cestou jsem od marockých konstáblů (přezdívka pro policisty) dostala svou první pokutu v 

životě za překročení rychlosti. Pokutu jsem 

usmlouvala na 100 dirhamů, v přepočtu asi 250 

korun.  

Dorazili jsme do Imsouane! Surfařský ráj, kde čas 

plyne pomaleji než jinde na světě.  

Zatím ještě turismem nepoznamenaná lokace, 

kde vás všechno stojí o mnoho méně peněz než 

ve velkých městech.  

Nestačili jsme se divit a byl tu poslední den. Vrátili jsme zapůjčené auto a odletěli zpátky 

domů. Teď už jen zbývá otázka, kam se vydám dál? 

 
 

 
- Vendula Janoušová 

 
 
 



 
 
 

 
 

Horoskop na únor 2023 
Chcete vědět, co Vás čeká v následujícím měsíci? Bude se Vám dařit v práci, 
potkáte novou lásku, nebo se máte připravit na nepohody v rodině? Přečtěte si, 
co hvězdný únor přinese právě Vám! 

 

Beran (21. 3. – 20. 4.) 
Milí Berani, v lásce dojde k pozitivnímu rozvoji Vašeho vztahu. Užijete si hodně zábavy, společenských událostí i 
chvil s rodinou. Jistá osoba Vás okouzlí svým smyslem pro humor a přátelskou povahou. Co se týká pracovní 
oblasti, Vaše plány mohou překazit jisté komplikace. S problémy se ale vypořádáte a dokončíte všechnu 
rozdělanou práci. Také v oblasti financí se mějte na pozoru, můžete se špatně rozhodnout a přistoupit na 
nevýhodnou nabídku. 

Býk (21. 4. – 21. 5.) 
Milí Býci, v milostných vztazích se nesnažíte nic uspěchat a dáváte věcem volný průběh. Můžete se však 
dozvědět jistou zprávu, která zamává s Vašimi emocemi, vše se ale brzo vysvětlí. Co se týká zaměstnání, můžete 
se těšit na skvělou pracovní nabídku. Následně Vás však překvapí náročnost povinností a cítíte se vyčerpaně. 
Nevzdáváte se a chcete to dotáhnout do konce. Pozor si však dávejte na svou energii a rychlé vyčerpání. 
Potřebujete více odpočívat a nic nelámat přes koleno. 

Blíženci (22. 5. – 21. 6.) 
Milí Blíženci, v tomto měsíci pro Vás hraje velkou roli kariérní posun. Prosazujete své nápady, přijímáte výzvy a 
žádný úkol Vás nezastraší. Co se týká vztahů, v druhé polovině února spíše flirtujete, zdá se, že Vám není 
momentálně nikdo dost dobrý. Poté Vám však osud postaví do cesty jistou osobu – už od začátku to mezi vámi 
jiskří. V tomto období si dávejte pozor na své finance, se kterými nakládáte ne příliš skromně. Naštěstí si ke konci 
měsíce po finanční stránce přilepšíte. 

Rak (22. 6. – 22. 7) 
Milí Raci, v milostných vztazích Vás čekají zejména příjemné zážitky. Máte šanci užít si velmi hezké randění. 
Následně si to však můžete trochu zkazit svým jednáním. V pracovním životě Vám taktéž hrozí jisté neshody a 
potíže s plněním povinností. Chybí Vám nápady, a i když se s tím chcete nějak vypořádat, zdá se, že se Vám 
nyní dějí jensamé naschvály. Co se týká financí, určitě nedělejte rychlá rozhodnutí a vše si ověřte – můžete 
někomu naletět a nemusí se Vám podařit získat peníze zpět. 

Lev (23. 7. – 22. 8.) 
Milí Lvi, v zaměstnání Vás čeká mnoho zajímavých výzev, které neodmítáte. Ne všechno jde ale podle vašich 
představ. Nemusíte se však bát, i když se jedná o nepříznivé překážky, vy se s tím nakonec poperete. Co se týká 
lásky, pokud jste nezadaní, můžete se těšit na změnu – potkáte totiž novou osobu a pořádně se zamilujete. Pozor 
si však dávejte v na rychlý úbytek sil a přetěžování se. Jste více unaveni a více podléháte stresovým situacím. 
Prospěje Vám společný víkend s přáteli. 

Panna (23. 8. – 22. 9.) 
Milé Panny, v pracovním životě chcete dosáhnout všech svých cílů. Bohužel se cítíte následně velmi unaveně a 
nemůžete se pohnout z místa. Šéf není s Vaším přístupem spokojen a upozorní Vás na to. Dokonce ani ve 
vztazích nemáte veselo, druhá strana Vám podkopne nohy – rozejde se s Vámi. Potřebujete odpočívat, ale 
okolnosti Vám to nedovolí a podléháte stresu. Netlačte však na sebe a nechte si aspoň malou chvíli na relax. 

Váhy (23. 9. – 23. 10.) 
Milé Váhy, užíváte si přátelského naladění a ve vztazích navazujete nové známosti. Potkáte se s člověkem, se 
kterým začnete trávit svůj volný čas. Dotyčnou osobu vnímáte spíše kamarádsky, ale po nějaké době se z toho 
může vyklubat i něco víc. Co se týká pracovní oblasti, můžete získat zajímavou nabídku. I když se do toho 
vrhnete, zjistíte, že to není tak jednoduché. Naštěstí se s tím poperete a koncem měsíce Vás čeká velký úspěch. 
Naopak ve finanční oblasti se mějte na pozoru – vyhněte se velkým investicím. Můžete zakoupit velmi nekvalitní a 
předražené předměty. 

Štír (24. 10. – 22. 11.) 
Milí Štíři, v tomto období se můžete konečně setkat s osobou, která na Vás zapůsobí velmipozitivně. Dotyčný je k 
Vám velmi upřímný a dává Vám najevo své city. Také v práci je Vám počátkem tohoto měsíce přáno. Následně 
však přichází problémy a nakupí se Vám povinnosti, ale nakonec vše zvládnete. Dávejte si však pozor na 
opravdu velkou únavu. Pár dní v klidu by Vám prospělo a načerpáte nové síly. 

Střelec (23. 11. – 21. 12.) 
Milí Střelci, stále hledáte svou drahou polovičku a zřejmě se Vám to nedaří, ale nesmutněte, obrat je jistý! 
Očekávejte nejenom vzplanutí citů, ale konečně také nějakou dobrodružnou akci. A co se týká práce, jste spíše 
netrpěliví a chcete mít všechno hned. V druhé polovině měsíce šetřete své síly a vyrazte si někam na víkend. 
Jste možná více vyčerpaní a musíte nabrat síly. 

 

 



 
 
 

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.) 

Milí Kozorozi, ve vztazích se můžete seznámit s osobou, o které máte zpočátku velmi dobrý pocit – z prvního 
rande jste nadšení. Následně však zjistíte, že Vám dotyčná osoba nevěnuje tolik pozornosti. Tuto známost 
zavčasu tedy utnete a uleví se vám. Avšak v pracovní oblasti máte sklony povyšovat se nad svými kolegy, na to 
ale můžete doplatit. Mrzí Vás to a snažíte se o zlepšení vztahů v kolektivu, což se Vám ve finále podaří. I ve 
financích buďte opatrní a příliš se nerozmazlujte. 

Vodnář (21. 1. – 20. 2.) 

Milí Vodnáři, únor je pro Vaše znamení velmi příjemným měsícem. Stáváte se otevřenějšími v názorech a svých 
pocitech, obohacujete se o nové kontakty stejně tak jako o nezvyklé nápady. to navazují profesní úspěchy a 
možné posuny v kariéře. Doprovází Vás optimismus a máte pocit, že vše zvládáte levou zadní. V milostném 
životě Vás potkají jen drobná nedorozumění. Čeká Vás měsíc plný pohody, radovánek a lásky, takže si nemáte 
co víc přát. 

Ryby (21. 2. – 20. 3.) 

Milé Ryby, hvězdy napovídají, že v únorovém období se nudit určitě nebudete. Přičemž na plné čáře vítězí rodina 
a domácí záležitosti. Ze začátku měsíce může atmosféru narušit napětí – to ale rychle zmizí. Milostný život bude 
také plný radosti a pěkných chvil. Váš optimismus se odráží i v úspěchu v pracovní a finanční oblasti. Se všemi 
konflikty se zdatně poperete a nenecháte si zkazit náladu. Únor Vám přinese nejhezčí období z celého roku.   

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Inzeráty: 

Přijmeme prodavačku a uklízečku 
do PENNY Marketu v Pelhřimově 
393 01 na ulici Nádražní 2442. 
V případě zájmu volejte na číslo 

+420 800 202 220. 

Hledáme kuchaře do čínské 
restaurace Shu Xiang Lou v Tylově 
ulici s číslem popisným 783 
v Pelhřimově 393 01. Pokud budete 
mít zájem, volejte na číslo +420 
606 979 858. 
 

Drogérie ROSSMANN přímá brigádníky nebo 
brigádnice na rovnání a dávaní zboží do regálů. 
V ulici Palackého 1416, 393 01 Pelhřimov. 

Telefon: +420 800 767 626 



 
 
 

 
 
  

 

„Jak je možné, že máš v písemce stejný 
počet chyb jako tvůj soused?“ 
„To je, prosím, jasné – oba máme stejnou 
paní učitelku!“ 

„Pane učiteli, zlepšil se ten náš kluk aspoň trochu 
v tom zeměpisu?“ 
„No, není to nic moc. Včera například hledal 

Rimavskou Sobotu v kalendáři.“ 

 

Učitelka volá jednomu z rodičů. „Dobrý den, 
Váš syn neustále lže.“ Otec na to: „No, tak to 
je v tom fakt dobrej, protože já žádného syna 
nemám.“ 

Vtipy: 



 
 
 

Andrej Babiš jakožto žhavý kandidát 
Podnikatel, politik, bývalý ministr financí a premiér, Ing. Andrej Babiš. Je jedním 
z kandidátů naprezidenta České republiky. Jak se k politice dostal a jakým způsobem chce 
naši zemi vést? 

Politickou kariéru odstartoval v listopadu 2011, založením 
občanské iniciativy pod názvem „Akce nespokojených 
občanů“, z níž později vzniklo politické hnutí ANO 2011. S 
tímto hnutím chce bojovat proti korupci a za snížení daní. 
Jeho pozice v politice se ale ještě navýšila, když se roku 
2013 stal poslancem Parlamentu České republiky. 

Politické postoje Andreje Babiše  
Kandidaturu oznámil den před plánovanou tiskovou 
konferencí, kde měla být kandidatura původně ohlášena. 
„Když vidím, jak nefunguje vláda, jak nepomáhá lidem, jak 
je neakční, tak jsem se rozhodl do toho jít,“ prohlásil Babiš, 
který svou kandidaturu opřel o podpisy poslanců za ANO. 
Sám ale říká, že velké šance na výhru nemá. 

Válka na Ukrajině 
Nepovažuje za dobré rozhodnutí nadále dodávat zbraně. Přesto několikrát nadnesl činy 
politického hnutí ANO, které dle jeho slov jako jediné hnutí Ukrajině pomohlo.  

Na téma války v druhém kole prezidentských voleb evidentně sází, Prohlašuje, že jeho cílem je 
mír, ne válka. Že je diplomat, ne voják. 

Inflace a energetika 
Navýšil by sociální dávky včetně penzí nad rámec zákonné valorizace, zastropoval by ceny 
pohonných hmot a potravin nebo snížení DPH na nulu u elektřiny, plynu a topení. Tato 
realizace by státní pokladnu stála 250 miliard korun, což by podle ekonomů inflaci naopak 
podpořilo. 

Důchodová reforma 
Babiš dlouhodobě ujišťuje, že důchody porostou bez ohledu na ekonomickou situaci. 

Prezidentské debaty 
Před prvním kolem do debat vůbec nechodil, až na poslední debatu pro TV Nova. V ostatních 
debatách ho tak většinou reprezentoval prázdný 
stoleček a sklenice s vodou. 

Prezidentská kampaň 

Kampaň staví na pomoci obyčejným českým 
občanům. I přes to, že je kandidát hnutí ANO, o 
sobě říká, že je jediný nezávislý kandidát. 
Generála Pavla nespočtu krát nařknul, že je 
provládní kandidát, ten se ale nestranně opřel o 
podpisy občanů. 

Když v létě objížděl celou ČR s karavanem, 
spoustě lidem bylo jasné, že se jedná o 
prezidentskou kampaň. Babiš toto tvrzení popírá. 
  



 
 
 

Z generála na prezidenta 
 

Generál Petr Pavel se stal velmi populárním již po 
několika dnech voleb a v prvním kole získal společně 
s Andrejem Babišem značnou převahu hlasů. Proč se ale 
zrovna bývalý generál uchází o postavení prezidenta, 
jaké jsou jeho názory na ostatní kandidáty, a opravdu 
nám přinese akorát válku? 
 
Již zmiňovaný Petr Pavel je český voják, armádní generál 
Armády České republiky ve výslužbě. V letech 2012–2015 

byl náčelníkem Generálního štábu Armády České republiky  
a také tři roky působil jako předseda vojenského výboru NATO. Stal se tak prvním zástupcem 
zemí bývalé Varšavské smlouvy, který nastoupil do nejvyšší vojenské funkce Severoatlantické  
aliance. 
 
Politická kariéra a kandidatura 
 
Své zapojení do politiky Pavel dlouho odmítal. O kandidatuře začal uvažovat již v roce 2019 
a potvrdil ji 6. září 2022, kdy oficiálně zahájil svou kampaň.Volební heslo Petra Pavla  
zní: „Vraťme Česku řád a klid“. Pavlův program se však formoval již dříve. Podle sázkových 
kanceláří je největším favoritem na vítězství ve druhém kole. 
 
Jaký má postoje a názory k situaci na Ukrajině? 
 
Petr Pavel bývá často dotazován v souvislosti s aktuální situací na Ukrajině. Patřil k těm, které 
zaskočil přímý vojenský střet mezi oběma 
zeměmi. V minulosti připustil, že za určitých 
okolností by byl i pro vyhlášení bezletové 
zóny nebo pro vyslání vojáků NATO na 
Ukrajinu, aby tam ochránili humanitární 
koridory. Mnoho lidí se obává, že si Pavel 
bude přát  
válku, k čemuž se ovšem už několikrát 
vyjadřoval a tuto myšlenku jasně popírá. V 
lednu na návštěvě v ostravských ocelárnách 
uvedl: „Vojáky určitě posílat nebudeme. 
Ukrajině vojáci nedojdou. Určitě nedojde k tomu, že by kterýkoliv západní stát na Ukrajinu 
posílal vojáky jako organizované jednotky. Pokud by kterýkoliv stát NATO poslal na Ukrajinu 
organizované jednotky, pak by to znamenalo vstup NATO do války s Ruskem. Toho si jsou 
státy vědomy, a proto se velice striktně drží na hraně nepřímé účasti ve formě podpory 
Ukrajiny,“ 
 
Jeho názory a kam podle něj směřuje náš stát? 
 
Jak už je v kampani zmíněno, apeluje hlavně na zlepšení nynější finanční krize, žití v míru, 
bezpečí a aby se občané nebáli budoucnosti. Prohlášení Petra Pavla směrem k České 
republice: „Chci, abychom mohli být na svou zemi hrdí a aby se v ní dobře žilo nejen nám, ale 
i našim dětem a vnoučatům.Na prvním místě musí být bezpečnost naší země. Česká republika 
není ani malá, ani slabá, nebo dokonce bezvýznamná. Chci, aby se s námi počítalo, abychom 
byli konstruktivním a důvěryhodným hráčem při řešení regionálních i světových problémů.“ 

https://www.e15.cz/ukrajina-vs-rusko-konflikt-valka-aktualne
https://www.e15.cz/clanek-4-clanek-5-aktivace-nato


 
 
 

 

MASOPUST 

 

Město Pelhřimov si Vás dovoluje pozvat na 

tradiční masopustní průvod 

ve čtvrtek 16. února 2023 od 14 hodin 

Sraz masek ve 14:00 v KD Máj 

Odchod od KD Máj ve 

14:30 

Těšit se můžete na 

přehlídku masek, 

masopustní kapelu 

nebo obří tlačenku! 

  



 
 
 

UTKÁNÍ MEZI OBCHODNÍ AKADEMIÍ 
A GYMNÁZIEM 

V sobotu 21.01.2023 se uskutečnil hokejový zápas mezi Obchodní akademií a 
Gymnáziem. Utkání bylo velmi napínavé a dramatické. Obchodní akademie 
nakonec zvítězila 7:4. 
Kapitánem Obchodní akademie byl Ondřej Pichl, který se postaral o dva góly a 
jednu asistenci. Jeho tým podržel v brance Jiří Bartoň, který se vytáhl s několika 
skvělými zákroky. Gymnázium, kterého kapitánem byl Vilém Plášil, bojovalo 
statečně, ale na výhru to nestačilo. 
Obchodní akademie se totiž dostala do vedení již v první třetině a své vedení si 
udržela až do konce zápasu. Gymnázium se snažilo o vyrovnání všemi silami ale 
marně. Obchodní akademie si tak zaslouženě připsala první vítězství do své 
sbírky. 
  



 
 
 

 
 

Národní galerie a nová výstava nesoucí název  

Moje tělo není ostrov 
 

Výtvarnice Eva Koťátková se svou tvorbou projevuje hlavně v oblastech kostýmů, 

koláží či poetických a performativních instalacích, jimiž se snaží poukázat na to, jak 

hluboce jsou naše životy ovlivněny našim sociálním prostředím a jeho normami. Její 

práce vychází z divadelních prostředků a forem experimentálního vzdělávání, které 

rozvíjí v těsném spojení s vyprávěním. V roce 2022 se tedy dala do spolupráce s NGP a 

kurátorským duem Sandra Patron a Rado Ištok. Pojďme se podívat, co si pro nás 

připravili! 

 

Expozice s názvem Moje tělo není ostrov je vyobrazena v podobě obrovského těla, které je 

poskládané z částečně rybích a částečně lidských tělesných částí. Svým způsobem odhalování 

a postupným pohlcováním návštěvníka je přístupná každému, který je ochoten naslouchat 

jejím mnoha příběhům a cestám. V průběhu výstavy budou každou sobotu odpoledne instalaci 

obývat a aktivovat performeři, kteří se s širokou veřejností podělí o variaci pestrých příběhů, 

jež výstava obsahuje. Duch celé výstavy jako by spočíval ve volání po životě, ve kterém má 

větší místo empatie a těla zde čelí menšímu normativnímu tlaku.  

 

V břiše fragmentovaného těla leží různé krabice a přepravní bedny, z nichž jako by se 

chystaly uniknout zvířecí a lidské bytosti. Těla na útěku. Opakující se motiv přepravní bedny 

je symbolem jak pohybu, tak přesunu – dobrovolného, či vynuceného – z jednoho místa či 

stavu do druhého. Může to být znakem který je nám typický a známý – naléhavá touha zařadit 

vše do úhledných krabic i našeho strachu z mnohoznačnosti.  

Instalace vytváří platformu empaticky otevřenou těm jedincům, jejichž hlasy, ať už lidské, 

rostlinné či zvířecí jsou umlčeny, jejichž život byl vykořeněn a kteří jsou vystaveni nucenému 

nálepkování a stigmatizaci. 

 

Výstava je v chodu od 07.12.2022 až do 04.06.2023, tak neváhejte a navštivte Pražský 

Veletržní palác a výstavu zhodnoťte sami. Základní vstupné je 270 Kč a pouhých 170 Kč pro 

studenty.  

Národní galerie se těší na Vaši návštěvu! 

Tereza Šeráková 
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