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ORBIS IUVENTAS 

 

Číslo 10 / Červen 2016 

SLOVO ÚVODEM 

Drazí všichni, 

tento rok byl velice zajímavý a uhoněný. Byli jsme rádi, 

že jsme stíhali psát časopis do termínů. A ještě víc 

jsme byli rádi, že to někdo četl. Možná je hloupost psát 

časopis, ale nás to bavilo a hodláme v tom pokračovat i 

dalším rokem. Nabízíme všem „ psacím bláznům“ 

přidat se k nám (nezáleží na věku). Blíží se prázdniny 

a to jistě všichni vítáme. Uvítáme proto všechny 

připomínky a nápady do dalšího roku. A prožili jste-li 

zajímavý prázdninový zážitek, podělte se s námi o něj. 

Přečtětě si toto závěrečné číslo školního roku. 

Doufáme, že se vám bude líbit. 

Váš redakční tým 

Málem jsme zapomněli na citát! Tak tady je: „Jeden 

dobrý přítel je dražší než sto příbuzných.“ Marcus 

Tulius Cicero  
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„Kdo píše pod pseudonymem –Lev-???“ 

Vzhledem k tomu, že nám nepřišly žádné typy či alespoň pokusy o uhodnutí, kdo 

píše pod pseudonymem –lev-, zůstává tento autor neprozrazen. Ceny pro výherce 

nám tedy zůstávají. Snad to bude příští rok lepší. 

 

 

Máte už nějakou představu, jak 

strávit prázdniny? Určitě Vás čeká dovolená s rodiči, 

brigáda, tábor, návštěva babiček a samozřejmě spousta 

času stráveného na facebooku, neustálé spojení pomocí 

mobilu, pořizování selfíček apod. Až budete mít drbárny 

na fejsu plné zuby, zkuste vyrazit do přírody. Není to nic 

náročného a přizpůsobit si přírodu svým potřebám může 

každý.  

Ideální je najít si malý potůček v lese. 

Nedokážete si představit krásy, které může takovýto 

kousek přírody poskytnout. Je spousta šílenců, kteří budou nadšeně souhlasit. Najdou se i tací, kteří si 

budou myslet něco o cvocích. Ale já patřím mezi ty šílence, kteří dokáží hodiny sedět u potoka, občas 

poposednout o pár metrů, nejlépe však přímo brouzdat vodou a objevovat … . Ptáte se co? No přece 

šutry, šutříčky, kamínky, oblázky, žubráky, zkrátka můžete si jim říkat, jak chcete. Jsem blázen? Jsem. 

Pokud je blázen ten, kdo dokáže obdivovat matku přírodu v kouzlech, která provádí s malými 

nicotnými, bezvýznamnými kameny. Každý je unikátním kouskem, jedinečné barevné kombinace, 

tvary, které nedokáže vymyslet žádný sochař. Některé jsou hladké, jiné ostré či porézní. Občas se 

podaří objevit i polodrahokam, a pokud budete trpěliví a vydáte se na specifická místa, můžete 

objevit vltavíny nebo granáty, což jsou drahokamy. 

K čemu to všechno? Jen pro ten nádherný pocit objevení? Pro pocit štěstí? Pro mokré nohy, únavu? 

Pro chvíli pohody a klidu? Ano. Pro tohle všechno a ještě trochu něčeho víc. Jak je úžasné donést si 

své malé poklady domů. Najít jim důstojné místo, kde vyniknou. A kochat se jimi během dalších dnů. 

Můžete mi věřit, že i splín rychleji zmizí, když se svými oblázky začnete probírat v podzimních 

pochmurných dnech. Myslete na sebe a posbírejte si na horší časy pár skvostů s přesně odměřenou 

dávkou slunce, pohody a štěstí.          

-lev- 

  

 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjE1_zRrIbLAhWLvRQKHRtNC8QQjRwIBw&url=http://zlaticko.blogerka.cz/Zabava/Hadanky&psig=AFQjCNFRMA9wRh6fP71Vk-crEn-r_vUKQw&ust=1456057809194697
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K čemu je umění? 

Člověk by čekal, že na tuhle otázku bude jednoduchá odpověď. Přece jenom můžeme říct k 

čemu je většina věcí (až na školní fotky, bůh ví k čemu ty jsou) a slavné galerie jsou plnější, 

než kdykoliv předtím, takže lidi určitě mají nějaké důvody, proč je navštěvují. 

Ale když se bavíme o umění někteří lidi (hlavně ti, kteří se uměním zabývají) mají  zvláštní 

strach zeptat se přímo, k čemu to všechno je což vede k trapnému tichu a místnosti plné lidí, 

kteří dělají, že rozumí všemu, zatímco neví nic. A proto mi dovolte, abych nahodil několik 

mých teorii, k čemu umění je. 

1. Umění nás udržuje nadějnými 

Jeden z nejočividnějších  faktů ve světě umění je, že ty nejoblíbenější kousky jsou často ty 

nejveselejší. Ať už se bavíme o obrazech, muzice nebo knihách, pokud to lidi umí rozesmát, či 

rozveselit, často se z toho stane okamžitý hit. 

Vážní lidé (včetně občas mě) se bojí, že kvůli takovým dílům lidi zapomenou co se ve světě 

doopravdy děje, že zapomenou na války a utrpení, ale pravda je přesný opak. 

Většina z nás je každý den krok od spadnutí do zoufalství a deprese a pro některé z nás je to 

právě umění, které nám pomáhá udržet naší rovnováhu. 

2. Umění nás dělá méně osamocenými 

Svět po nás často vyžaduje, abychom si nasadili usměvavou masku, ale pod povrchem je 

mnoho temnoty a výčitek, které nemůžeme nechat vyplavat na povrch ze strachu, že se 

budeme zdát divní, nebo že se z nás stane vyvrhel. 

Jedna z věcí, které umění může udělat, je, že nás může ujistit o normalitě naší bolesti a může 

být smutné nejen s námi, ale i pro nás. 

Ať je to smutná písnička, nebo temný obraz ponuré umění nás nemusí ponořit do deprese, 

ale naopak nám můžou dát tenhle milý pocit, že bolest je součástí lidské kondice a ujistit nás, 

že když cítíme smutek tak nejsme divní a nemusíme se za sebe stydět. 

3. Umění nás balancuje 

Všichni z nás jsou aspoň trochu nevyvážení, aspoň v 

nějakém smyslu slova. Můžeme být moc chladní nebo 

moc emocionální, moc mužští nebo moc zženštilí, moc 

klidní anebo moc vznětliví.  

Umění, které nás přitahuje, často vyjadřuje něco, co 

nám chybí. Když jsme dojati nějakým umění, může to 

být, jelikož obsahuje koncentrované dávky něčeho, co 

nám chybí.  

Možné je plné vyrovnanosti, kterou obdivujeme, ale 

nemáme jí dost v našem životě anebo je v něm 

vyobrazena něha po které toužíme, ale není nám dodávána v našem osobním životě. Je to 

jedna ze schopností umění nám pomoct být více vyrovnané a plné osoby.        Šťastný cynik 
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Jak jsme hráli karty 

Stalo se to na naší praxi ve školce v přírodě. Po stráveném dni v činorodém ruchu a 

uložení dětí do postýlek jsme se sebrali a šli si do společenské místnosti zahrát karty. 

Hráli jsme žolíka. Po pár hrách uzavřených z ruky jsme se zakecali. Rozebírali jsme 

události celého dne a ještě leccos jiného. Nedávali jsme pozor a jel zrovna ten, kdo si 

právě vzpomněl. Po chvíli mi Dany říká: „Já mám šestnáct karet!“ A když jsem si i já 

spočítala karty, zjistila jsem, že jich mám deset. „Nerozdáme novou hru?“ Skrze karty 

ji pozoruji. „Dany, ty jsi se asi zbláznila, vždyť já mám čtyři žolíky.“ Přesto všechno 

jsme přeci jenom rozdali novou hru.   

Daniela Vítková a Zuzana Zdražilová 

Jak se ťuká počasí 

Jednoho dne, když si děti na mém pokoji oblékaly pyžamo a koukaly se z okna, 

prohlásily, že bude pršet. Na to jsem řekla, že doufám, že bude zítra hezky a 

zaťukala jsem na dveře skříně. Na to se mě děti zeptali proč jako ťukám. „To se 

klepe na dřevo, když nechceš, aby se něco stalo. Já nechci,, aby pršelo, tak ťukám, 

aby bylo pěkně.“ Na to všechny čtyři děti začaly ťukat na vše, co bylo dřevěné. Pak 

přišla paní učitelka  a rozkázala, aby děti přestaly budit své sousedy a spali. Usmála 

jsem se. Druhý den ráno, když jsme otevřeli okno za přítomnosti oné učitelky, byla 

obloha bez mráčků.  Paní učitelka řekla, že je dnes opravdu teplo a na to jí děti řekly, 

že si to včera vyťukaly. Ona v u chvíli pochopila proč celý pokoj ťukal. Od té doby 

každý den, než usli, zaklepali na dřevo, aby jim vyšlo počasí a můžu vám říct, ž jim to 

vyšlo víc jak 2x. 

Zuzana Zdražilová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jedná se o zdánlivě podobné věci. Obě sice patří mezi ovoce, ale zdání 

klame. Kdo z nich by vyhrál v souboji? Ananas? Nebo pomeranč? Nevíte? 

No přece ananas. Nechápete proč? Tak hele, už jste si někdy sedli na 

ananas? Jestli ne, můžete to zkusit, ale na  pomeranči se sedí lépe. Ananas 

je totiž příbuzný kaktusu. Oproti němu je pomeranč polštářkem. Takže 

fanděme pomeranči! 

Příbuzní ananasu: Ježek, kaktus, dikobraz, jehelníček, ježovka 
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Byla jednou jedna kočka. 

Ta si vzala strejdu Vočka. 

Pes se jí jen blbě chechtal, 

když ho vzadu strejda lechtal. 

 

Pes mu ukradl ponožku 

a vyměnil ji za kočku. 

Kočka rýmu chytila 

A hubu si rozbila. 

 

Pes měl tedy zase houby. 

Tak si koupil čtyři trouby, 

aby mohl vařit colu. 

Vyhrál turnaj v superboolu. 

Leonyx 

Povídala bába bábě, 

že si pořídila hrábě. 

Neměla k nim žádný leták. 

Bába vzteklá: „Je to smeták!“ 

 

Povídala bábě bába, 

že by si je klidně vzala. 

A tak jí je bába dala. 

Ta s hráběmi pryč chvátala. 

 

Nevěděla jak se pouští. 

Nechala je ležet v houští. 

Když k ní pak bába letěla, 

Dostala hráběmi do čela. 

 

Od té doby spousta hrábí leží na pozemku. 

Chrání před zloději, co jsou venku. 

 Zuzana Zdražilová 
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KRVAVÁ HISTORIE HRADU! 

 

 

 

 

 

Když zemřel přední vůdce klanu O´ Carolls, započaly kruté boje o vládu a moc. 

Nejvíce proti sobě šli dva bratři a to kněz Thaddeus a jednooký Teig. Když jednoho 

dne kázal Thaaddeus v kapli, vtrhl tam Teig a zabil svého bratra přede všemi. Od té 

doby se kapli říká krvavá. Tento klan si často špinil ruce krví. Jednou dokonce 

s klanem McMahanovým trénoval válčení a O´Carolové je pozvali na hostinu, kde 

byli všichni McMahanové otráveni O´Caroly, aby jim nemuseli platit. Vypráví se, že na 

hradě straší duše všech zavražděných. V jedné komnatě je dokonce památka vraždy 

a to krvavá skvrna, která nejde odstranit žádným způsobem. 

Vraždění však neustávalo ani když hrad převzal jiný majitel. Při rekonstrukci hradu 

byla objevena žalář se 150 obětmi a některé z nich byly napíchnuté na kůly. 

V roce 1922 byl hrad uzavřen a znepřístupněn. Přesto okolní obyvatelé po nocích 

pozorovali nepravidelné rozsvěcování světel. 

V dolní hale návštěvníci hradu pozorují dvě dívky (duchy), jak si spolu hrají, přičemž 

jedna z nich byla 11letá holka, která se údajně zřítila z hradeb. Také zde pozorují 

elementála, tvora podobného ovci, kterého doprovází hnilobný pach síry. Má se 

jednat o mimozemského ducha. Někdy je zde i vidět žena v rudých šatech s dýkou, 

která na hradě měla být znásilněna a v šílenství zabila dítě, které z toho vzešlo. 

Hrad Leap je bezesporu jeden z nejstrašidelnějších hradů. Navštíví ho spousta 

turistů a někteří vidí některé z těchto duchů. Vzhledem k tomu kolik lidí hrad 

navštívilo a kolik z nich ducha spatřilo se nemůže jednat o 

smyšlenku průvodců. Doporučuji vám podívat se na hrad a třeba 

budete mít štěstí na odhalení pár tajemství hradu 

v Irsku. 

 Zuzana Zdražilová 

 

Tento hrad se nachází v Irsku. Jeho přesné založení se neví. Říká se, že to bylo v roce 1250, ale 

některé zdroje uvádí i rok 800 n. l. Scházeli se tu i druidové a prováděli zde své rituály. Hrad 

založil rod O´Bannon pro klan O´ Carolls. Jedná se o mocný rod, který pro vládu udělá vše a 

nemá strach z vraždy. Jsou to právě oni, kteří zapříčiňili, že se hrad Leap stal strašidelným až do 

dnešních dnů. 
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Ptali jsme se: Věříte, že mytologie může být pravdivá? 

Hlasovalo 63 studentů z toho 41 zakroužkovalo ano a 22, že ne.

 

Jetli mohou být mýty pravdivé nebo ne, nad tím si spousta lidí láme hlavu a snaží se 

prokázat, jestli pravdivé jsou a nebo ne. Myslím, že jak které. Jestli je možné najít 

třeba poklad, o kterém se mluví v mýtech a legendách, pak by to jistě přilákalo ne 

jednoho dobrodruha. O podobných výpravách můžeme číst z knih a nebo vidět ve 

filmech.  Kdo věří v mýty musí být trochu snílek a mít rád historii a jednou třeba 

zjistíte pravdu či najdete poklad.    

Stalo se vám někdy, že jste viděli přízrak? 

Celkem odpovědělo 74 studentů. Přesně polovina byla pro ano a druhá půlka pro ne.

 

Tahle otázka byla spíše pro vtip. Celá polovina tvrdí, že viděla nějaký přízrak, ale pod 

slovem přízrak si každý představí něco jiného. Ti, kteří ještě neviděli žádné strašidlo, 

by se měli podívat na hrad Leap. A pak bychom měli stejnou otázku položit znovu. 

Víte, co je blondýnka na gymnáziu? Ne? 

Vzácná návštěva. 
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Naše oblečení bude na solární baterie a povedou z nich zásuvky, abychom 

mohli být stále online. Díky pokroku v genetice přivedeme na tento svět mamuta, ale 

živočišné druhy vymřou. Vzhledem k nedostatku vody se budeme mýt jednou za 

měsíc, ale zbohatlící budou dál vesele plnit své bazény touto tekutinou. Prohloubí se 

majetkové rozdíly. Boháči chlubící se penězi a mocí, budou nakonec rozdrceni 

chudými a ti, co to na ně nevýjde, budou okradeni zloději. Rozpadne se veškerý 

právní a vládní systém. Následkem čehož se rozpoutá vřava jako v první třídě o 

přestávce. Kvůli nedostatku potravy přejdeme na hmyz a chemicky vyrobená jídla. 

Co se nemocí týče, bude jich přibývat a jejich průběh se bude stupňovat, protože to 

bude stále ekonomicky výhodné. Jelikož nebude ropa, benzín ani černé uhlí, přejde 

se na solární energii („konečně“). Den bude trvat jednu hodinu následkem 

pracovního tlaku, vypětí atd… Podzim a jaro nebude existovat. Protože budeme 

úplně zblblí technologiemi a nebudeme moci bez nich ani spát, zhloupneme a 

přejdeme do područí počítačů a dalších chorých mozků, které budou vymýšlet další 

úžasné aplikace.  Svět zaplaví roboti a nikdo z nás si nebude jist, kdo z nás je ještě 

člověk. Budeme tak hloupí a naivní, že nebudeme umět ani pracovat. A až spadne 

poslední kousek odpadu v naší zemi, rozhodneme se migrovat do okolních zemí, kde 

budeme buď okradeni, zotročeni (levná pracovní síla) nebo použiti coby dárci 

orgánů, zatímco těch pár vyvolených odejde ze Země na další planety, kde budou 

moci začít znovu ničit a kazit, protože to nám jde vůbec nejlépe.  A až jednou 

zlikvidujeme celý vesmír a ten proces se vlivem pokroku stále zrychluje, tak tehdy 

skončí veškerý život.          

 Tomuhle lidi říkají pesimismus, ale proboha otevřete oči a dívejte se kolem 

sebe. Vždyť už se to děje. Každý z nás je nahraditelný a omylný. Realita je, až příliš 

krutá na to, abychom ji my sami unesli. Proč vymýšlime a zabýváme se prkotinami, 

místo toho, abychom se zabývali vážnými problémy, jež ohrožují veškerý život na 

této planetě. Necháváme to na příští generace, ale ta chyba bude už taková, že ji 

nepůjde napravit. Žijeme život, aniž bychom skutečně něco dokázali. Jsme lhostejní. 

Kolik z vás na tento článek řekne mi je to jedno? Sázím, že většina s myšlenkou: „To 

se určitě nestane.“ Já neříkám, že se to stane. Jen ukazuji, co se může stát. 

          Zuzana Zdražilová 

Víte, co se stane, když hodíte telefon do vody? 

Nevím. 

Vodafon. 

Víte, co se stane, když hodíte telefon do čaje? 

Nevím. 

Teamobile. 
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Rozhovor s Dominikou Myslivcovou 

Jak dlouho se věnuješ herectví?  

Celý svůj život jsem herečka, ale první film jsem natočila v roce 2014 pod názvem 

„Andílek na nervy“, kde jsem hrála Sabrinu. 

Potkala si už někdy nějakého fanouška/fanynku, který/á by tě 

otravoval/a svým zájmem? 

Bohužel mám i negativní zkušenost a jeden případ řešila i policie. 

Čeho by si chtěla v herecké kariéře dosáhnout? 

Ráda bych si zahrála v Holywoodu. 

Čeho by, jsi chtěla v životě dokázat?  

Být stále úspěšná, šťastná a bohatá. 

Jaký je tvůj největší sen? 

Mám hodně snů. Největší je, abych měla svou růžovou jachtu. Jan Vilášek 

Zdravím a vítám vás v mém článku o deseti naprosto zbytečných (ale lehce 

zajímavých) faktech, které nikdy v životě nevyužijete. Pojďme se vrhnout přímo do 

toho. 

1.  Šváb může žít až devět dní, bez hlavy a umře jen proto, že nemůže jíst. 

    - Tomu říkám bezhlavé chování. 

2. Průměrný slon je stejně velký, jako jazyk plejtváka obrovského. 

    - Kdo proboha měřil jazyk plejtváka obrovského 

3. I je nejpoužívanější slovo v anglickém jazyce 

    - I není slovo, ale písmeno, hloupí Angláni. 

4. Město jménem Řím je na každém kontinentě. 

     - Ale...ale...co  Antarktida? 

5. Povolání s nejvíce náhodnými umrtími je řízení náklaďáku. 

     - A to ani nepočítáme všechny ty mrtvé prostitutky. 

6. Obrovský roj sarančat dokáže sníst až 80,000 tun kukuřice za den 

     - Překvapivě, obrovský roj Američanů zvládne úplně to samé.  

7.  Palindrom je název pro slovo, které má stejný význam i když je čteno pozpátku. 

      - Například kayak nebo oko, nebo tvoje matka. (Nic vtipného mě nenapadlo, 

takže tohle musí stačit) 

8.  Vodní meloun je přes 92% procent tvořen z vody. 

      - Tak to je jasné, jinak by se tomu říkalo Zemní meloun. 

9. Krysy a koně nemůžou zvracet. 

     - Ale zase mají příšerné kocoviny.                                                 Kassory Condé 

http://www.osobnosti.cz/dominika-myslivcova.php
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Je severská země v severovýchodní Evropě, kterou omývá Baltské moře na 

jihozápadě, Finský záliv na jihovýchodě a Botnický záliv na západě. Finsko sousedí 

na souši s Ruskem na východě, Švédskem na severozápadě a Norskem na severu a 

na moři má společnou hranici navíc s Estonskem. Pod finský stát patří také 

souostroví Ålandy na jihozápad od pobřeží. Hlavním městem jsou Helsinky. 

Náboženství – zajímavost: 

Všechny oficiální svátky ve Finsku jsou ustanoveny zákonem.  

Svátky se dělí na křesťanské a sekulární (světské).  

Mezi nejdůležitější křesťanské svátky patří Vánoce, Tří králů, 

Velikonoce, Nanebevstoupení Páně, Svatodušní neděle a slavnost Všech svatých. 

Sekulárními svátky jsou pak Nový rok, 1. máj a letní slunovrat. 

Mezi oficiální svátky se řadí navíc všechny neděle.  

Když se pracovní týden ve Finsku zkrátil na 40 hodin, ze sobot se prakticky staly také 

svátky, i když ne oficiální. 

Velikonoční neděle a slavnost Všech svatých jsou neděle, kterým předchází zvláštní 

druh sobot. 

Do roku 2009 musely mít obchody ze zákona v neděli zavřeno.  

Výjimkou byly letní měsíce (od května do srpna) a předvánoční sezóna (listopad a 

prosinec).  

Po roce 2009 zákon reguluje otevírací dobu obchodů. 

Tyto obchody mohou mít v sobotu otevřeno od 7,00 do 18,00 a v neděli od 12,00 do 

18,00.  

V ostatní dny jsou otevřeny mezi 7,00 a 21,00.  

Výjimkou jsou oficiální svátky, kdy jsou tyto obchody zavřené.  

 - Helsinky                          Jan Vilášek 

 

 

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Seversk%C3%A9_zem%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/Evropa
https://cs.wikipedia.org/wiki/Baltsk%C3%A9_mo%C5%99e
https://cs.wikipedia.org/wiki/Finsk%C3%BD_z%C3%A1liv
https://cs.wikipedia.org/wiki/Botnick%C3%BD_z%C3%A1liv
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rusko
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0v%C3%A9dsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Norsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Estonsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%85landy
https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99es%C5%A5anstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1noce
https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C5%99%C3%AD_kr%C3%A1l%C5%AF
https://cs.wikipedia.org/wiki/Velikonoce
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%A1tek_Nanebevstoupen%C3%AD_P%C3%A1n%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svatodu%C5%A1n%C3%AD_ned%C4%9Ble
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slavnost_V%C5%A1ech_svat%C3%BDch
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%BD_rok
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vappu
https://cs.wikipedia.org/wiki/Letn%C3%AD_slunovrat
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Předpověď na červen 

Konce školního roku bývají vždy divoké. A tak samý červen bude stejný jako každý 

jiný. Začátek června zastihly nějaké písemné práce a různé testy. Studenti překvapili, 

protože v celkovém hodnocení se z těchto pololetních prací a testů vytvořila vichřice 

trojek, která přinesla radost polovině studentů. V závěru uzávěrky známek můžeme 

pořád očekávat příval pětek a čtyřek. Trojky a dvojky ojediněle a jedničky místy. Mezi 

dny 17. – 23. června budou ustupovat negativní fronty, které přijdou opět v září. 

Předposlední den ve škole bude zakončen karnevalem, který s sebou 

nepřináší žádné známky ani negativní fronty. Poslední den ve škole se 

můžeme setkat s napínající frontou, která bude ovlivňovat každého na 

škole po dobu 45 minut. Poté už bude každého ovlivňovat radostná 

fronta po dobu 2 měsíců. 

Předpověď na prázdniny (pravdivá) 

O prázdninách bude o něco tepleji než minule. V červenci a srpnu se 

budeme setkávat s vysokými teplotami, které mohou i v největším 

případě překročit 40 °C. V takových teplotách je nutno používat 

opalovací krém, omezit tělesný pohyb a nepobývat celé dny na sluníčku (hlavně 

v poledních hodinách). Nutné je pro změnu dodržovat pravidelný pitný režim a omezit 

pití nápojů obsahující alkohol a kofein. Pro ty, co rádi sportují, doporučuji si přivstat a 

jít si zaběhat brzo ráno, protože ranní teploty nebývají tak vysoké jako ty polední a 

odpolední. S vysokými teplotami přichází také sucho. Buďte k vodě diskrétní, protože 

vedra způsobí pokles vodních hladin a toků. Pokud máte zahrádku a rostlinami, tak je 

pravidelně přes den zalívejte, protože slunce je o vodu připraví. S vysokými teplotami 

přichází nejen sucho, ale i bouřky. Po velmi horkých dnech při nástupu zvlněné 

studené fronty jsou bouřky velmi intenzivní. Bouřky s sebou budou přinášet přívalový 

déšť (proti suchu nepomůže), krupobití a nárazy větru kolem 70 – 90 km/h. Nejsou 

vyloučeny i nesupercelární tornáda, která vznikají z několika bouřkových buněk, 

většinou z oblaku typu cumulonimbus calvus a cumulonimbus capillatus. Nejsou tak 

nebezpečná jako supercelární tornáda. Jejich rychlost větru dosahuje zhruba kolem 

80 km/h, v okolí rotujícího trychtýře maximálně do 110 km/h. V momentech, kdy 

budou řádit bouřky, radši zůstaňte doma, nestojí vám za to riskovat úder bleskem. 

Tropické teploty nebudou celé prázdniny do čtyřicítek, samozřejmě se objeví i dny 

kdy bude chladněji, v mnoha případech přichází ochlazení po bouřkách. Teploty po 

bouřkách klesnou cca o 5 – 10 °C, ale časem se opět oteplí. Teploty do 30 °C vydrží 

až na přelom srpna a září. Poté budou teploty kolísat na 20 °C 

Všem přeju příjemné a pohodové prázdniny. Doufám, že si je užijete a 

také budu zvědavý, jestli bude moje předpověď trošku přesná =) 

Meteorolog Horácio 


