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Masopust, a zvláště několik posledních dní tohoto období (fašank, fašanky, končiny, bláznivé dny, konec 

masopustu), byl pro lidi v minulosti oficiálním svátkem hodování, během kterého bylo třeba se dosyta najíst. Pak 

následoval dlouhý čtyřicetidenní půst. V době masopustu se na královském dvoře konaly hostiny, ve městech 

tancovačky, na vesnici vepřové hody. Těm, kdo se slávy nezúčastnil, se posílala bohatá výslužka, kdysi 

na Moravě zvaná „šperky“ a v Čechách „zabijačka“. Výslužka většinou obsahovala ostatky, huspeninu, klobásy, 

jelítka, jitrnice, ovar, škvarky. 

Masopust končil v noci před Popeleční středou, kdy ponocný zatroubil na roh a rychtář všechny vyzval k rozchodu. 

Druhý den (na Popeleční středu) naposledy se konzumovaly mastné rohlíky s kávou nebo mlékem, dopoledne ještě 

byla povolena kořalka. Oběd však už byl přísně postní, což většinou bývala čočka s vajíčkem, sýr, chléb, vařená 

krupice, pečené brambory. http://cs.wikipedia.org/wiki/Masopust 

Nejtypičtější masopustní masky  

Masopust – jeho Kostým je sešitý ze Spousty barevných ostřižků barevnější tím lepší na hlavě nosí červenou čepici 

nebo klobouk  

Medvěd-Nejstarší masopustní maska, která nechybí skoro v žádném průvodu  

Bába – na zádech nese nůši 

Turek – postavy Turků mají vysoké 

čepice s pentlemi bíle rukavice, šatek a 

jezdecké boty 

Smrt- na obličeji strašidelná maska 

v ruce kosa  

Nevěsta- obvykle muž převlečeny za 

ženu mnohdy ji doprovází i ženich  

Kominík- V typickém kominickém 

oděvu prohledal pece, zda v nich nezbyly 

dobroty  

Zpracoval Zdenda 
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Cože? Tolik?

Někdo sedí od rána do večera v kanceláři, někdo se projde po 

mole a nechá se párkrát vyfotit a je hotovo! I když víme, že za 

prací modelky stojí hodiny dřiny v posilovně a nespočet diet a 

odříkání, stejně při vyslovení částky, která je jim ročně zaplacena, 

jednoduše závidíme! A neříkejte, že vy ne! 

Podle časopisu Forbes, který každoročně vyhlašuje žebříček 

nejlépe placených modelek, jsme se zaměřili na TOP TEN CLASS. 

A kdo tedy vydělává nejvíc?  Gisele Bündchen, 

brazilská supermodelka. Od roku 2002 se pohybuje na špičce 

nejlépe placených tváří pokaždé, ale letos si jednoznačně 

vysloužila první místo! Za posledních 12 měsíců si na konto 

připsala kolem 47 milionů amerických dolarů, což je v přepočtu... 

Tolik nul snad pohromadě ani neexistuje! 

O druhé místo se dělí Doutzen Kroes a Adriana Lima! Obě vydělaly okolo 8 milionů dolarů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kate Moss si pak přišla na 7 milionů dolarů.  

 

Současný kurz dolaru vůči české koruně je 

1dolar =24,69 Kč. Tak si to přepočítejte sami  

Vyhledala http://www.joyonline.cz/celebrity/drby-ze-

zakulisi/money-money-money-kolik-berou-modelky 

 a zpracovala Sabča 



 



Jarní úklid  
Plánujte a zapojte celou rodinu První a nejdůležitější zásadou je  
naplánovat si, co je třeba udělat, a práci si dobře zorganizovat. 
Není nutné, abyste vše zvládli za jediný den. Když si úklid rozdělíte do 

několika částí, nebudete na jeho konci udření a zbude vám čas i na jiné 

věci. Třeba na příjemný odpočinek. 

Žijeme v 21. století a domácí práce u nás už dávno nejsou jen údělem žen. 

Do úklidu by se měla zapojit celá rodina. Když se svými plány seznámíte 

všechny členy včas, určitě vám pomohou. 

Skleněné povrchy Pokud myjete sklo, třeba i sklenice, můžete do vody přidat kapku octa. Sklenice se vám tak 

budou lépe lesknout a předejdete šmouhám 

Speciální trik na sklo Myjete-li více skleněných produktů, můžete vyzkoušet také tento speciální recept: 

smíchejte sklenku čistého lihu se sklenkou vody a jednu čajovou lžičkou octa. Tuto směs můžete použít nejen 

na čistění skla, ale také na chrom či dlaždice. 

Zubní pasta nejen na zuby 

Když je sklo hodně zašlé a nejde umýt »normální« cestou, používá se amoniak. Stačí jen nalít kapku do vody 

a kýžený výsledek se brzy dostaví. Pokud ani tato metoda nepomůže, je tu zubní pasta. Potřete jí špinavé sklo 

a nechte odmočit ve vodě. A čisté sklo budete mít co nevidět. 

Zašedlé spáry Pokud jste spárovali bílou hmotou, časem 

krásně bílá barva ztratí svou původní záři.  

Původní barvy dosáhnete také použitím překvapivě 

jednoduchým způsobem – kypřícím práškem do pečiva. 

Nasypte jej na vlhký hadr a spáry potřete. Nechte působit 

a poté setřete vodou. 

Naši předchůdci měli ale ještě jeden osvědčený recept na bílé 

spáry – křídu. Rozemelte ji na prášek a ten smíchejte s trochou 

vody tak, aby vznikla hustá kaše. Tou potírejte obklady včetně 

spár. Po zaschnutí vyčistěte čistým suchým hadrem. Zabijete 

tak dvě mouchy jednou ranou – spáry budou opět bílé 

a dlaždičky se budou krásně čistě lesknout. 

Jak na špinavé koberce? Vyrobte si superčistič koberců. 

Smícháme 300g bramborového škrobu se 3 lžícemi 

mýdlových vloček směs vetřeme do vysátého koberce a po 

půlhodině znovu vysajeme. K odstranění zašlých skvrn 

neznámého původu na koberci použijeme Okenu, kterou na 

skvrny nastříkáme, necháme chvíli působit a vytřeme suchým 

hadrem. Stejným způsobem lehce vyčistíme i skvrny od krému 

na boty. 

Vyhledal na http://www.komplexni-uklid.cz/tipy.html a zpracoval Zdenda 

http://www.komplexni-uklid.cz/tipy.html




 „Gumoví medvídci - ano či ne?“. 

Všichni je mají rádi, hlavně děti je milují. Jak vypadá samotná výroba medvídků? Nejdříve se 

z glukozového sirupu, cukru, želatiny a vody v obřích kotlích uvaří základní hmota, doplní se o 

aromata a barviva a ještě horká se nalévá do formiček. V nich bonbony jeden den tuhnou a 

zrají. Po jednodenním zrání je želatina měkká a pružná, díky tomu jsou naše bonbony velmi 

oblíbené. Přečtěte si, co si kupujete.  

   

 

Co všechno ukáže chemický rozbor: 

  

Kyselina fumarová - používá se například při výrobě nátěrů, barviv, tiskařských barev, syntetických laků a 

pryskyřic. Ovšem v potravinách, které konzumují děti, je v takovém množství, že není zdravotně závadná. 

Najdete ji kupříkladu skoro ve všem, co má podle obrázku na obalu nějakou ovocnou příchuť. A zcela jistě ve 

všech výrobcích, které ve svých informacích o složení uvádějí kód E297. 

  

Sorbitol - umělé syntetické sladidlo. Kvůli projímacícm účinkům je lepší to s jeho konzumací příliš nepřehánět. 

  

Želatina - tak tuhle přísadu určitě znáte, přinejmenším podle názvu. Možná ale netušíte, z čeho se vlastně 

vyrábí. Nápověda zní: želatina se dnes vyrábí z kostí, šlach, chrupavek a kůže uhynulých zvířat. Ale to se týká 

těch levnějších medvídků. Jestliže si zakoupíte medvídky např. Haribo nebo Jojo, tak zde už platí jisté 

vyhlášky, ve kterých je uvedeno, že je želatina vyrobena na bázi přírodních želatin (agar). 

  

Vosk karnauba - získává se ze jihoafrické palmy (kopernice voskonosné) a používá se v automobilovém 

průmyslu. Pátrejte po označení E903. 

  

Nebuďte zaskočeni dopisem p. Sedláka. Rizika gumových medvídků jsou popsána s nadsázkou.  Gumoví 

medvídci nepatří mezi nejzdravější potraviny, ale aby vám uvedené látky zdravotně ublížily, museli byste sníst 

několik pytlíků denně. Navíc výrobky pro děti jsou kontrolovány přísněji než pro dospělé, takže se není čeho 

obávat.  

Vyhledala na http://www.bio-life.cz/clanky/rizikove-potraviny/gumovi-medvidci-nikdy-vice.html  

a zpracovala Ála 

 

http://www.bio-life.cz/clanky/rizikove-potraviny/gumovi-medvidci-nikdy-vice.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





psychická porucha charakterizovaná chorobným strachem z různých 

předmětů, situací a jiných jevů. Nesmyslnost těchto představ si postižený uvědomuje, ale není schopen je vlastní vůlí potlačit. 

Strach ze situací, které vyžadují společenskou 

komunikací – nástup do zaměstnání, poznávání nových lidí, veřejné vystupování, 

tato fobie může nemocnému prakticky znemožnit normální život.

Strach z velkého otevřeného prostoru.  

Strach z uzavřených prostor.  

Strach z výšky.  

Strach z pavouků.  

Strach ze zvířat.

Strach z vody.

Strach z létání.

Strach z hadů.

Strach z cizinců, z cizí kultury. 

 

Vyhledala na http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_fobi%C3%AD zpracovala Ála 
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ZNÁŠ POSTAVY Z VEČERNÍČKŮ? 

 

http://www.skolnisvet.cz/wp-content/uploads/krizovka-vecernicek.jpg 



Osm rad, jak přelstít jarní únavu 

Dlouhé zimní období, kdy se člověku nechce opustit teplo domova, se podepisuje na naší tělesné i duševní 

kondici. Faktory, které můžou za to, že se nyní cítíte vyčerpaní, jsou vám asi známé: chladné počasí, málo 

slunce, nedostatek vitaminů, málo přirozeného pohybu… „Jde o vyčerpání po fyzické i duševní stránce,“ 

vysvětluje MUDr. Jan Hlusička. Kolega MUDr. Martin Nouza, CSc. z Centra klinické imunologie ho doplňuje: 

„Rozhodně ale jarní únava není jevem pouze moderní doby, postihovala již v dávných dobách naše předky.“ S 

čím ale konkrétně bojuje vaše tělo? Nastartovat znovu organismus pomůže změna jídelníčku, intenzivní pohyb, 

otužování a více vitaminů. 

Posilujte imunitu 

 Za jednu z nejúčinnějších metod posilování imunity 

patří celoroční otužování. Otužování vzduchem je 

nejdostupnější, otužování vodou nejúčinnější. 

Začátečníci mohou začít omýváním mokrou žínkou, 

houbou nebo vlhkým ručníkem, později pokračovat 

poléváním nebo sprchováním. Omývání může probíhat 3 

až 4 minuty, polévání nebo sprcha 1 až 2 minuty. 

Otužování je vhodné provádět několikrát denně. Začít by 

se mělo ráno cvičením při otevřeném okně, na balkoně 

nebo venku. Vhodné je pokračovat ranním mytím 

minimálně půlky těla studenou vodou nebo raději studenou sprchou. Starší lidé mohou začít třením mokrým 

ručníkem a pak suchým. Dalším otužovacím prostředkem je sauna, zhruba jednou týdně. 

Malé děti je dobré postupně otužovat večer při koupeli. K otužování jim přispívá také pobyt venku. 

Hodně spěte a neodkládejte odpočinek 

Pocit únavy zvyšuje také málo spánku, proto si nezkracujte zbytečně noci. Nedostatek spánku, zvláště 

dlouhodobý, oslabuje imunitu víc, než si je většina lidí 

ochotna připustit. 

Odborníci doporučují spát aspoň sedm hodin denně. Po 

několika nocích s pěti nebo šesti hodinami spánku jsou 

lidé ospalí, klesá jejich pozornost a úsudek. Naučte se 

proto občas zabrzdit, o víkendech skutečně odpočívejte a 

spěte tolik, kolik potřebujete. 

Postavte se únavě, načerpejte slunce 

Jarní únava je v podstatě důsledek několikaměsíčního 

nedostatku slunečního svitu, a tedy nižší tvorby vitaminu 

D. Ten se vlivem ultrafialového záření v organismu tvoří 

běžně z cholesterolu, ale když je slunce málo, může 

člověku chybět a oslabovat tak jeho imunitu. První jarní 

slunečné dny proto pokud možno pobývejte co nejvíce 

venku. 

Sluneční paprsky přispívají k tvorbě vitaminu D, který je 

pro náš organismus důležitý. Jeho výborným zdrojem jsou 

také ryby. Na jídelníčku bychom je měli mít minimálně 

jednou týdně.   

Sluneční záření navíc nepřímo zlepšuje náladu tím, že podporuje tvorbu hormonu serotoninu. Jeho nedostatek 

se projevuje smutkem, v těžkém případě dokonce depresemi. K načerpání sluneční energie přispěje třeba i  



víkend na horách. Skvělou imitací slunce je pak fototerapie, která pomocí speciálních biolamp nahrazuje 

sluneční svit. 

Změňte svůj jídelníček 

Dalším pomocníkem, díky kterému se dají překonat potíže spojené s jarní 

únavou a oslabenou imunitou, je lehčí a přitom zdravější jídelníček. 

Jezte více zeleniny, hutná zimní jídla nahraďte odlehčenými variantami a 

saláty. Zkusit můžete také očistu organismu v podobě půstu. Například 

masopustní jídelníček je založený na vynechávání masa a minimu 

bílkovin, hodně se v něm naopak používá třeba kysané zelí. To tělo 

pročistí a navíc obsahuje velké množství vitaminu C. 

Hýbejte se a choďte na čerstvý vzduch 

Velmi důležitý je pohyb, zejména na čerstvém vzduchu. Pomáhá také 

pročistit hlavu a člověk se tak spíše vzpamatuje i psychicky. Na dlouhé 

procházky a jízdy na kole se však vydávejte, jen když není inverze. Za 

chladných dní postačí dvacetiminutová procházka, pokud je hezky, vyrazte 

klidně i na hodinu. Dětem a starším lidem postačí i půlhodinka. K ideálním 

aktivitám patří také plavání. 

Vyhněte se stresu 

Stres prohlubuje pocit únavy a vyčerpání. A jaro je na něj jako dělané. Lidé finišují s daňovým přiznáním, 

špatně snášejí přechod na letní čas a jsou z toho pak vyčerpaní. Uvolnit stres pomáhá pobyt či sport na čerstvém 

vzduchu, odbourat jej můžete i pravidelným cvičením doma. Stačí dvacet minut denně. Některým lidem 

zabírají alternativní způsoby, jako je akupunktura, akupresura, jóga, tai-či, hypnóza a podobně. 

Doporučuje se také omezit kouření, kofein, alkohol. Při nezvladatelném stresu ale určitě navštivte lékaře včetně 

psychologa a psychiatra. 

Nepodléhejte špatné náladě či depresi 

Zaměřte se na duševní hygienu. Práce by neměla být jediným smyslem a zájmem vašeho života. Najděte si 

způsoby, jak se odreagovat a zabavit. Jednou týdně navštivte kino nebo divadlo. Večer si pusťte film, který vás 

rozptýlí, nebo sáhněte po nějaké zábavné knížce. V každém případě se vymaňte ze stereotypu, ten vaši 

případnou špatnou náladu pouze umocní. 

Večery proto zkuste trávit netradičně, místo koukání na nudné 

večerní pořady si zahrajte s partnerem/partnerkou nějakou 

společenskou hru nebo si zajděte ve všední den po práci s 

kolegy na skleničku. Zkrátka trochu pozměňte zaběhlý týdenní 

režim. Bude to pro vás rozptýlení. 

Doplňte potřebné vitaminy 

Po dlouhé zimě lidem obvykle chybějí vitaminy a minerály. 

Citelný bývá zejména nedostatek vitaminu C. Bohaté na 

vitamin C jsou citrusové plody, ale najdete ho také v rajčatech, 

červené paprice a bramborách. Pro jistotu můžete své tělo 

podpořit ještě vitaminy z lékárny. 

"Multivitaminy určené speciálně pro českou populaci obsahují navíc jód, selen, kyselinu listovou a vápník.  

Vitaminy jsou často vyráběny v šumivé formě. Kromě chutného nápoje dostaneme do těla i tolik potřebné 

tekutiny," radí lékárnice. Doporučená denní dávka je zhruba 100 miligramů, při nachlazení se doporučuje 

dávku nárazově zvýšit. Autoři: MF DNES , Silvie Králová, Zdroj:http://ona.idnes.cz/osm-rad-jak-prelstit-jarni-

unavu-doc-/zdravi.aspx?c=A110310_174157_zdravi_abr 

http://ona.idnes.cz/osm-rad-jak-prelstit-jarni-unavu-doc-/zdravi.aspx?c=A110310_174157_zdravi_abr
http://ona.idnes.cz/osm-rad-jak-prelstit-jarni-unavu-doc-/zdravi.aspx?c=A110310_174157_zdravi_abr
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