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   Je září. Je po prázdninách. Jelikož jsem letos zase nebyla na Floridě, v Tunisku ani na Filipínách, 
nemohu než se věnovat opět své milé Vrábči. Beztak říká staré přísloví, že kdo radosti doma nemá,  
v cizině je marně hledá, tak jaképak copak.
   První, delší část prázdnin připomínala spíše období listopadových plískanic a tato atmosféra zřejmě 
evokovala v lidech myšlenku předvánočního úklidu. Místní i přespolní, potažmo i ti projíždějící, se 
pustili do vymetání svých příbytků. Výsledek této očistní akce bylo lze spatřit v lese, ve stokách,  
ve křoví a také na skládce "stavební sutě". Tam je to sice pod pokutou 200.000,-Kč zakázáno, ale 
nebojácný človíček záhy odhalil platnost této výstaražné cedule a nejenže vstoupil na soukromý pozemek, 
ale také zavezl na skládku haraburdí a svinčík, který stavební sutí nelze nazvat ani náhodou.
   Ve druhé, lepší části prázdnin se k nám vrátilo léto. Rozbalilo to s veškerou parádou a sluneční 
kotel roztopilo na plné pecky. V tuto pohodovou dobu jsme byli obdařeni návštěvou z ciziny. Host do domu 
- Bůh do domu. V našem domě mnoho na vychlubování nebylo, vyrazili jsme tedy na procházku po okolí. 
Hosté velmi pochválili novou výstavbu, nový chodník, novou hospodu a také měli radost, jaké jsme tu 
veselé kopy, to při pohledu na auto v lukách s amputovanými kolečky, avšak obehnané plotem a bůhvíčím 
ještě. Povídali - kam se hrabou sádroví trpaslíci! Také dlouho se zájmem hleděli do 
zahrádkářsko-chatkové kolonie, kterou považovali za místní folklór a byli velmi překvapení, neboť do 
této chvíle se domnívali, že bydlení venku se vším všudy je výsadou Rumunů.
   Při cestě zpět se pole lán hemžil kombajny a nákladními auty. Začaly žně. Koukáš, cizinče, na tu 
nádhernou souhru lidí a strojů, co? To u vás jistě nemáte, co vy ve velkoměstě můžete vědět o perfektní 
sklizni zlatého zrna? Jo, ale ňadra pychou dmoucí brzy splaskla. V poli pobíhají srny s mláďaty. 
Stádečko je zmatené a poplašené nenadálým rambajzem a snaží se spasit útěkem. Část běží kamsi ke vsi, 
část na louku, zbytek do lesa. No, tak máte vyhráno, oddychli jsme si. Ale copak je zas tohle? 
Mysliveček na mopedu, za chvíli další v autě a ještě jeden v autě. Kampak míří hoši zelení? Přímo pod 
posed? Zřejmě inavlidní, chůze neschopní. Prásk, prásk. 
   Radši jdeme domů. Tak nashledanou, přátelé. Nashledanou léto.

Vá�ený pane starosto,

posíláme Vám a ètenáøùm Novinek fotografii z „Dìtského 
dne u koní“ pro dìti z Vrábèe a okolí, který se konal v èervnu 2000 
v Kroclovì. Další   „Den s koníky“ plný projí�dìk na koních, her 
a  soutì�í probìhl 2. záøí 2000. 

Dìti z jezdeckého krou�ku „Koníci“ dìkují všem svým 
pøíznivcùm a exkluzivnì pro Novinky poskytují èlánek ze své 
kroniky.

Rádi bychom také podìkovali panu Radkovi Repíkovi   
za vzorné krmení našich hladových �aludkù v èervenci 2000. 
Budeme vzppmínat na soustøedìní našich jezdeckých krou�kù   
v Kroclovì nejen kvùli koním a je�dìní, ale i kvùli pochoutkám, 
které pro nás pan Repík pøipravil.

Vaši „Koníci“

ČLÁNEK Z KRONIKY KROUŽKU SI MŮŽETE PŘEČÍST
 NA STANĚ 4

Po skonèení období prázdnin a dovolených Vám 

pøejí i nadále veselou mysl, školákùm dobré svaèiny 
a dospìlákùm tuèné výdìlky na pracovištích. 

Aby Vám èas do pøíštího léta lépe ubíhal, pøinášíme Vám další vydání 
Novinek. Pøíjemné poètení!



strana 2

   Obracím se na majitele zahrad, kterým prochází 
chodník ve Vrábči-zastávka podél jejich pozemků, aby dle 
svého uvážení ořezali větve ovocných stromů (zamezení 
padání ovoce) a prorůstající keře skrze oplocení 
zasahující do chodníku tak, aby byl umožněn bezpečný 
průchod po chodníku.
   Zároveň se na ně obracím s prosbou, aby též dle svých 
možností udržovali pozemek mezi chodníkem a silnicí      
v úseku svých pozemků.
   Též upozorňuji na to, aby auty nebylo zajížděno           
do betonových žlabů podél chodníku.

   Náklady na chodník dle výběrového řízení činily 
1.138.275,-Kč. Více práce požadované ze strany OÚ a 
občanů nad rámec projektu činily 79.642,50Kč. Dotace      
od MMR na 1. i 2. etapu v rámci POV byla ve výši 
339.000,-Kč.
   Celkové náklady hrazené z rozpočtu obce na stavbu 
chodníku podél silnice II. třídy v lokalitě Vrábče-zastávka  
činily 878.917,50Kč bez projektových prací a zaměření.  

   Firma Van Gansewinkel bude zajišťovat pro obec Vrábče 
sběr nebezpečného odpadu formou ambulantního svozu.    
V určený den a hodinu přijede firma na dané místo                
s kontejnerem a každý občan dopraví svůj nebezpečný 
odpad ke kontejneru, kde ho od Vás převezme pracovník 
firmy.
  Náklady na likvidaci nebezpečného odpadu budou hrazeny 
z prostředků obce. 

 HARMONOGRAM SVOZU
Slavče - před hasičárnou   pondělí  18.9.2000   16.00-16.45
Vrábče-zast. - před hospodou pon. 18.9.2000   17.00-18.00
Kroclov - na návsi   úterý      19.9.2000   16.00-16.30
Vrábče-ves - před OÚ        úterý      19.9.2000   16.45-17.45
Koroseky - před hasičárnou úterý    19.9.2000   18.00-18.30

  SEZNAM NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ, KTERÉ BUDE 
MOŽNO ODEVZDAT

/fo/ /an/200123 N Odpad s obsahem chlorfluoruhlovodíku, lednice s freón
200124 O Elektrotech. odpad - ostatní elektrospotř., lednice bez n
200124 N Elektrotech. odpad - televize
200121 N Zářivka
200120 N Galvanický článek elektr.
200119 N Pesticidy
200118 N Léky
200113 N Rozpouštědla
200112 N Barva, lepidlo, prysk. - tuhé
200112 N Barva, lepidlo, prysk. - tekuté
160103 O Pneumatika, vzdušnice
160103 O Pneumatika - osob. i náklad. do výšky 1.20 cm
160601 N Olověný akumulátor
150104 N Kovový obal - znečištěný
150102 N Plast. obal - znečištěný
130203 N Mot., převod., mazací oleje
130108 N Brzdová kapalina

kód kateg. název odpadu

V tomto čísle Vám opět přinášíme rozhovor s panem starostou 
Františkem Ohrazdou, kterého jsme se za Vás zeptali:

Pane starosto, zaznamenal jste ohlasy občanů na 
první dvě vydání Novinek, ať kladné či záporné?
Zaznamenla jsem ohlasy ze strany občanů ihned po prvním vydání a 
to ohlasy jednoznačně kladné, což mě moc potěšilo. Je ale na druhé 
staně pravdou, že jedna jediná připomínka byla vznesena na zasedání 
OZ, a to taková, aby barevný originál Novinek byl barevně laděn tak, 
aby černobílé kopie, které jsou dodávány čtenářům byly lépe čitelné. 
Toto vydání je již takto řešené.

Jak reagovali občané na Vaši prosbu o zpřístupnění zdí na hřbitově   
z důvodu její opravy?
Na tento požadavek reagovala zatím pouze paní J. Hálová, s níž jsem 
se domluvil na řešení, kterým bude zabezpečena bezproblémová 
oprava zdi.

K zastáveckým chodníčkům, jak se Vám líbí?
Co se mě týče, tak se mi chodník líbí, ale především důležité je, že řeší 
bezpečnou chůzi podél frekventované komunikace.

Také jste si vyslechl, jak lidé srovnávají chodníky v Homolích s těmi 
našimi - co do kvality, vzhledu i rychlosti prací. Co Vy na to?
Názory některých občanů na chodník v Homolích jsem pochopitelně 
vyslechl. Jedny byly kladné, co se týká vzhledu, druhé byly záporné 
týkající se problémového parkování - zúžená silnice. Mě osobně se 
chodníky moc líbí. Co se týká srovnávání kvality provedení chodníků 
v Homolích a ve Vrábči, myslím si, že obě firmy odvádí práci kvalitní. 
Co se týká vzhledu, přikláním se k tomu, že chodníky v Homolích se 
mi líbí víc, ale jsem přesvědčen, že toto není zapřičiněno prací firmy, 
ale umístěním chodníků v rozdílném terénu. Nikdo nemůže srovnávat 
terén, kde je umístěn chodník ve Vrábči s terénem v Homolích.
Co se týče rychlostí prací, měly být práce podle smlouvy dokončeny  
do 31.5.2000. I když bylo prováděno více práce nad rámec projektu a 
pozdější hrazení faktur bylo pro obec příznivější, domnívám se, že 
termín dokončení mohl být kratší. Jaký časový harmonogram je   
v Homolích, nevím.

Jak se bude řešit bezpečnost přechodů (vzhledem k neukázněnosti většiny 
řidičů je tato otázka dosti zásadní)?
Přechod přes komunikaci je v projektu řešen jednou, a to vyznačením 
zebry na silnici + dopravním značením v úseku mezi č.p. 102 p. Weber 
a č.p. 70 p. Hazuka. Co se týká zajištění přechodu od parkoviště   
k autobusové čekárně, bude  jednáno s Policií ČR dopravním 
inspektorátem. Vzhledem k tomu, že od 1.1.2001 vejde v platnost 
nařízení absolutní přednosti chodců na přechodu, domnívám se, že 
tento přechod Policie neschválí z důvodu omezení plynulosti jízdy.

Máme za sebou skoro tři čtvrtiny roku. Co se Vám podařilo pro obec 
udělat nejlepšího a jste na to hrdý?
Myslím si, že slovo „hrdý“ je dost nadnesené, ale jsem spokojený   
s tím, že se dokončila výstavba chodníku, kteý byl v rozpočtu obce 
největší finanční položkou a čekalo se na něj hezkou řádku let.

Co se naopak nepovedlo?
Nebylo nic plánováno, tak aby se dalo říct, že se to nepovedlo, ale 
nejvíce mě mrzí především nedostatek finančních prostředků, to, že 
obec zatím neni schopna zabezpečit bezproblémovou dodávku vody    
v osadě Slavče a už vůbec ne zajistit vodovodní řád pro přilehlé 
samoty.

Pane starosto, děkuji Vám za rozhovor, přeji hodně zdraví a  pohody         
k Vaší práci.



V mìsících záøí a øíjnu se významného 
�ivotního výroèí do�ívají: 

  6.10. 2000   Miroslav NOVOTNÝ   Slavèe 56             
28.10. 2000    Marcela CHROMÁ     Koroseky 11

 21. 9. 2000     Václav PLÁNSKÝ       Slavèe 11

24. 10. 2000   Al�bìta MA�HOVÁ    Vrábèe 60

    9. 9. 2000   Ludmila HONSOVÁ    Slavèe 30
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ni v dnešním příspěvku do našich Novinek nebudeme příliž čerpat   
ze záznamu našich kronik. Z těch si pouze připomeneme, že obec 
Vrábče se skládala v 19.století z osad: Vrábče (ves a zastávka), 
Kroclov, Jamné, Záhorčice, Koroseky (ves a dvůr), Závraty, Hradce a  
s příslušnými samotamy. Žilo zde kolem 1020 obyvatel. Jak se těmto 
lidem žilo? To bude dnešní téma. V té době byla vedena pouze školní 
kronika, ale ta se životním stylem a sociálně-ekonomickými 
souvislostmi příliš nezabývala. Dnešní pojednání si pouze pamatuji   
z vypravování starších lidí. Téměř každý z té tisícovky lidí byl 
nějakým způsobem spjat se zemědělstvím. Byli tady sedláci s výměrou 
20-30 ha půdy, s nimiž žila čeleď, chasníci a děvečky, téměř v rodin- 
ném svazku se stravováním a ubytováním. Pak zde byli chalupníci, 
kteří obdělávali půdu sami se svou rodinou. Byla tu ale početná vrstva 
tzv. bezzemků, kteří bydleli většinou v deputátnických chalupách 

SPOLEÈENSKÁ RUBRIKA

V obci Vrábèe za období 
èervenec a srpen 2000

  
  - se nenarodili �ádní noví
    obèánci
  - nikdo nezemøel
  - nikdo se nepøihlásil
    k trvalému pobytu
  - nikdo se neodhlásil

sedláků. Muži byli buď vyučeni nějakému řemeslu, hlavně zedníci a tesaři a ti pak, pokud se nestavělo v místě, jezdili nebo spíše chodili pěšky pracovat 
na stavby a později i dojížděli do ciziny, hlavně na stavby do Vídně, ale i do Saska (do Sax, jak se lidově říkalo). Muži, kteří neměli řemeslo, pracovali   
v lesích, v lomech, cihelnách, stavbách silnic a železnic. Průmyslu téměř nebylo. Ve žních většinou zůstávali doma a pomáhlai při sklizni. Jejich ženy 
zůstávaly doma a pomáhaly u sedláků. Když nebyla práce v zemědělství, chodily „na robotu“ do Schwarzenbergských lesů (sázení stromků), sbíraly 
lesní plody, měly dovoleno čistit lesy, vozily domů na trakaři suché větve, které pak rozštípaly a vozily 2x týdně opět na trakaři prodávat za pár korun do 
Budějovic. Byl to těžký život, dnes těžko představitelný, takže byly rády, když byla zemědělská sezona a mohly pomáhat u sedláků, kteří jim na svých 
polích sázeli brambory a umožnili jim slízet nějakou trávu z mezí pro jejich kozy, které jim zabezpečovaly výživu početnou rodinu. I ubytování v chalu- 
pách bylo obtížné. V jedné místnosti bydlelo třeba osm lidí, takže nocovat se muselo buď na peci, nebo děti v tzv. „zikly“. To byla nízká, široká bedna, 
která se ve dne zasunula pod postel, večer se vytáhla a do ní se uložily až čtyři děti k spánku. K váženým řemeslníkům na vesnici patřil kovář a kolář, 
bez nichž nebyl život na vesnici možný, protože lidé ze zemědělství si „od železe nebo od dřeva“, jak se říkalo, neuměli udělat nic. O něco lepší byl život 
v rodinách sedláků, hlavně pokud se týká ubytování, které nebylo tak ztísněné. Jinak musela ale celá rodina tvrdě pracovat. Děti musely už od dvanácti 
let vykonávat přiměřené práce. Hrabat louku, ve žních snášet snopy, pohrabovat strniště, později již ošetřovat dobytek a jezdit s potahem. Jinak ale 
ekonomická situace nebyla záviděníhodná. Život zemědělců se sice po zrušení roboty v roce 1848 zlepšil, ale doléhal na ně ekonomický tlak. Produkce 
zemědělských výrobků byla nízká, nářadí na obdělávání půdy primitivní, obilí se mlátilo cepy, první stroje se začaly objevovat na přelomu století, 
průmyslová hnojiva vlastně nebyla, každoročně se obdělávalo pouze dvě třetiny výměry. Na jedné třetině se „úhořilo“, tzn. půda se nechávala jeden rok 
nesetá, aby si odpočala. Tím se podstatná část úrody spotřebovávala doma pro výživu rodiny a čledě i pro výživu hospodářských zvířat, hlavně koní. 
Takže mladý hospodář, jestliže přebíral od rodičů hospodářství, přebíral nejen určitou hodnotu, ale i fůru starostí. Při předávání u notáře si staří nechávali 
knihovně zajistit výměnek. To byl pro ně dnešní důchod, protže důchodové zabezpečení pro zemědělce začal platit až v 50. letech 20.století. Výměnky a 
zabezpečení věna pro sourozence bylo těžkým břemenem pro nastupujícího hodpodáře, tím větší, čím více měl sourozenců. Takový mladý hospodář 
musel hledět, aby si vzal dívku,  „která měla dukáty, jak se zpívá v Prodané nevěstě“. Jinak si musel zabezpečit finance hypotékou, kterou zatížil 
hospodářství. Měl jsem příležitost nahlédnout do pozemkových knih u okresního soudu a s podivem jsem zjistil, že každá knihovní vložka popisného 
čísla byla popsána dluhy, které se po zaplacení zase vymazaly, i služební výměnků. To poskytovalo obraz osudů jednotlivých hospodářů. Tato břemena 
byla mnohdy důvodem rodinných tragédií, jak to čteme v různých románech nebo vidíme v divadle nebo filmech. Je samozřejmé, že za těchto okolností 
se mladá manželství dohadovala mezi rodiči na základě hmotného přínosu a tomuto tlaku musely ustoupit citové vztahy a to byl později opět mnohdy 
důvod k tagédiím (viz divadelní hra Maryša). Nestačil-li hospodář těmto závazkům, nebo si dovolil život „na vyšší noze“, věřitelé statek prodali, „přišel 
na buben“. V každé vesnici některé hospodářství takhle dopadla. U vlastního hospodářství zůstala podstantně menší výměra a ostatní zkupovali 
řemeslníci a zvětšovali si vlastní výměru, protože považovali vlastnictví půdy za životní jistotu při nenadálých událostech (ztráta zaměstnání, válka, 
neúroda).
Tím bychom pro tentokrát končili a příště budeme ještě pokračovat v popisu života našich předků.
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Mo�ná jste si všimli, �e z vlaku ve Vrábèi bìhem roku, ale pøedevším 
o prázdninách, vystupuje v�dy skupinka dìtí s batù�ky a putuje do Kroclova.
Jsme to my, dìti z jezdeckých krou�kù „Koníci“ a „Høíbata“. V Kroclovì na nás 
èekají naši miláèkové. Nejvìtší je Mikuláš, koník pùvodem z daleké Litvy, se zvláštní 
plavou barvou, velice chytrý a hodný, kterému je právì deset let.

DNE 2. 4. 2000 OSLAVILA 10. VÝROČÍ ZALOŽENÍ FIRMA

 velko a maloobchod s potřebami do kuchyně v prodejnách Č.Budějovice, Suchomelská ul. (naproti Ternu) a Kaplice,    
           Linecká ul.

  
   prodej a servis čerpadel všech typů a značek, včetně zajištění na klíč vrtaných studní - prodejna B.Smetany 29 
    v Č.Budějovicích

  
          prodej mysliveckých potřeb, zbraní a střeliva, včetně servisu zbraní a státní zkušebnou zbraní v prodejně B.Smetany 29
          v Č.Budějovicích

 
          zámečnická výroba, výroba strojů pro odkorňování v Kroclově 43/3 - Vrábče

 
          autosalon - prodej vozů SUBARU a VOLVO

 
          servis vozidel všech značek za nejnižší ceny s nejlepší diagnostikou a odborným personálem - Suchomelská ul. 533/2

   (naproti Ternu), Č.Budějovice
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!

výroba masných a uzenáøských specialit

Vrábèe 42, 370 01 È.Budìjovice
038-72 501 92

prodej masa a uzenin

NABÍZÍME:
 - Vrábeckou bùèkovou šunku - Uzenou rolovanou plec - Vrábecké salámy    - speciál
 - Bùèkovou mozaiku se šunkovým kolenem   - Èabajkouvou klobásu     - labu�ník
 - Bùèkovou mozaiku se zeleninou      - Chilli klobásku   - maïarák
 - Dušenou šunku       - Zbojnickou klobásu      - Uzený bok
 - Lunchmeatovou šunku        - Debrecínskou klobásu        - Uzenou krkovici
 - Šunkový salám        - Trampské cigáro      - Uzenou kýtu
 - Debrecínská peèenì       - Anglickou slaninu          

NADÍVANÝ BRAMBORÁK

Nechte si chutnat!

Syrová masa zajistíme na objednávku za zvýhodnìné ceny.

Klasickým způsobem připravíme těsto na 
bramborák a upečeme tenké placky.
Kuřecí prsa nakrájíme na kostičky. 
Zpěníme cibulku, přidáme kuřecí maso, 
kečup, worcester a pokrájenou čerstvou 
zeleninu. Vše podusíme do měkka. Směsí 
naplníme upečené bramboráčky, v půli 
přehneme a polijeme bylinkovým 
dresingem.

Gábinka, to je vlastnì ještì 
høíbátko, jsou jí teprve necelé tøi 
roky, ale pøesto u� umí vozit malé 
jezdce. Patøí k alpskému plemeni 
malých koní hufling (její pøíbuzné 
jste mohli vidìt napøíklad v seriálu 
Doktor z hor).
V létì je v Kroclovì ještì „na 
dovolené“ pony Darinka z 
È.Budìjovic. Na louce pana 
Herala v Kroclovì stojí náš malý 

tábor. Ale nejen to - letos jsme vyjeli i na velké putování s koníky kolem Kletì, chodíme 
také konì koupat do Vltavy, uèíme se jezdit pro radost, nejsme závodníci.
Moc se nám v tomto krásném kraji líbí a jsme rádi, �e tak blízko velikého mìsta jsou 
vesnièky jako z pohádky......
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Vaše kulturní a sportovní akce rádi zveøejníme! Kontaktujte
UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA JE 20.SRPNA 2000.

!

TJ VRÁBÈE ODDÍL KOPANÉ ZVE SVÉ PØÍZNIVCE 
NA MISTROVSKÁ UTKÁNÍ, KTERÁ SE ODEHRAJÍ 

NA HØIŠTI VRÁBÈE-ZASTÁVKA S TÌMITO 
SOUPEØI A V TÌCHTO TERMÍNECH:

10. 9. 2000 16.00 VRÁBÈE : ÚSILNÉ
 1.10.  2000 15.00 VRÁBÈE : DOLNÍ BUKOVSKO b
15.10. 2000 15.00 VRÁBÈE : KAMENNÝ ÚJEZD B
29.10. 2000 14.30 VRÁBÈE : ROMO È.BUDÌJOVICE

Dne 24. 9. 2000 od 10.30 se bude v kapli sv. Václava 
ve Vrábèi konat Pou�ová mše svatá.

Od 15.00 do 21.00 hodin zveme všechny milovníky dechové hudby 
do Pohostinství Na rynku ve Vrábèi 

k „Pou�ovému posezení s heligonkami“.
Pro dìti jsou pøislíbeny pou�ové atrakce!

4. 11. 2000 od 8.00 hodin
prodej ryb od 10.00 hodin a� do úplného vyprodání za aktuální 

tr�ní cenu
bohatá nabídka rybích pochoutek pro zpøíjemnìní podívané

Na vaši návštìvu se tìší MS Vrábèe.

Myslivecké sdru�ení Vrábèe Vás srdeènì zva na ji� druhý



Do poloviny října budete mít vcelku 
klid a tak si v pohodě můžete vyřídit 

všechny resty. Vaše duše bude 
kladně ovlivněna Měsícem a vás 

svádět k větší aktivitě. V druhé pol. 
se vám zhorší nálada a vy se 

budete zamýšlet nad osudovými 
otázkami.

Tento měsíc nezačne patrně 
nejlépe, především pro 

podnikatele to bude období 
překážek. Budete žít ve vypětí a 

reagovat podrážděně a 
ukvapeně. Tento čas raději 

využívejte k relaxaci, nerozčilujte 
se a dávejte na sebe pozor.

Září vám přináší energii, která je 
usměrněna uvážlivostí. Začněte 
pomýšlet na zvýšenou aktivitu, 
takovou, která vytváří, řeší, a 

přece není nespoutaná a 
impulzivní. Zakousněte se do 

pracovních problémů a vyřešte je!

Zaměřte se na své cíle a buďte si 
jistí, že máte velkou šanci 

rozhodnout se pro něco, co vás 
posune o krok dopředu. V druhé 
polovině se zvětší vaše citlivost a 
sentimentální nálada a vy můžete 
cítit větší souznění s milovanými.

Září vás bude nutit k hlubokému 
zamyšlení a rozhodnutí ve věcech, 
kde vám něco neklape. Nastává i 

příznivá doba k navazování 
užitečných styků ve společnosti. 

Váš mluvený projev bude dokonalý 
a okouzlíte lidi v jakékoliv 

konverzaci.

To není váš měsíc. Harmonie          
v citech bude nahrazena zmatkem. 
Proto se vyhýbejte hádkám, mohly 
by dopadnout nepříjemně. Dávejte 

si pozor na přílišné kritizování 
ostatních, nebudete spokojeni ani 
sami se sebou. Neděljte ukvapené 

závěry z neúspěchu.

Začátek měsíce bude všelijaký. 
Budete muset řešit jistý zmatek       
v duši a vnitřně budete velice 

napjatí. Nadechněte se a zklidně te 
myšlenky, druhá polovina bude 

pohodvě jší. Vy se stanete 
pozorně jší, smyslnější, ochraňující 

a hýčkající svůj protějšek.

Budete se cítit unavenější jak 
fyzicky, tak duševně. Proto si ří jen 

vyhraďte převážně pro úkoly a 
činnosti, které nevyžadují příliš 
velkou soustředěnost, velkou 

dávku energie, nápaditost a silné 
nervy. Věnujte se rodině, mohli 

byste se dopustit omylu.

První dvě třetiny měsíce budou 
báječné. Můžete vytvořit hodně 

pozitivního, ať už v pracovním, či      
v soukromém životě. Budete v plné 

síle. Zaměřte se na jakýkoliv 
problém a nemůžete neuspět. 

Nerozpakujte se prodiskutovat něco 
vážného, či citlivého s partnerem i 

nadřízenými.

Ať se ponoříte do čehokoliv, daná 
věc vás upoutá tak, že se z ní jen 
tak nevymaníte a to by vám mělo 
přinést dobré výsledky. Dostane 

se vám energie jít si za svými 
plány a doslova převálcovat vše, 

co se vám postaví do cesty.

Můžete se radovat, protože by to 
měl být měsíc plný úspěchů, radosti 
a pozitivních věcí. Ještě lepší bude 
druhá pol. Takže pracujte, studujte, 
milujte, kráčejte s klidem na duši. 
Je to období, kdy si budete přát 

zabrat a dě lat  něco konkrétně jšího.

Začínáte opět dobře. Štěstí vám 
pokvete zejména v partnerském 

vztahu, budete mít dobrý 
úsudek a dobrou intuici. S nimi 
byste měli rozpoznat „pozitivní“ 
od „negativního“, žít naplno jak 

pracovně, tak v soukromí.

Budete velmi kritičtí, náladoví a 
nesoustředění. Dávejte si zvýšený 

pozor na jakékoliv rozhodnutí, 
především co se týče zaměstnání. 

Na konci měsíce už bude vaše 
nálada stálejší a duše klidnější. Vy 

zapomenete na všechny trable.

Pohoda na všech stranách. 
Máte mnohé předpoklady            

prožíti říjen naplno. Přáno vám 
bude ve všech oblastech - jak     

v kariéře, tak v citech i vztazích. 
Vrhněte se do svých plánů, 

kráčejte směrem k nejlepšímu - 
máte na to!

Září nadělá ve vašich citech velký 
zmatek. Nejenom že si štěstí vezme 
kratší dovolenou, ale budete se cítit 
i velmi nespokojeni, nebudete mít 

chuť do práce a ke všem 
problémům se budete stavět 

podrážděně. 

Říjen bude poměrně klidný 
měsíc. Nemusíte se ničeho 
obávat, máte šanci cítit se 

silnější ve svém nitru. V této 
době byste mohli najít nějaký 
způsob, jak si něco přivydělat 

nebo jak něco získat.

Připravte se na báječné období. 
Vaše duše přímo pokvete štěstím. 
Venuše krásy, přátelství a lásky by 
vám měla přinést jen hezké věci. 

Stane se př itažlivými, spole- 
čenskými a na tváři vám budou 
hrát úsměvy. Oplýváte talentem 

vytvářet dobrou atmosféru.

Budete žárlivě jší, budete 
vyžadovat na svém partnerovi, 
aby dával více najevo své city 

a vy budete iniciativnější a 
nápaditější. Pro svůj protějšek 
se tím stanete velice atraktivní 
a lehce vyřešíte své problémy.

Pomaličku se k vám začíná vracet 
štěstí, dobrá nálada a 

soustředěnost.  To s sebeou 
přinese nezvratný fakt, že budete 

aktivnější, budete dodě lávat resty a 
vidět svět v lepších barvách. Už to 

opět budete vy - usměvaví, 
společenští, zasněnější a 

optimističtí.

Je tu další měsíc, kdy máte na 
své straně dost planet na to, 

abyste si mohli zamnout ruce a 
pokračovat ve svých projektech. 
Budete ještě pohotovější a váš 
rozum i mysl budou reagovat 

velmi bystře.

Ze začátku si dávejte pozor na 
náladovost a vyčerpanost. Později 

se však již budete cítit jistější a 
veseljší, budete zářit ve společnosti 
a to by vám mohlo přinést štěstí a 

dobré příležitosti. Budete velmi 
diplomatičtí, s vybraným jednáním 

a jemnými způsoby.

Zákon schválnosti bude fungovat 
na každém kroku, a tak nepoč ítejte 
s tím, že v této době uděláte vše, 
co jste si naplánovali. Pozor na 

hádky, trapasy a neuvážené 
reakce ve společnosti. Budete 

nesoustředění, sarkastičtí a 
pomalejší.
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Říjen bude ve znamení pohodičky 
na duši a vy se stanete velice 

vášnivý. Budete zářit záhadnou 
přitažlivostí, která z vás učíní 

nesmírně atraktivnějšího jedince. 
Naplánujte si zlikvidování restů  a 

pokračujte v rozpracovaných 
plánech.

Ač se máte rádi, občas to ve 
vašem partnerském vztahu 

zaskřípe. Bez drobných 
konfliktů to nejde nikdy, ale 

kdyby mě la nastat krize, 
obraťte se na odborníka, 

pomůže vám. Zbytečně se 
netrapte.

Po teplém záøí, zle se øíjen tváøí.
Záøí jezdí na strakaté kobyle.

Prší-li hodnì v záøí, vesele se sedlák 
tváøí.

Bouøka v záøí - sníh v prosinci.

Je-li øíjen hodnì zelený, bude leden 
velmi studený.

Deštì v øíjnu znamenají pøíští úrodný 
rok.

Øíjen blýská - zima plíská.


