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Úvodník 
Milí čtenáři,  

dlouho očekávané vydání našeho 

časopisu Globe je konečně tady! 
V tomto čísle jsme se zabývaly 

především cizinci z různých zemí, 

kteří se z jakéhokoliv důvodu 

dostali do Prahy. Ptaly jsme se na 

různé názory a pocity na Českou 

republiku. Věřte tomu, že získat 

informace od některých lidí 

nebylo vůbec jednoduché, ale my 

jsme to zkusily a jak si můžete 

všimnout, naše pokusy byly 

nakonec úspěšné. Dále jsme také 

navštívily sečuánskou restauraci, 

ve které jsme si náramně 

pochutnaly. 
Časopis je určen především 

lidem, kteří rádi poznávají i jiné 

kultury, než je ta česká.  
Doufáme, že náš časopis se 

vám bude líbit a hlavně vám 

přinese nějaké nové informace.  
 
Váš redakční tým 

 
 



Krátké zprávy
Umírají stoupenci režimu!

Téměř čtyřicet let vládne 
celé Sýrii jedna rodina-rodina 
Asadů. Nynějším prezidentem 
je Bashar al-Assad, ale většina 
obyvatelstva Sýrie není s jeho 
vládou spokojena. Už přes rok 
se lidé snaží bojovat 
o demokracii, ale jsou 
bombardovány vlastní vládou. 
Povstalci den co den chodí do 
ulic a bojují o svou svobodu, 
ale jsou doslova masakrováni 
armádou, která likviduje 
povstalce tanky, bombami 
a zbraněmi používaných ve 
válce. Násilí neustává a počet 
obětí stále roste. Celá situace 
vede k občanské válce. Asad 
rozšiřuje boje a mohl by 
nasadit i letectvo. Arabové 
proto zvažují chránit civilisty 
bezletovou zónou 
a nárazníkovým pásmem podél 
turecké a jordánské hranice. 
"Asad skončil a hráz se může 
protrhnout už příští rok. 
Arabové začali jednat, protože 

pochopili, že už nemůže 
přežít," řekl jeden z arabských 
diplomatů. 

Syrští rodáci pořádají 
demonstrace v jiných částech 
světa i u nás v České republice, 
kde objasňují místním 
obyvatelům, co se opravdu děje 
v Sýrii v těchto dnech. V Praze 
se pořádá demonstrace každý 
pátek na Václavském náměstí 
od 17 hodin.

Dárek pro muslimský pár

    Kniha „Gift for muslim 
couple“ vyvolala ve světě 
rozruch. Postavili se proti ní 
i umírnění muslimové. Její 
autor Maulavi Ashraf Ali 
Thanvi radí muslimským 
mužům, jak se chovat ke své 
ženě. V knize uznává domácí 
násilí a vyhrožování ženám 

v případě potřeby, jako 
normální součást manželství 
a je zastáncem názoru, že žena 
nesmí vycházet z domu bez 
manželova svolení či 
doprovodu. Kniha si vysloužila 
zákaz ve většině 
knihkupectvích, ale v těch 
muslimským je volně 
k dispozici.

„Jiný svět je možný!“

Začátkem února se 
v brazilském městě Porto 
Alegre sešlo na 40 000 lidí 
s transparenty hlásajícími: 
„Jiný svět je možný!“, „Vězení 
za zločiny proti přírodě!“ nebo 
„Kapitalismus je noční můra, 
ničící život i lásku!“. Světové 
sociální fórum se konalo 
záměrně souběžně se setkáním 
světových lídrů v Davosu. 
Idealisté tak vyjádřili svůj 
názor na svět a touhu po 
spravedlivém světě. 

Nevim/n



UMĚLÉ MRAKY?

Díváte se občas na mraky? Pokud ano, 
nezpozorovali jste jisté bílé pruhy na obloze? 
Možná si říkáte, že jsou to jen zbytky paliva z 
letadel. Z poloviny máte pravdu, ale druhá 
polovina pravdy už není tak jasná všem.

Co jsou to chemtrails? 

Bílé pruhy na obloze vznikají jako zbytkový 
produkt při spalování paliva letadly a během 
několika minut zmizí. Chemtrails jsou husté bílé 
kondenzační čáry, které vypouštějí jak vojenská 
letadla, tak letadla civilní a na rozdíl od 
obyčejných bílých pruhů zůstávají na obloze 
několik hodin. Nejprve se jeví jako úzké pruhy, 
ale postupně se rozplynou a vytvářejí bílý povlak 
na obloze- umělé mraky. 

Tyto aerosoly v sobě obsahují chemické 
sloučeniny kovů jako jsou např. hliník, antimon, 
arsen, baryum, železo, mangan aj. , ale podle 
mnoha chemických rozborů v sobě údajně 
obsahují i bakterie, které způsobují nemoci. 
Naprosto šokující informací se však stala zpráva, 
že chemtrails v sobě obsahují i štěpný enzym, 
používaný ve výzkumných laboratořích pro 
štěpení a kombinaci DNA. Všechny tyto aspekty 
vedou k mnoha konspiračním teoriím  o 
opravdovém úmyslu globálních vlád.

Tento geoinženýrský plán má pozastavit 
údajné globální oteplování, protože kovy v 
aerosolech odrážejí sluneční paprsky zpátky do 
vesmíru, a tak nad námi vytvářejí pokličku. 

Jaké jsou dopady na přírodu a na člověka?  

Manipulace s počasím je dlouho známá věc 
používaná například ve válkách a dnes i v 
normálním každodenním životě. Příroda však 
volá na poplach a následky jsou prokazatelné. 
Zvýšený obsah hliníku v atmosféře se odráží na 
úrodnosti půdy a dokonce na zdraví lidí. Obsah 
hliníku ve vodě a v půdě mnohonásobně 
převyšuje normu. Následkem je tedy neúrodnost 
a zvýšený výskyt nemocí, způsobených 
dlouhodobým působením prvků obsažené v 
chemtrails. 

Teorie o úmyslu globálních vlád

Šokující informace o manipulaci s počasím, 
kterých je internet plný, apeluje na myšlení lidí, 
kteří se snaží více a více přiblížit úmyslu 
chemtrails a snaží se proti tomu i bojovat. 
Vznikají tak teorie na základě důkazů např. z 
chemických analýz vody a půdy v oblastech, 
kde se chemtrails vyskytují nejvíce. 

Jedna z nich tvrdí, že chemtrails jsou součástí 
projektu HAARP a zároveň projektem 
organizace NATO, která umožňuje nad 
členskými státy létat, jak se jim zachce, a tak 
manipulovat s počasím. Součástí této teorie je 
také zjištění, že chemtrails v sobě obsahují nejen 
sloučeniny těžkých kovů, ale také fluorid sodný, 
který má samozřejmě na zdraví člověka 
negativní vliv a údajně otupuje naši mysl. S 
teorií koresponduje i fakt, že nadnárodní 
zemědělská společnost Monsanto,  vyrábí 
geneticky modifikovaná semena, odolná proti 
hliníku. Není divu, že lidé se ptají : „K čemu jim 
jsou semena odolná proti hliníku?“. A odpověď 
si každý domyslí, podle toho jestli teorii věří 
nebo ne. 

Teorií je celá řada, ale všechny mají jedno 
společné. Vláda má už nad námi a nad vším 
takovou moc, že se nebojí vládnout i samotné 
přírodě. 

Problematika chemtrails je tak obsáhlá, že 
nejsem schopna vše zachytit a napsat do toho 
článku, proto jsem se rozhodla využít situace a 
doporučit zájemcům několik velice zajímavých 
článků, kde se dozví více o konspiračních 
teoriích a aktivitě obyvatelstva v boji proti 
chemtrails. 

                                       Nevim/n
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Kousek Indie v Praze

Jméno:  Deepak Kumar Joshi
Místo narození: Nové Dillí, Indie
Věk:  25
Univerzita: ČZU

Podařilo se mi udělat rozhovor s osobou z 
hlediska kulturního velice zajímavou. Zeptala 
jsem se na pár otázek svého kamaráda, který 
pochází z Indie. Snažila jsem se zjistit důvod jeho 
odjezdu z rodné země a pochopit rozdíly mezi 
indickou a českou kulturou. 

1. Jak dlouho žiješ v České republice ? 
Už to budou téměř 4 roky. 

2. Kvůli čemu jsi se rozhodl odjet z Indie ? Proč 
právě Praha ?
Dostal jsem stipendium na studium v České 
republice od mé univerzity v Novém Dillí, kde 
jsem studoval.

3. Líbí se ti Praha a jsou ti čeští lidé 
sympatičtí ?

Já Prahu miluji, hned po Indii je mým druhým 
domovem. Lidé se ke mně chovají velice hezky, 
ale někdy se mi stává, že mi lidé říkají: „Jsi v 
Čechách, tak mluv česky.“ a to mi nedává moc 
smysl. 

4. Jaký je rozdíl mezi chováním českých a 
indických lidí ?

Myslím si, že rozdíly jsou obrovské. Moji lidé 
jsou velmi přátelští a výborní hostitelé, nemluvě o 
jejich pohostinnosti. Srší z nich oddanost a láska, 
která podle mého názoru Čechům chybí. Jinak 
jsou Češi velice milí. Hlavně pokud jste v malém 

městečku nebo vesnici. Tam jsou lidé starostliví a 
láskyplní. Ve velkoměstech však tyto vlastnosti 
lidé nemají. Možná je to způsobené jejich 
uspěchaným a stále zaneprázdněným způsobem 
života. 

5. Rozumíš si více s Indy nebo s Čechy ?
Řekl bych , že si rozumím s oběma národnostmi 

stejně. Na Češích mám rád, že nestrkají nos do 
cizích věcí. V Indii spolu lidé mluví o všech jejich 
problémech a radostech. Drbají ostatní sousedy 
pro svou zábavu místo toho, aby si zametli před 
vlastním prahem. Dobré ale na nich je, že nezáleží 
na množství toho, co ti mohou nabídnout. Nikdy 
neřeknou ne, ať se zeptáš na cokoliv, ale musí to 
být rozumné přání. 

6. Platí podle tebe rčení, že české ženy jsou 
krásné ?

Ano je to pravda, české ženy jsou krásné. 

7. Co si myslíš o českém jazyce ? Je pro tebe 
složitý?

Ano, byl pro mne složitý a stále je. Hlavně 
vyslovování slov, kde se nacházejí písmena jako je 
š, s, ř,  a ž. Mám stále tendence zapomínat českou 
gramatiku, protože je velice obsáhlá. 

8. A co budoucnost ? Uvažuješ o návratu domů 
nebo jsi se rozhodl zůstat ?

Rozhodně si vybírám Prahu. Mohu tu žít do 
konce svého života bez jakýchkoliv pochybností. 
Miluji zdejší kulturu, památky, hrady, i lidi, ale ne 
jídlo. Zvykl jsem si na život v Praze a opravdu si 
tu připadám volný jako pták. 

9. A jaké máš plány, co se týče tvého osobního 
života tady v Praze ? (práce,rodina)                  

 Rád bych v Praze zůstal i nadále, vidím tady 
sám sebe. Miluji svůj život v Praze. Mohu zde žít 
celý svůj život a navštěvovat rodiče jednou za rok. 
Ještě si vyřizuji nějaké papíry pro trvalý pobyt a 
vypadá to , že během 5 měsíců bych mohl dostat 
svou vysněnou práci. Chci být počítačovým 
programátorem. Tak doufejme, že to vyjde. 

                                           Přeložila: Nevim/n



Zábava v Budapešti 
 

 
V Praze jsem se seznámila s jednou milou 
slečnou, která se jmenuje Janka Burovincz, 
šestadvacetiletou studentkou oboru 
andragogie. Proto jsem se jí zeptala na 
několik otázek ohledně jejího života  
v Budapešti. 
 

1. Proč jsi přijela do Prahy? 
Abych navštívila svoje kamarádky žijící v 
Praze. 
 

2. Co si myslíš o Praze? 
Je velice podobná Budapešti. To, co mám 
ráda, nalézám v tomto překrásném městě v 
mnohem větší míře. Například staré domy a 
úzké ulice. 
 

3. Žiješ ráda v Budapešti? A proč? 
Ano, protože kulturní život je velice bohatý a 
barevný. Je tam mnoho divadel a koncertů. 
 

4. Kam obvykle chodíváš za zábavou? 
Na jazz koncerty, blues, rock a tancovat do 
folklórní tančírny. 
 

5. Proč právě folklórní tančírny? 
Vyrostla jsem ve folklórní hudbě a tancích. 
Také často ráda zpívám s kamarádkami. 
 

6. Jak vypadá taková tančírna? 
Jsou dvě velké místnosti. V jedné hrají hudbu 
ze Sedmihradska. Tančí se tam v párech.       

V druhé místnosti tančíme kruhové tance na 
moldavskou hudbu. Na začátku se učíme nové 
figury, potom je spontánní tanec, kde 
využíváme svoje dřívější znalosti. 
 

7. Kolik lidí tam chodí a v jaké věkové 
kategorii? 

Tak okolo tři sta-čtyři sta lidí. Potkávám tam 
dvacátníky, ale i důchodce. 
 

8. Je to u mladých lidí běžné, že chodí 
do tančíren? 

Bohužel ne. Je to jen malá část mladých. 
Většina chodí do disko-klubů. Také někdy 
zavítám do klubů, nebo na jazzové koncerty, 
kde se dá bezvadně tančit. V Budapešti je 
naštěstí spousta různých druhů koncertů a 
klubů. Každý si vybere. Měly jsme jít do 
klubů v Praze, abych to mohla 
porovnat.(smích) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               Foto a překlad: Hroch 



Oslava nového roku na jaře

Pro většinu českých občanů je zvykem slavit 
nový rok z 31. prosince na 1. leden následujícího 
roku. Kurdové však slaví nový rok 21. března. 
V tento nejdůležitější den pro Kurdy se oslavuje 
příchod jara zároveň s novým rokem. Je také 
označován jako den svobody podle mýtu 
osvobození Kurdů od netvora Daháka. 
K oslavám nového roku patří hudba, tanec, 
dobré jídlo a také tradiční zapalování pochodní 
a přeskakování plamenů. A jak vypadá taková 
oslava v Praze? Rozhodně zde lidé nechodí se 
zapálenými pochodněmi po ulici. Newroz se 
v Praze slaví decentně, ale kvalitně.

Kurdský nový rok v Praze

Dnes je 21. března, kurdský nový rok, který se 
slaví v Kulturním domě Ládví. Oslavy začínají 
v 17 hodin. Společně se svou rodinou se 
připravuji na oslavu a před pátou vyrážím. Když 
dorazíme na místo, slušně nás pozdraví 
(arabsky) pořadatelé slavnosti, podají si s námi 
ruku a popřejí Newroz piruz be. Usadíme se na 
místa a dáváme si něco k pití.

Sál je velký a na pódiu jsou připraveny 
mikrofony, hudební nástroje (např. strunný 
nástroj tambúr) a bubny. Nad pódiem jsou fotky 
několika kurdských vůdců na jejich počest a na 
velkém monitoru u pódia běží fotky kurdské 
krajiny a obyvatel. V sále je také několikrát 
vyvěšena kurdská vlajka (vedle ní i česká) a pod 
ní místo 2011 stojí rok 2623. Toto číslo není 
přesné. Táta mi říkal, že nikdo pořádně neví, 
jaký je to vlastně rok, někde se dokonce uvádí 
něco málo přes 2700. 

Postupně se do sálu shromažďují Kurdové 
z celé Prahy a když je sál plný, hlavní pořadatel 

vystoupí na 
pódium, všechny 
vřele přivítá 
a prohlásí 
slavnost za 
oficiálně 
zahájenou. Jako 
vždy poděkuje 

českému národu, že tu Kurdové našli své 
útočiště a že tu mohou žít. Dále stručně poví 
něco o kurdské historii a o aktualitách 
v Kurdistánu. Vždy, když řekne něco velice 
pozitivního, celý sál se rozjásá a roztleská. Takto 

se vystřídají tři pořadatelé, kteří navíc seznámí 
hosty s dnešním programem a s hosty 
vystupující na dnešní slavnosti. Poté přichází 
něco, co je podobné volné zábavě. Na pódiu se 
nic neděje, ale sálem se rozléhá hlučné povídání 
lidí, kteří se potkali po dlouhé době. Můžete zde 
zaslechnout kurdštinu, arabštinu, nejméně však 
češtinu, tedy pokud jsou mezi hosty i Češi, což 
je v poslední době dost rozšířené. I já jsem 
potkala své staré známé a ráda jsem si s nimi 
popovídala. Seznámila jsem se však i s lidmi 
novými. Během této volné zábavy chodí kolem 
všech stolů mladí Kurdové a nabízejí tradiční 
kurdskou pochoutku-baklavu. Samozřejmě 
neodolám, patří k mým nejoblíbenějším. 

Zanedlouho se ozývá rytmická syrská hudba 
a lidé začnou tleskat a někteří i zpívat. Netrvá 
dlouho a lidé se zvednou ze židlí, postaví se do 
kruhu a začnou vesele tančit tradiční kurdský 
tanec-jeho nejjednodušší verzi. Ráda tančím 
tento tance. Vyzařuje z něj čirá radost. Lidé mají 
spoustu energie a vydrží tančit velice dlouho. 
Tanec není vůbec složitý. Jde o pár rytmických 
kroků střídavým směrem doprava a doleva 
v uzavřeném kruhu, kde se lidé drží za malíčky 
a pohupují rukama oblými pohyby do rytmu.



Nastává malá pauza, při které se mnozí lidé 
občerstvují. Rozdávají se tácy s mnoha 
pochoutkami. Podává se dolma- rýže smíchaná 
se šťávou z dušené zeleniny zabalenou 
v sušených vinných listech. Jí se s rýží, 
arabským chlebem, který si můžete namočit 
např. do hommosu nebo do jogurtu smíchaným 
s olivovým olejem a kořením. Na stole jsou také 
olivy, datle a arašídy. Vše zapíjíme lahodným 
černým čajem. Najdou se však tací, kteří oslavují 
nový rok velice vydatně a zapíjí to alkoholem. 

Po dobrém jídle přichází tombola, ve které je 
možno vyhrát například hrníček, tričko, propisku 
s kurdskou vlajkou nebo CD s orientální 
muzikou a mnoho dalších věcí. 

Celý večer pak vystupují muzikanti a zpěváci. 
Hrají kurdskou hudbu a tak vytvářejí pozitivní 
atmosféru. Téměř celý sál tančí i složitější verze 
kurdského tance, později (hlavně muži) začnou 
tančit Íránské tance. Jde o pohyb ramen nahoru 
a dolů (nohy se pohybují v rytmu střídavě doleva 
a doprava) ve velice složitém rytmu, prováděný 
lidmi téměř se dotýkajících dlaněmi 
v uzavřeném kruhu nebo řadě, který, pokud 
nejste dobrý tanečník, nemáte šanci zachytit. Na 
první pohled tento rytmus vypadá jakoby se 
každou chvíli měnil a nebyl stálý. Je to prostě 
tvrdý oříšek. 

Takto se lidé baví několik hodin bez ustání jen 
s malou přestávkou na pití. Celý sál jásá, raduje 
se, upřímně a z celého srdce oslavuje Newroz. 

Kolem půlnoci se oslavy chýlí ke konci. Já, 

vyčerpaná a unavená, se oblékám pomalu do 
bundy s pocitem lehké nostalgie, odcházím 
a opouštím tak toto pro mne velice příjemné 
prostředí. Rozloučím se se všemi, které znám 
a mířím k východu. Cestou přemýšlím nad 
zážitky z večera a už se těším na další kurdský 
rok, který strávím s těmito milými lidmi. Žádná 
z oslav pro mě nebyla něčím povinným, ani se 
nestala rutinou. Vždy přicházím dobrovolně 
a velice ráda. 

 Nevim/n



Liána mrtvých 
V hlubinách Amazonského pralesa se 

skrývá mnoho léčivých bylin. Amazonští 
šamani s těmito rostlinami komunikují, 
uctívají je a ony jim na oplátku prozrazují, 
co přesně léčí. Dokážou vyléčit i nemoci 
zdánlivě nevyléčitelné.  

Za mistryni všech bylin je považována 
šamany liána Banisteriopsis caapi, jejíž 
odvar se připravuje dvanáct hodin. 
Psychoaktivní odvar, nazývaný Ayahuasca 
rozšiřuje lidské vědomí, ale není to droga. 
Tento odvar člověka vyléčí a pročistí na 
všech úrovních, ale také otevře bránu k 
poznání, do jiných dimenzí. Lidé, kteří 
jsou „hodně zanešení“, nebo mají nějaký 
vážný psychický nebo fyzický problém, po 
požití mohou zvracet - očišťují se. Šamani 
vaří bylinu a před požitím praktikují rituál. 
V tomto stavu dokážou opustit své fyzické 
tělo a cestovat kilometry daleko, poznávat 
tajemství vesmíru a cokoliv, co je zajímá. 
Proto šamani odvar nazývají Maestra 
(mistryně) Ayahuasca (liána duší, liána 
mrtvých). 

 
 

Režisér Viliam Poltikovič natočil 
dokumentární film Maestra Ayahuasca, 
ve kterém se díky rozhovorům se šamany 
dozvídáme, co Ayahuasca umí. Několik 
lidí, kteří se s ním vydali do peruánského 
pralesa, ochutnali tento zázračný vývar, 
poté co drželi několik dní dietu. Zážitky, 
které můžete mít, jsou velice individuální, 
každý se cítil jinak.  

Ve filmu jsou tyto zážitky 
zdokumentovány, tak, že se kameraman 
ptá jednoho po druhém, co zrovna cítí. 
Film také obsahuje vyprávění šamanů o 
lidech, které léčili z různých nemocí – 
rakoviny, psychických problémů, 
drogových závislostí.    

 

   

Nevim/n 

 
  

 

 



Restaurace S´-ČCHUAN

V pasáži na Národní třídě se nachází čínská 
restaurace S´-ČCHUAN. Mile vás tady přivítají
a usadí ke stolu. U stolu sice nemáte moc místa, 
ale za krátký čas vám to přestane vadit.

Okolo vás sedí spousta lidí, kteří jsou nuceni 
poslouchat, místo hudby z Dálného východu
(navozující příjemnou atmosféru), hudbu 
populární. Na rozdíl od nepříjemné hudby je tu 
ale pěkná výzdoba v duchu sečuánské kultury. 
Návštěvníky rozveselí i usmívající se zlaté
rybičky ve velkém akváriu u vchodu.

Za pár vteřin dorazí usmívající se obsluha, 
mluvící celkem dobrou češtinou. Můžete si objednat různorodé pití, od čínských specialit až 

po obyčejnou kolu. Za ochutnání stojí 
jasmínový čaj, nedoporučujeme však 
pomerančový džus. Z pestrého jídelníčku si 
můžete vybrat různé předkrmy, polévky, hlavní 
jídla a dezerty – většinou smažené. Na jídlo
nemusíte dlouho čekat, doporučujeme například 
lilek v pikantní omáčce, který ale nemusí
každý kvůli pálivosti zvládnout, pro ty 
doporučujeme např. kuřecí maso s houbami a
bambusovými výhonky. Porce jsou tak velké, že 
se z nich dokáže najíst i několik lidí.

Váš zážitek můžete završit dezertem, nebo si 
příjemně popovídat s rodinou či přáteli.

Adresa: Národní třída 25
Pasáž Paláce Metro
110 00 Praha 1
Otevřeno:Po – Ne 10.00 – 23.00
                                                                  Struna



Milé prodavačky
	Snad každý zná ten pocit, kdy přijdete do 

obchodu s dobrou náladou a snažíte se na 
prodavačky usmívat, ale ony místo aby úsměv 
oplatily, tak se zeptají: „Menší nemáte?“ Když 
odpovíte, že ne, jste snad za toho nejhoršího 
člověka na světě. Co si vlastně dovolujete	
chodit	do	obchodu	s	pětistovkou,	když	váš	
nákup	stojí	pouze	tři	sta?

malý	regálek	s	bramboříky	v	květináčcích.	
Tak jsem rychle proběhla prodejnou, vzala 
kytku, a že jí půjdu zaplatit. Chvilku tam tak 
stojím u té pokladny, čekám, až si prodavačky 
něco důležitého dopoví. Ale dobře, říkám si. 
Prodavačka, ke které jsem šla, Irenka, chytne 
kytku a pozoruje jí, kde by asi tak mohl být kód. 
Nenajde ho. „Maruš, jakej je ten kód?“ Křičí na 
celou prodejnu, i když Maruš je jen o jednu 



ZÁBAVA
Cílem je doplnit chybějící 

číslice od 1 do 9 podle 
následujících pravidel: 

V každé podoblasti se každá 
číslice má vyskytnout právě 
jednou (podoblasti jsou 
vyznačené hrubou čarou).V 
každém sloupci a v každém 
řádku se má každá číslice 
vyskytnout právě jednou. 
Vyplněné číslice jsou rozmístěny 
tak, aby pro dané rozmístění 
existovalo jenom jediné řešení. 
Hodně štěstí.

Poleťte s námi do 

        už od  Kč a zažijte 
              dovolenou, jakou jste ještě
        !

CHORVATSKA
4 900

nezažili

www.krasnadovolena.cz



Mezinárodní vtipy
Němec, Američan a Čech se baví o 

autech.
„My máme tak skvělá auta,” holedbá se 
Mnichovák, „že když zapomenu 
zamknout, za pár vteřin se rozhouká 
alarm.”
„To nic není,” chlubí se Newyorčan, „to 
když my zapomeneme zamknout, auto se 
zamkne za pár vteřin samo.”
Pražák se vytahuje: „To u nás, když 
zapomeneme zamknout auto, za pár 
vteřin se stane neviditelným!” 

   Bůh si pozve českého, slovenského a 
islandského prezidenta a povídá: 
„Každého zatočím podle toho, kolik se v 
jeho zemi krade.”
Islandského zatočí 10x a slovenského 
20x. Ti se pak ptají, kde je Čech.
„Ten vám tu bude dělat větrák.” 

Víte, proč nemá Ind nikdy hotovo?
Protože to nechává na indy. 

Struna

Náš redakční tým

Náš redakční tým se skládá ze čtyř členů. 
Jsme studentky druhého ročníku Waldorfského 
lycea v Praze. Jelikož jenom jedna z nás je 
Češka, zaměřili jsme svůj časopis na 
mezinárodní vztahy. Práce na časopisu byla 
namáhavá, ale přinesla nám mnoho nových 
zkušeností a občas i zábavy. 

Členové našeho týmu:

 Evin Vojtková (Nevim/n) - v našem časopisu 
vykonávala funkci šéfredaktorky, kontrolovala, 
aby byli veškeré příspěvky korektní, pomáhala 
s grafickou formou časopisu.

Katarína Struňáková (Struna) – je naší 
sekretářkou, zařídila pro nás povolení k vydání 
časopisu, starala se o to, aby byli veškeré 
příspěvky odevzdané včas, zpracovala grafickou 
formu časopisu.

Ágnes Moravcsíková (Hroch) – redaktorka, 
která nám zprostředkovala setkání s cizinci.

Lída Palmeová (LíPa) – grafik, při vytváření 
časopisu působila jako zdroj inspirace a nových 
nápadů. 
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