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Lucia di Moriani připravila předpověď 
pro jednotlivá znamení zvěrokruhu: 

Více najdete v příloze s dalšími 
horoskopy a věštbami
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Raci by měli být velmi 
opatrní na své zdraví 
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 Už naši předkové věděli, že 
 je potřeba dodávat tělu 

 pravidelně energii, a stejně 
 tak je očistit od všech 

 škodlivých látek. 

Počátkem dubna vyjdou speciální Horoskopy s názvem
Zázračné amulety a originální horoskopy 

Zakoupit si je můžete na novinových 
stáncích nebo na: www.spiritobchod.cz
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ODBORNÍK 
RADÍ Jak vybrat trekovou obuv?

Kladete si otázku, proč si 
vlastně trekovou obuv 
pořizovat, když necho-
díte na žádné velké tú-
ry ani nelezete po ska-
lách? Důvod je pros-
tý. Sportovní tenisky 
bývají většinou nízké, 
lehké a ohebné. Takové 
vlastnosti nejsou žádoucí 
pro pohyb v terénu, byť na kratší pro-
cházku. „Horská procházka znamená 
kamenitý terén, krátké i dlouhé výstu-
py a sestupy. Je potřeba mít zpevně-
ný kotník, abyste předešli případným 

zraněním a následným bolestem svalů 
či zad,“ říká Robert Kunorza, výkon-
ný ředitel společnosti Bennon.cz. 

Na podešev trekové obuvi je 
většinou použita pryž nebo 

TPU (termoplastický po-
lyuretan) pro oděru-

vzdornost a proti-
skluznost. Oproti 
sportovním te-

niskám mají trekové 
boty hlubší vzorek na podrážce, kte-
rý je zvláště vhodný pro horské túry. 

Na co brát zřetel?
Parametrů, na které se při výbě-

ru trekové obuvi musíte zaměřit, je 
hned několik. Základním pravidlem 
je ujasnit si, na jakou aktivitu a v ja-
kém prostředí je budete nosit. 

– podle prostředí, ve kterém bude 
používána – vnitřní, venkovní, rovný 
povrch, náročný terén, 
nošení a manipula-
ce s břemeny

– podle aktivi-
ty při nošení – 
dlouhá chůze, 
stání na žebříku 
nebo na jiné ne-
stabilní ploše

– podle anatomického předpokla-
du chodidla – rozměr, tvar, drobné 
odlišnosti (reakce nohy na dopad 
apod.).

Další důležitou věcí je správný 
výběr velikosti. Vnitřní prostor 
boty by měl být alespoň o jeden 
centimetr větší, protože je třeba 

myslet na vhodné kvalitní po-
nožky. 

Důležitý je i materiál
Materiál, kte-
rý je na svršku 
boty, by měl 

být lehký a odě-
ruvzdorný, ať už je 

kožený nebo textilní. Jedním 
z nejdůležitějších komponentů je 
podešev. 

„Treková podešev by měla mít 
oděruvzdornou a protiskluzovou 
nášlapku s hrubším vzorkem neboli 
dezénem. Mezipodešev by měla být 
lehká s vlastnostmi tlumícími nára-
zy. Celkově je výhodné, když je po-
dešev ohebná v oblasti nártní kosti,“ 
dodává Robert Kunorza.

 Treková obuv do náročného teré-
nu, jako jsou třeba ferraty, vyžaduje 
naopak tuhou podešev. Také nízká 
hmotnost boty nebo funkční mem-
brána jsou podmínkami pro dobrou 
trekovou obuv.  (tz, rox)
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REJ DUCHŮ V TRESTANECKÉ OSADĚ
Port Arthur, město a bývalá 

trestanecká osada v australské 
Tasmánii, je lovci duchů velmi 
vyhledávánou lokalitou. Není 
divu, od 19. století zde umírali 
lidé nejkrutější smrtí, převý-
chovu k „obrazu společnosti“ 
tu nepřežilo více než tisíc věz-
ňů. Možná proto se místo para-
normálními jevy jen hemží.

Podivné přízraky
První záznamy o nevysvětli-

telných jevech v  Port Arthuru 
pocházejí z  roku 1870. Lidé 
vídali různé postavy, objevo-
vala se záhadná světla, která 
náhle mizela, byly slyšet různé 
kroky, aniž by se po chodbách 
někdo pohybovat apod. 

Dodnes se tu poměrně čas-
to zjevují duchové. Stará žena 
houpající se v křesle, nebo ma-
lá holčička, která pobíhá sem 
tam a vesele se směje. Proč se 
ale zjevují v místech, kde umí-
rali především muži? Jedno z 
vysvětlení předpokládá, že se 
jedná o projekci toho, na co 
zdejší vězni mysleli. Někteří se 
totiž upínali na myšlenky svých 
blízkých, když byli drženi v ne-
lidských podmínkách. Může jít 
ale o rodinné příslušníky těch, 
kteří zde pracovali.

Jeden zdejší komplex byl 
vybaven samotkami, kde mu-

ži trávili celé měsíce, někdy 
dokonce roky. Nejenže neměli 
s nikým kontakt, nesměli niko-
ho ani slyšet. Dozorci v těchto 
místech prý nosili plstěné pan-
to� e, aby ani oni nevydávali 
žádný zvuk. 

Jednou týdně měli někteří 
vězni povinnost navštívit mši. 
Jenže ani v  kostele nemohli s 
nikým hovořit. Aby se jakému-
koli kontaktu zabránilo, byla 
jim nasazena maska a byli dr-
ženi v oddělených kójích. Mno-
ho z nich zešílelo.

Pomsta za smrt
Osmadvacátého dubna roku 

1996 zažil Port Arthur masa-
kr, při kterém zemřelo 35 lidí 
a 28 bylo zraněno. Šílený plán 
Martina Bryanta, který zrál pár 
týdnů, měl za cíl jediné – zabít 
co nejvíce lidí.  Bryant střílel a 
vraždil v  kavárně, v  obchodě 
se suvenýry, na čerpací stanici, 
ale také na příjezdové cestě a 
parkovišti. Když byl následující 
den dopaden policií, zajímalo 
ho především, kolik se mu 
podařilo zabít lidí. I když se 

k  vraždám přiznal, zároveň 
byl výsledným číslem velmi 
překvapen a také zklamán.  
Zvláštní bylo, jak svůj čin vysvět-
lil policii. Jeho otec pár týdnů 
před činem spáchal kvůli nevy-
dařenému podnikání sebevraž-
du, se kterou se Bryant nemohl 
vyrovnat. Údajně začal slyšet 
hlas, který ho nabádal k pomstě. 
Mělo jít o hlas bývalého vězně. 
Ten mu řekl, že pokud pomstí 
smrt svého otce, pomstí i smrt 
mnoha dalších...  (kuč)
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