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aése něJaké poenámky

. včera proběhta datší scéna - opět s nejstaŇm... nebyta tak intenzivni, ate tryala celou dóu i po pňchodu

matky

. nejmladší se chovat výbomě - tak hežky, že mě úptně pře{<mpoíál, že se nenechal stífnout...
l pmskta mi árovka u tampy v pokoji

. vďer jsem rozbila skteničku

. dato by se ňď, že to nóyt neitepší den :D

. dne§ka prostřední ptint na svoje bratry,.. na mě si to naštěstí nedovolit...

o neďrybl mi tu čes|cý jídlq nechybí mi fu ani česke' chteba s marmďádou... asi to bude tím, že sé tady ii tak
dobé..,:}

. ťte, jak se p@ná kYatitní sklEavka v paíku? Tak, že na ní čtyřtďý kluk mdokáĚe vytézt (po toín klouacím}

, a nakonec ještě jedno zamyšleni.,. htaně když js€m tu stedovala fotbal, tak jffi začata přemeištet nad tím,

že nejvíc peněz vlastně přryážně vydětávají ti lidé, kteň precují v ábavním pnirrrystu, nebo pmtě tam, kde

bavíte tidi, ukazujďe se jim, nebo tak... na co je vlastně uátečný např. íotbalista? na to, Že tidi se nidí na

fotbat koukaji... ale oni vlastně nic'užite&ýtp" nedětají... ie to vážně zaiímYý...

no, tím asl Pro dnďek konóm :) pokud k tďnu budete mít nějaký poznámky, doda*y, pňpomhky, nebo cd(oliv, tak piŠte

do komentiiřů... já to ráda čtu ;)

o ňnč

Ggor8ie

Hi, l am GsrgiB, l

am 22 }€aí5 old and

When l ónt trml,
l §tudy spanisfi and En8tish at the
UniEr§ity of Liberec. l realty tike
tangua8s! ;} Be§íd€s that, l low
trawlting, fashion, ptEtogťaphy,
p@pte, crafting, and ewrything
€t§e... i)

zobralt cetý můj profit
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Pío jakékotiv dotary, poyzbulení,
pozdravení,....
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CaJikqk@8mil.cm
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TráVel With Georgie

!bnnl|bl

W'th lre Gsrgi€ v íó:í9

YNr opinion

3 komentáře,

3'1 DoporučiinaGoog|u §Ětbn§ au pain lbttorca .:{

Tfével Wilh Geo€ie s líbí ví@ lirem
(r3q.

§M
f,ffiry

HWiň pro $6Éhi 6lť Fa€boot

Prchledat bnto bloBffiPís 12. května 2011 í0:44

talry nchápu, co F tidem fla fotbatu tak tíbí

odpovědět

8arčá 13. května 20í1 14:09

i,taš sper btog! Libí s mi tvuj §tyt pgní a vůb(, ajímaj rTĚ ziážitlq au-pairek :.) sam §m byta au.pair, wátita jsm s před

2 lety:-)
J$u na itattoíce tal{y tak rozmatený dětíl :-) A dá 9 tam najň i angtkky mluvící rodina?^4atlorca by ííĚ f8kt tákata i-}

odpovědět

Geor3le 1ó. května 2o1í 5:54

jé, dík tM :) tyjo, když tak koukám na tvůj bt€, tak ta šabtom mi říká, že j$m tvůj btog někdy dňv už čďla :)

no, na ,,4altoace jsu taky hodně rozmatený děti... už j§m je potkata... angticky mtwící rodiny jsm potkala, ale ne za§ tak

|M. Těžko ňct, je§tti htedají aupaií... ate rírystím si, že pokud budeš htedat, tak pravděpodobně najdeš i) angtičanŮ je tu dost

:} a Álattorku doporučuJu, tak pňleť! ;)

odPovědět
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Travel with Georgie: pěkný dlouhý anabity víkend http://georgie*cr.blogspot.cz120lll05/pekny-dlouhy-nabity-vikend.htn

Geor8ie

Hi, l am Georgie, l

am 22 yeaí§ old and
when l dont travet,

I §tudy spanish and Engtish at the
Univer§ity of Liberec. l rea(ty tike
languages! :) Be§ides that, l low
travelling, fashion, photogřaphy,

P@pte, crafting, and everything
els,..:)
zobrazit celý můj prof'l

Konakfujte íně

Pro jakékotiv dotazy, powbuzeni,
pozdravení,,_..

pište na:

cajikuk@3reil.Com

PodpoŘe moii certu
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(138).

ftUgin p6 so6iélni síi'ř..eboók
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pictures Praha recept
stockholm swjtz€rland
thouqhts zamyšleni usA

zážitry Španětsko žiyot

Domovská stránka o mně in Engtish My pictures

úterý í7, kVětna 201l

oěknú dtouhú a nabiŇ vlkendlJJJ

hezky 5e posad'te, uětejte si pďlod{í a pňpravte se na dtohé vyprávění ;) také doporučuji něco k zakNsnutí, kdyby Vám
mezitiín \yhládto, htavně v těch částech o iídte... ;)

zaČata byó asi tím, že nejmtadší * V pátek odpoledne rátit ze škotkového výtetu. Nóyl dma ieden den a jednu ne a byl
tady podivuhodný ktid. Pňšta ho i přivídat prababička, která ho sm kažóý ds óodí na 2hodiny hlídat.
pný vŠechno proběhto dobře a byto to tam super. spat V pohodě, pit mtéko jako 6tatní (které by dma neY}pi[) a jedt
dobře..,
ale nepodceňujte děti, ony jsou vážně chytré. Jakmile byl zaF dffia, Řk asi tak cca po 3minutách byta réna - matá,
protoŽe byta jenm * mnou... hodi{ nějakej namalovanej kámen odtamtud ná zm a já m0 řekta, ať ho aedna, dřepta

isem si do dveň a čekata, až ho ryedne. Ate on ne, chtět odejít, ate protože jsem byta Ye dveřích, tak začat brďet. Docela
mě tím rozhodit, tak jsem byta Z něho taková znechrcefti, i kqž se z něj Yšichni §tále ruplliYati.
Když pak pit svoje mtéko a nějak už ntrhtět, tak jsem si k nému sedta a řekta mu, ať mě poslouchá.
VysYěttita jsm mu, že je hezhý, že byt na uýletě a že to tam bylo fajn, ate to, že se wátít domů, nenamená, že bude za§
zlóit. že ten ztobiýý ktuk se mi vŮb< netíbí, al,e toho hodného mám ráda. Tak že chci, aby s€ vrátit ten hodný. Nechtěto
5e mu, ate ptrhopit.
Vážně, nepodceňujte děti. Dokážou srĎomě vycítit situaci a vyuát ii!

A ted' o naŠem víkendu v hotel§. (,l .Zápis - leám tu V posteti, čekám, až prmtředni, kteď je tu se mnou v pokoji, use,
abych Vypta televiž, mám sundaný čďky, nevidím nic, protože jsem si ne%la bFýte, tak tu poslepu smolím óánek, nemají
tu wifi, což je divný... ate jinak je tu fajnl :)
věděta jsem o tm dopředu a o tom, že to je nějak spojený se školru ktuků - nabídku dostali ve ško(e a byto mi řďmo,
žetu budou nějací spotužáci-
Nějak isem nevěděla, co ďekávat, ate dtreta jsem se těšita. Až v trítek j*m zača{a přffitstet nad tim, že tam bUdU zas
skoro jako pátý koto u vozu, protože tam budou děti, co se mají, matky, co se nají...... a já :D ale co... :D

vyjeti jsme jižně z Alcúdia a cesta truala cca 45minut. Dorazil,i jsme do kíásnýho místa, do pěknýho hotel,u. Teda jakože
recepce velkolepá. zbytek už ne tak mffi, ale asi zá[ež, jakéj pokoj si zaplatíte. Ate je pěkrej, jenom není tak honosnej,
jako wtup a recepce ;)
Ate co je důtežté, že bázénů tady mají d6t a skvětý qfirání pro děti - ty byty nadšené a mně dmeta stačito se na ně divat,
i když pak jsem si začata ňkat, že jsm si ty ptavky měta wít ;)
pak byto Vtipný, jak jsme pak děcka ktepající se Zimo, s drkotacíma zubama vyháněli z bazénu a my nám twdity, jak jim
není žma. Taky se skoro Vštrhny za tu chvilku stihty někde odřít a tak,.. :D

l:ffi
r::. ,::á
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/+L. múj fashion bLog

. můj foto blog

. můj §taný au"pair btog

. bLog mé sestry

DoltáEjE Ňvinky éroilem

ffi
Pr.Yi&lní čEnáň
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řffi
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ffi
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večeře byta vetkotepá! mají to jako pěkne velkou restauraci vetik$ti jídetny, u vchodu vám zkontrotuje identitu (jestti

máte Zaptaceno) óšnik, zeptá se pro kotik tidí chcete stŮt a nasměruje vás :) dokmce tam mají i dress code. Je to
restaurace, tak byste tam měti jít stušně obtečeni, ne ve sportoYnim, nebo tak. A rŽ vŮbe ne v plavkách. JeŠtěŽe jsem si

wata stušný kalhoty. Ate pak jsm § všmta, že to tidi za§ tak šíteŇ nedodřowti ; )

Jídto byto §eryírované Ye stytu šváJsl§kh stotů até s úžasným viběrem. Runá zelmi8a, těstoviny, níže, hmnotky, Piza,
krokety, stožitějši jidla, pak tŮzná maltoBký speciatity a tak... potom si mŮžete YybÉt z § mouČníkŮ vČetně Zmtiny a

hromady oytre ;) mám pmit, že jsem tďlo mtr nesn&la. Jenm trochu těstrcvin se zeleninou-salátem, Pak jffi si data

nějakej kávovej krém (původné jsem mysteta, že to je čokoládová mutina, dE druhy ananasu a to je asi YŠ{hno. Jseín

naprásktá. To si jďtě {Éjeme,., :) jo a na piti tam choditi óšníci, ptati s, co chceme a pak nám to pňnesti... :)

děti se zezačázku chovaty moc hezky a jedty, ale pak Začty pobíhat kotem stotŮ a ačaly dáat Pitomosť- Tak jrm se §
záyisti divata ke stotu hotóček, které krásně a ktidně sedě(ya jedty... tam bych p cítita Víc doma.,. ate není mi dopřáno;)

mysleta jsem si, že půjdeme do pokoje, nebo se píoiít, ate v nějakým baru byt program - nějakcí asi braátšť tanďníci :D

no, jako doceta zajíma$ý, v podstatě jsem se pobavila, o když to asi neměto b€jt zábavný :D htavně byto zajímasý Yidět ty
zskoro nahý tanócí holky a pmí dvě řady ptný matých dětí... :D at€ asi si to tak neberou...,

koukata jsem tam na nějaké animátory, nebo prostě místní zaměstnance, kteří dětem nafukoYali takoyý ty podlouhtý

batonky a tvarovati je... óm dýt tady jsm, tak uwžuiu, že bych se ráda v budemu uchytta V turismu... a ňkám si, Že

tady to bych chtěta zkusit.-, třeba pň3tí této, pokud by to što, NeVím, jak se k tmu do§tat, ate mohlo by to být fajn.,.
zkusím se cetkově poptat, jstti bych nemohta najít jakoukoliv práci tady na lilattor€e pň3tí léto :) to by se mi tibilo :)

ryi:ili:íil::"""
Túcume, Peíu

EsL cla§§ at
colegio san José

Upravování fotek

Pruni dny v Peru

Archiv blogu

> ?014 l21}
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> prosjne. (,ió}

> tistcpad (ó)

> říjen (4)

> záři (7)

> srpen (í4)

> červenec (,l7)

> červen (14)

V květen (12)

jako ob!rykte...

úte.}i v Patmě :]

..- a jak jste s měii vy?

random

pěkný dtouhý a nabitý Vikend

zare nějaké poznámky

včera večer

vlož náZev

opožděný Vetjkonoční speciát

jak to tU rypadá

jaké Dyto íáno
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(ne}snesitelná těžko§t nap§ání
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> duben(ló) ÁZ
> březen (24)

> únoí (31)

> teden (í3)

> 2010 (4ó)

> 2@9 (21}

pňhláš€ni k odbéru

Pří§pěvky

Korentáře

stati§tika

_".^/i1
54484

8l€y, kbré Ř!

trawling tňdets
FREMY FRlDÁY: FRIDAY FLJNNlEs

l_j LoL: Life of Laurens
A shón trip to the G.eek i§land§

ij zivotem bez hranic
Na navsteve V Rajj ;]

iiuaryvlustralii
5!

i.]] uomaci notusy-pokusy
košík z pedigu

i así a lo checo
Lo que ilo sabías det PRoslM

l1- 1 Tlre Treasure island
Nepoučitetná a změna témát

Ei? batte.ed suítcass l trarel
storis I expat llfe
Ťhe Á.ch and London Baidge on
the Great ocean Road

[_it,reemy*lf

^edrid 
podrubé a ovied:i.ký el

cri*o

" celebraté Life
23 We&s I bump ]

ilj where Th€ wild Thing§ Are
How maĎy cameLs íor your
friend?

|"i Welcore aboard
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2.ápis - tentoknit s čočkama, sbota 14.5.2o11, kdy si nejmtadší dáYá §6tu a Zb^ek se šel prcjít-..
vyspati isme rc tu dcela dóře :) ráno s obtikti rone do ptavek, ale přes to § dati obtďení a šti na snídani. zase krásnej
výtěr...:)
od tYPické angtické snidaně, vajtr na někotik způsóů, přes patačínky, různé joguny, cereálie až k croissntům, tostům
nizným druhům pečiva, marmetádám a ovoci... :)
nějak jsem neptrhopita autmat na kávu, ate pak jsem si tam omytem n*hata naPustit půtku hmku íntíka. Pak jsem si
zadata, že chci kafe s mtékem a pěkně se mi to tam přetilo... no, trmhu trapas :D
jediný, co bYch na sídani vytkta by(o, že sušenky, co yypadaty jako óoco(ate chip cmkies, tak yůb€c ntrhutnal,i, nebo tu
mají nějakej diwej reept. A crois§nt taky nebyt mtr dórej. Byto to ten španětskej druh. Já raďi fRncMský;)
Ate jinak yiýýborný... super džusy, jogurt a tak,.- :)
po snídani jsme se vydali k pirátské todi - ětskému baénu. Děti se tam pěkně vyřádity, já p óáEm, že jffi se trchu
pňpítita... lepší pďasí j§me si nemoh(i přát, byto prostě nádhemě :)

Matky si povídaty, fotily re, pňjet nás navšťvit otec a já r mažta, tak jsem * pak šla podímt do většího baénu 5
prstředním,..
ten bazén byt moc fajn. ze zaČátku Čtověku pňŠet studenej, po minutě už mu pňšet strašně teptej a po 1sminutách takovej
akorát, možlá trochu chtadnější... :)
pr6třední chodí na ptaYání, tak mi předYádět, co všrchno umí:) je to fajn, že umí ptaEt :)
tak jsem tam s ním dovádě(a. Bazén nebyt mm htubokej, když jsem byta na kotenou, tak j§€m měta VodU po bíadu. Ptavat
jsem se trochu hita kvŮti tomu, aby mi nevypadly čočky, ate byto to fajn :)
postupně r tam nějak přsunu(i v§chni, tak jsme plavati, ht{dati děti, taha(i je z vody s díkotaďma Zubama a jejich
přesvědčením, že jim neni zima.
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Al

pak tam děcka z baru začty no§t ledowu tňšť a Íurt ňkati, Že maj nutinu a&mo, Že to je sup€r. Tak mi pak M.

vysvětl,ita, že je možnost si tu aPtatit normátné pobyt s jidtm, an€bo pobyt s jídtm a JeŠtě navíc vŠechno takhte z toho

baru, že nemusíte pak wůůůb* nic ptatit. Takže to měla nějaká hotka a ta tam dětem předáYata tu tňŠť:D

ob& byl taky super, as trmhu n&o jinýho,.. data jsem si zapďďý brmbory * zapďeným rajčatem, ma9$ima

knedtíkama, zkusila jsem quiche (nic moc), a jďtě jm si k tmu pňhodita kffiď pizy (pňšta mj jako předm kepená

vyrobená). Ate ty brambory a knedtíčky byly výbomý :D (dwfám, že vám newdí moje popisy jídta, ale byto to Íakt dobď :D

)

,:
!al{ll

{ťl

ffi
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lL

jako áku*k jsm zkusita šwstkoyý? kotáč, ate musím podotknfui, že maminka dětá tepŠi! :) a ČokoládoYe mulinu... a

mám do večeŘ dost : D

ted,mám tu sistu, štve mě, že tu není wifi, podte předpovědi na mým notebooku ze včera, by tu mělo bÝ77"c, cožie

doceta rcžný,
§ se vráti rodinka z prtrháZky, tak půjdem k moň... to bude supeí! :)

dokončeni:
po sobotni siestě jme s zase vydati k ětskému břénku s todí, kde děti dováděti a já jsm netrpětivě Čekata, aŽ pŮjdeme

k moři. Naštěsť jsem se nakon€ dďkata :)

Takže - jsem se iu poprué poádně vykoupata v moň. A muďm ňď, že to byto super!! :) jenom nebyly skoro Žádný Vlny ;)

ptáž byta super, jenom narozdít od místní ptáže měta písek "měkď' , prostě tady je minimátně na n*terýct, mistffh

ztvrdtejší, takže ho nemáte Yšude, kóž si lehnete na zem a když jdete, tak * vám noha neaboň až po kotník,., vypadato

to sice mm pěkně, ate pak dostávat ze sebe ten písek nebyta m€ pěkná část ;)

5z9 23.5.201418:48



tIaY§l wtill \J§uIBl§. P§Árry uruurry d llúr'ILy vlÁ§ltu

|"-"+ ],:, ii&:l,i

už tu íadši ani nebudu popisovat vďeň, al,e musím nap$t, že si u mě šplhti, protože měti moje nově obtíbený těstoyiny (ty

rIllP./lě9UIělE-Lr.Uruě§pvl.Ua Lw l llwJl PYNrJ-urvWrJ-rlculry-v^vllu,IILlllr

ÁL

pl,něný masem) V $ýrový oínáčce - yýboínyt :l io a t1!_P{|u|il*i,lil ilš 
* ,*r a ně(olik druhů chtebů_k tmu ;)

Sfu§+

*É*, ý

.§ S;

po Yečeň jsme € zas Yydali na program do jednoho baru? byt to nějakej chtápek, kterej byl íakt dobrej a s nim žffiskii,
která mi už zas tak dóíá nepňšta. Dětati všechno možTý. cvičeni p§i, koEta, tance, triky sbičem.... no, u tcňo chl,ápka

jsem se docela bavila...
no a gak přišta část, kdy todt rúžný vfu v rukách, ale pak si tehl ná takoYý seditko a tďil tyč na nohách - na chodidttrh.

Pak § tam dat takovou tř, ktgá měla na každý stŘně sdátko, Eali si tam dvě holky, posaditi je a ď je tam houpal a

toó[.,. na těch nohách!t

no, a pak si šet pro datší dórovotniky a vytáht měl!t já nehtáa, ate nešto to jinak. Ještě § tam rti nějakil panÍ... a m

pak tam zas nastoupili animátofi a tancoYdli chtrolate a Viva (píseň, která ostawje tyhte hotety ViW :D - a pozor - je

pěkně chyttavá ;D )... tentokrát to byti 3 ktuci a byta dfiela sranda je sledovat, jak tam táncovati... náŠ rejmtaŠÍ se

dokorce taky pak pňdal a zkoušel tancovat :)

*

Ť
&.

§:ll
&.

nás tam taky toól! to byio
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ten blcndák Vterc je polák, 9 kbnýh jem * pobm bafrla :)

píostřední mezitim usnut a spat pak až do rána do 9h.,. (spat 1lh) takžě byt krásně vyspalý potffi... ;)

talře už tu máme neděti... ótěti jsme jít ráno sbímt mušte k moň, jenomže už od €čera byt šitený vítr a tr€hu
poprchávato.., by{i jfre doceta Z*tamaní, že re nám zkaito počasí... já byla frutm, že remřu jít do moř€, protože vtny

byty užasný!! ate měta jsem ptrit, že by pro moji šítenost - jít v tý žmě, vítru a vtnách do moře - reměti pochopeni : /
takže po snídani jsme šti na dětské aktiťty zaF s těma animátomma.,, rr.tzně tam krstiti, pak hfrili hry a tak...

pE§tfuni vyhrát íÉdaiti ve hře, kdy každý slovo znaftnato nějakej pohyb a pofud i§b F Pohroti šPat Ě, bk jsb !ypádli.., až na &, žé on se vždyclry

díval, co dětají 6tabí a pak už bm zůsbl jenom 5 FdrcU hotkoq na kbrcu fm,T,]1ló." ou*, bk jsre nakon* dohodli, že b 
'e 

rerozhodně a že

jeden z nich - Mařco si mě pamatoval, z toho předchuího večere, jak mě tam ten týpek toót :D

jo, tíbí se mi, jak v tom hotetu mají rEné aktivity, rýlají aktivity pro dě6 i pro dospěté. Deela jsem si ňkata, že bych šla na

votejbat (pro dospěté), ate nevyšto to... pak tam byta v nabídce třeba lukostřelba, aeróic, a já rř něvim - všechno
možný... + pak ten program pro děti. Mystím si, že to ten den, kvůti tomu počasí, vyJžto Víc dětí :)

doceta mě zaujata ta práce - animátorství. Pňšto mi, že se ti tidé baví.,. a navic stráví této v užasné lokaci... už v pátek mě

napadto, že bych se jich mohta zeptat, co to všechno obnáší a jak se k tmu dGtat, ate odhodtata jsem §e až práVě Y

neděli.
zeptala jsem se nějakého Toma, nebo Thomase, z Potska :D řekt mi, Že bydtí btízko k JeseníkŮm a má rád smaŽený sýr:D a

že hodně jezdí do čech :D , sympaťák..,
tak mi řekl, že nabídku naše( na vládních stránkách, něbo něco takouýho... možruá na stránkách pracáku... no a že teda

musl napnt motivační dopis a CV, pak byty konkurzy po Evropě a vybraní měli než nastoupiti mě§íc yýcvik, kdy nedostávati

zaplaceno, ate měli zaptaceno ubytování a straw. Říkat mi, že práce je Zatim fajn, ate začat vtastně tenhte měsic, tak

neví, jestti se mu to nezhnusi, ale že ten Marco, toho to tak cttyt(o, že sm jezdí kažóý rok! jo, adt se mi trocuh staŇ a

tíošku btázen :D (v dobďm smystu, že to Všechno proáVat)

no, pni si kvůti tomu mU$[ na rok přerušit škotu, protože čamvě toje btbě... tak to mě moc nepotěšito, protože bych se

nerada V mých studijích dát opoždbva{a.,.
tak jsme si ještě chvitku povídati, zdát 5e být fajn a mystim si, že bychm §i mohti povídat dtilho... byto doceta hezhý

potkat někoho tady na Ma[[oíce, kdo dma nemá eura a taky 5i ňká, že kdyby si všechno přepoótávat, tak by si ani nmohl
koupit vodu :D

jo a taky mi řekt, že to je fajn na proryičeni jazyků.,. a to jo, protože nikdy nevíte, jaké děti se vám ve skupině sejdou...

ten den tam měli němce, španěly, francouze... ate pak jezdíještě angličani a tak.-. a vždycky prostě pravidta hry musíte

těm dětem Vys€t(it - síanda :D

'l z9 23.5.201418:48
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no, tak animmáto6tvÍ mě docela zaujato, ale chtěta bych zjistit, jestl,i re to dá §ehnat něiak na {éto - 3 měsíce, nebo
néjak tak... pokud znáte někoho, kdo s tím má zkušenost, neby Vy máte, tak mi prosím napište... vážně mě tozajímá :)

po těchto aktivitách jsme jďtě děcka wati na malý minigotf, co tam byt, š[i se naob&vat a po o$dě jsme 5e už skoro
vraceti, -,

.#,.];.!." d..]\;il.

L ,.,, -

{§"

E**M*

Ál_

8z9

domŮ jsme dorMiti po páté hodině... děcka nám úspěšně usnuly v autě a nějak re pak nechtěly probudit, tak jsme je

23.5.201418:48
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nechati. Já jsem slíbita, že veznu neistaršího do kina, nebo teda spíš do místního Auditoria. Není to kino, ate óčas (tento ÁL
mšíc každou neděli) se tu něco promitá.

Tentokrát animovaný fitm Rlo. Pro§třední totiž še{ na něiake o§law s mamkou, nejmtadšího si Ea[ ottr, tak Potřebovali
nějak zaměstnat nejstaršího. Tak jsem ještě psata Fanny, jestti pňJede, Že j§em koukata na intemet a Že prmítají ve

španělštině (ona měta obava, že by to byto katalánsky}.

Takže ona dďazita taky s jejich nejstaŇm klukem, kteď je o rok starší, rež ten náš :)

Lístky byty dtreta tevný a já jsem ten můj ani neptaťta tim, že jsm šta s neistaÉím. Ktuci si óĚti sdnilt s nějahýma

kamarádama, tak jsme si tak s Fanny sedě{y a smáty s€ reakcím okotí...
1dno" byto skoro P[ný dětma... a jejich rodičema :D
byto to takový heloý španětský kino - měli jsme za sebru pám, ktený se hoodíĚ nahtas gnál :D takže jemu jsŤne 9 ase
máty my;D
prostě áátek__. asi htavně pro Fanny, protože pď nikdy nevi&ta, že by * po skmčení fitmu v kině tteskató... tady toťŽ
tt§kati... V čr se to taky moc nedětá, ale na Pace óčas jo... ;1

no, tak si mystim, že to byla síanda, roilměly isrne dobře, to nám dodato trochu sebgědmi...
já jsem pak teda §koro ani nevečeřela, protože jďtě j§n byta daeta ptná od obŘla a z etýho toho víkffidu, kdy isme P
nacpiimti ;)

jinak jďtě teda k mé předchoá obavě, že budu v hotelu § děckama a matkama (přípdaně tattama), dopadto to docela

fajn. Nepňpadata jsem si nijak btbě, matky byty sympatichý a mystim si, že i když jffi P s nima nevedta nijaký dtouhý

konvemce, tak jsme s doceta skamarádity a ted' kdý * potkáme ve mště, nebo U školy, tak to bude fajn... :)

prostě to byl fajn Víkend, i kóž j$m si tolik nezaptavata, jak bych si přáta-.. ate UíČitě to byta $per ZkuŠeno§t a super

žiážitek ;)

frtb tore G&rgie v 4:46

Your oPiífron

,l kornentář,

sectloB au pair, cstwáni, 
^hlto.ca, 

pkiuH, záĚtky +

Používá t<hnotogii Bl€geí

Michaela 19. května 2011 6i,11

Kdykotiv kouknu na tvůj btog, mám hlad! TaÉe díky, jdu vybítit tedničku :D Ale jinak vý{et to rct být fakt sup€r. Já teda

kdybych mohta, tak ptaw pořád, na íotkách to tam vypadá bož§ky :,)

odpovědět

Komentovatiako: Vybefte profil..

ffi Náhled

odka?Y na €oŤo přrspěvek
Vytvořte odkaz

tlovějši pří§pěrek Domovská §tránka

Pňhtásit F k odběru; Komentáře k přispěvku {Átom)

staňí pňspěYek
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řtvítek 19. května 2011

fandom

. zjistita jsem, že nónám být deeta pěkně otupětá :D jako váhě... a zaňnám óápat všechny rodiče a to. jak

* óčas choEj a proč netrdětají něco, kqž to dítě dětá Pitomcti... fii to třeba vůbec nmímáj :D

o tady máte příktad.,. včera pň vďeň... já si tak v ktidu jím (mimtrhodem tetevize je už pň kúdým
jidte vypnutá! hurált) a nejstadi začne přejíždět nožm a vidtičkou prcti sobě (je to takwej t€n

steakovej nrř, 6trej a zubatej), což Vydáví diYnej mk... jenomže já jím, sice ten zvuk styším, ale
pr6tě něják newímám... až v chvíti, kdy přijde otec, tnk mi to dojde, ate on stihne ktukovi ňct dřÍV,

ať toho nechá a pak mi řekne, že když dáá n&o takového, tak ať mu řeknu, ať to nedětá... jenomŽe

já byta úptně mimo,.. :D často jÉm tř tak unavená, že čekám, až se situace tyhrotí a pak a9áhnu...
to asi není dobře, ale ... tak to je-.. :D

. pnázdniny se state btíž a my - já a Fanny, se jich děsíme... ma naštěstí nedávno zjistita, že její hostmamka v

tétě pracuje j&om dopotedne, takže to je fajn, ate já mystim, že takhte to u nás bohlřet nebude... a pro mě to
bude znamenat cca 4h práce denně navíc :(

o probtém rozbitého mobil,u vyřďen :) sice nsi spravený , nabíjení stále nefunguje, ate to si bude muset poČkat

do čr... ate koupila jsem si nabíječku jenoT na bateíku, M. mi koupita redukci z americhy' zásuvky na naŠÍ, a

ted'§i knásně nabíjím baterie a pak je dávám do toho mobilu... tím pádem zas na česhým óste funguju...

hip-hip-hurá|! pokud mi chcete nap$t ahoj! tak zas mtÉete ;)

. předevóíém jsem se bavita s jednou sstril od M. " tW nejmtadší, co je stará, jako moje nejstarŠÍ *stra :D jo

a bavity jsme se nějak o jídte a rozdítmh, ma se mě ptala, jestti mi chybí čshý jídto, tak jsffi řekta, že
právěže ani ne, že se tady jí tak výbomě, že mi ani nechybí.., tak jse se shodty na tom, že tady s jí pr6tě
njbomě, a že se nedá zhubnout- Říkata, že se snaáta někotikát, ale prostě to nejde... sice si třeba nastavíte

nějaký jídetníček, ate pak pňjde roďinná akce, kteďch je tu dGt a prostě máte smŮtu:D je to tu Vtipný: ) sMd rně

peáte, až F wátím : D

o mně

Georgie

Hi, l am Georgie, l

am 22 years old and

when l don't travel,
l study spanish and Engtish at the
UníWrsity of Liberec. l reatly tike

languages! ;) Be§ides that, l love
tra€tling, fashion, photography,

people, crafting, and evérything
etr...:)
zcbrazjt cetý mů.j prof'l

Konbktuite mě

Prc jakékotiv dotazy, powbuzení,
pozdravení,.,.-

pište na:

caii kuk@ 8mail,com

PodPořÝe rcjl cstu

Danate

§lffi "*ĚBE
ŤraElrE

,.!fu*o rravot With Georgie
- H" -ť io s ml líbl

TinVeL Wilh Geor!li. se líbí ví@ lid€m

038),

frlgin prc socélňj sjl Faebook

P6htedat bnb bloB

l&:3i

šťd(y

Angtie au pair
Barcelona Bethtehem Burgos

cestování chelmsford

christma§ co§ta B.ava cotos de

Monterrey Eaiing

engli§h po§ts erasmus
Hotland jíd(o
Latin America Liberec

Libeřecke zápisky London }dadrid

Ma{lorca mission trip
Pennsylvania Peru pečeni

PiCtUreS píaha recept
stockhoim switzeriand

thoughts zamyšlení UsÁ

frth love Ge.gi€ Y 3:44

Your opinion

Q komontáře,

n€§pa6 ,]9. května 201,1 4:25

lz3

DoporŇit n3 Gooqlu sectioĎ au palr, MalIorca
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... d k3k tste se měli uuj{uJ
minu{ý týden jsem vám nap$la dost dtouhý čtánek... tak jsm vám neóata taky doceta dst času na to, abyste si ho
přečetti;)

tento Víkend ani nebyt tak akčni... skoro nic se neděto.

Ale protože jsem § psata pniběžrě na mobit rúmý pomámky, co mě zaujato, nebo Póavito, taže toho možná bude zase
malinko víc... :)
píáYě díky tomu mobitu, že už mi funguje, jsem tento týden taky hodně wpomínala.,. nacháze(a j*m tam rŮmé poznámlry

z Prahy a tak... Y té PmZe to vlastně skonólo strašně rychle... sice ten ceÝ prtres nespokojenosti se školm a neúspěchŮ u

testů byt detší, ale Ukončení byto roáodně ryólrý.,. a co jsem ve svém mobilu našta? no, napňktad reznam věcí, co musím

udětat, místa, která naYštíVit (v Prae), růaé škotni věci, *znam co nakfupit a tak... :)

často tu a rĚ padá nostatgie... zjistita j9m, že hodně wpminek ie spojenýó s nějako wní... wpmněta jsem si tu na

Angtii " pň věšení prádta nebo pň vytírání podtahy... to není tak pěkný, ate tam to byta moje nejčastější ěnnost...

Y sobotu šet prostřední na nějakou tekci tenisu a já jrm si tam s nejmtadšim na tráníků hráta a kopa[a... B. 5i odjet do

kancetáře a neóal mi tam ten jejich foťák, že mužu něco vyfotit... miluju ftrení tirn iejich y.ýbomým foťákffil!! je to
fakt rozdíl, mohta byó tím íotit cetý dm... no, až si ho poňdím, tak se těštel to búde fotek :D

vďer pňšel bmtranď přes koteno (mystim} na návštěw,.. je mu í3tet, deela to s dětma umí, má ád ktuky a d{ilho je
nevidět, tak je pňšet navštívit... :) M. mi řekta, že on je vysprchuje, takže já šta s ní a nejmtadším do kKhyně, kde jme
pňpravovaly večeň... já jsem se jen tak smáta, M. 9 divita prď, ate prostě ta představa, že m je tam koupe, zvlášť s
jejich scénama, mi pňšta wipná... no a ani jsem se mm nemýtita, píotože kóž jffi € Pak šta Podívat, jestti už j$U, tak
on tam zápasil s prostředním a ptat P, jatti mu pomŮžu, že to nejde,.. asi je popfle zaá( takhle.,- tak jsem 5e Jenom
smáta a pňšta jrm si strašně fajn, že mám aspoi trďhu autóňty ;)

po dtreta dl@hý době jsem měta ase cetý Wtný den.., šta jsm se podivat na trh, prodímla s ťsíci turisty, taky jsem šta

kotem nějal§ýó čtrhů. Byto to dceta Vtipný, protože jseín koukata na toho mtuvicího chláPka a ňkata jsem si, že má

nějakou povědome tvář, a kd}ž jsm šta okoto nich, tak jsem zaslechla, že mtwí čgky. A byti to turi§ti ;) Ale jrem doceta

ráda, že jsem v zemi, kde nenarážím na čechy na každ,ým rohu. Teda kdoví, třeba v tétě to bude jéště jiný, ale rozhodně

ne takow, jako s němci a angtičany tady...

proštajsem§zasecelýtrh,pokwkatajsemazastavilajsemBusetúnahrdelniku,náramkuanáUšniczperetztiattorky,..
nikde neměli cenu a yáledem k tomu, že jakmile jsem se tam zastayita, tak Yytezt chtápek a ačal se mě ptát, j§tti něco
neóci a tak, tak jsm re zeptata, kotik stojí, on si vytáht btok a začat mi tam psát a vysvěttwat, že tady to mjí teYný, že
to stojí jenom 50* zatímco V Patmě ,l20% :D ten st, rc 5e mi líbit stát tady teďá 45euro. Áni jsem o to neměta zájem, tak
jsem řekla, že ď a začala jsem odcházet, tak si mě zavolat a říkat, že mi dá tepší cenu - 40euío. M€ jsem se netváňta a

řekh, že revím, tak mi byla nabídnuta ještě cena 35euřo, já j€m se na to stále mm netváňla a ten chtápek se asi strašně
divit, že to za takovfl super cenu neberu. Tak jsem mu tam něco nakecala, že nevím a že si to ještě rozmys(ím a šla jsem

:)

tak si tak ňkám, že bych mďlta častěji zkoušet smlouYat. Ate já to bohužet mc neumím... a hlaně většinou něco chci a

tak to koupím za tU cef,U, nebo to Prostě nechci.

na tm trhu mě taky baví pclouóat domlwa prodavačů se zákuníky... je to Vtipný... celokvě tam áda chodím,
proptétám s lidmy a tak.,.
třeba tam nějací angličani sháněti něco ze Zeleniny a zJistiti, že mají jenom stadhý druh, tak se ptali, jestti mají "saueť'...

prodavač nerozumá, tak vy§Yěttovati, že "not swet!" ate jinak prodavaó věšinou rozumí dóře :)

takže - pokud někdy doraáte na Maltorku - rozhodně § neneóte ujít místni trhy! ! je to super, stojí to za to! :)

jinak tuňstů už tu je vážně neuvěňtelný množství.,. ve dnech trhů vám cesta přs centrum města mŮžě truat asi tak 'l 5X

déte a s kočárkem to je skoro sebevíažda...

G€or8ie

Hi, l am Geoígie, I

am 22 years otd and
wh€n l don't travel,

l study spanish and Engiish at the
Univereity of Liberec. l íeatty tike

languagesl :) Besides that, I tove

travelling, fashion, photogíaphy,
psple, crafting, and everything
etF...:)

Zobíazit cetý Bůj plofil

KontáktuJě í|ě

Pro iakéko{iv dotazy, powburení,
pozdravení,.-..

pište nai

cajikqk@gmil.cm

PodpořE mji 6tu

oof,aie

§lfl ". jEE

TriBleb

Vyhrte jazyk v

,trfu,*, Tralet VJlth Ge.,ígle

: ř,'-;' Ťo 39 ml llbl

'TinÝť! WtiN ajgi]._qrú se líbí ví€ lid€m

Pug jn plo §ocÉtn j síl Facebook

Pr.hledat bnb blog

Hledat

štitky

Anglie dU pair
8arcelona Bethlehem Burgos

cestování chetmsíord

chrí§tmas costa Brava cotos de

Monterrey Ealing

engiish poStS erasmus
HotLand jťto
Latin America Liberec

Ljberecké žápi§ky London Madrid

Maltorca mission trip
Pennsyivania Peru pečeni

PiCtUreS píalra recept
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ktuci si dati V neděti odPoledne Pď docela dtouhou sistu a t}io, nevěňti by§te (vy možná jo, ate já ne), jak to byto večerPomat", státe ŠÍleně rozdwáděnÍ, htučni, vysmátí, nechtěti jítspát a furt se z pokojů oa;vat ruu, ,mlÍ a ta1... sitený...

Pňjde mi, Že nejmtad§ r6te, ate i p stáuá chytřejšim a tepším :) n€bojak to říci,., dneska lž se chtěl, sám svléci a ótéci!jindy se mu vúbec nechce a musim mu pomáhat. t'ž se i chďá chytřeji, matinko ktidnějí, pak taky siím §něd{ celfl večefi!!to je co ňct" moŽná mět htad, nebo co... ate jindy íim sni tat< 3'Ěičky potívxy a pak to do něj musím §trkat já... m snědtúm cetou potívku a ještě kus bagety :)
a má strašně vtipný pyámo se sněhutákama... dlouho ho nen6it 0e (etní) a kalhoy jsou pňzpusobený na plíny _ vypadá toVťPně' A kqŽ ho on Yiděl, tak řekt, Že ho má nád, wat ty ka{hoty-a potíbit je :))) to byto strašně rotomitý... a pak jsem homuóta ňct sněhuták v češtině... sice to bylo pro něj moc těžký, ate'doceta * nadcht :)
cetkově tady smyst tíbání je uptně jiný-. hodně si tady dávaJí pusy, kdykotiv někdo navštíví děti, tak hned ňká -be§o- 

='Pusď", kóŽ jsou sPát, tak mi ÓČas dají... to by třóa ani neuyto neáovyr<rý... ate třeba i meť dětma §i dávají... ktucidávaji pusu tomu bratranci přes koteno a tak rrŽně.,. ate tíoí se mi to, je to takový osobní :)

řlillili",,u*, switÉfland 
/ q

zážitty Španětsko život

odkežy

. můj fa§hion blog

. můj foto b{og

. múj starý au.pair blog

. btog mé sestry

D6tá€jté rcYinky ém.ilem

m
Pr.videlni čÉnáň

Připojte §e k tomuio rebu @
síť přátel Google

Členové(63) DaÉi}

HlttffiiHr
á T,{*M
ffi!ď;': s
&t§ffi I

Jste již l{enem? Pňhlásit se

oblíbére pŘPěvky

,\7.i
.*,

*'.=:

,,i3i&,q,. " ''
Lambayeque
Lambayequee€

Túcume, Perú

EsL ctass at
cole8io san Jo§é

upraVoVání íotek

Prvni dny v F€íU

Archiv btolu

> 2014 {21)

> 2013 (91)

> 2012 (99)

Ý 2011 \174|

> píosjnec (16)

> tistopad (ó)

> říjen {4)

> aáři (7'|

> síp€n (14)

> červenec (17)

> červen (14)

V květen (í2)

jako obvykie...

úterý v Patmě :)

... a jak jste F trĚli Vy?

random

pěkný dtouhý a nabitý víkend

za§e nějaké poznámky

včera večer

vlož náZev

;4
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a nakmď.., kdo jsté re iďtě neúeastnit ÚŽasné soutěŽe na blogu mé mité sestry, tak se určitě hned zučastnětelt!

můžete vyhrát tohle:

opožděný vetikonoční §peciál

jak to tu Yypadá A\
jake bylo ráno

(ne)§nesitetná těžkst napsání
nového příspévku

> duben {1ó)

> březen (24)

> únor (31)

> teden {í3)

> 2010 (4ó}

> 2009 (21}

PňhÉšén{ k ofrru

,, Příspěvky

'_] l{omentáře

fitlrtlke

Ji4et
54487

Btoty, kFré Ětu

tíawling triplet§
FREAKY mtDAY: FR|DAY FUNNiÉ§

§ LoL: Life of Laurens
Á short tňP to thé Gí€k i§land§

§ zivotom b€z híanic
Na nawtew v Raji ; }

§ ltary v lustritlt
5l

§ aomai notusy-pokwy
koiik z pédig!

l, a:í a 1o ch*o
Lo que no Ébia§ dot pRo5ÍM

B Th. T@u.e l5land
Nepouůtélná á aŇna témat

E! battered §últca$s I travél
§toňs I expat lif€
The Arch ed London Bridsg on
the 6cat oceď Road

€l l,m&my*lf
t"ladňd podruhé a ovied'eký et
cristo

i cateb.ate Life
23 wek§ [ bump }

§ wheře The wild Thin8s Aíe
How many cffel§ íof your
friend?

P wekome aboard

nebo toht€ :)
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with twe 6@r8ie v f:51

Mal{orca +]

Yolropinion

J komentáŘ,

odkě?Y na tento přísgěvak
VytYořte odkaz

Novější příspěvek

Přihtásit É k odběru: Korentáře k příspěvku (Atoú)

nspres 25. května 2011 10:59

sěhulák, jo? seš hustá
jinak mimchodem j*m byla dns popre na parkovišti kowk od baráku, býWjí zde každý tý'den trhy a tak j§m §i řekta, Že

s tam teda jednou podíVám,.. no a 9mý taciný hadry a Pr6tě nic mft no,.,

máte to tam lepší, tady je to takový divný

0dpovědět

Gěorgié 26. kvétna 2011 5i02

jo :) je to takoYý pěkný stovo.,, a už ho d€ela umí :)

hm.,. tady na tom trhu taky prodávaj dost hadrů, ate dralrý... rebo mi to tak aspoň přijde... to máte asi něco jako na Pace...

a{e tam jFm občas našta něco zajimďýho,,. třeba tam býYal takovej starej pán s rurejma věcm na vyrábění nauŠnic .)

odpovědět

Komsntovat|ako: Vyberteprofi|

mějte se hezky!!! :)

.3.] DoporučitnaGooglu

Domovská stránka

[lLP./ / švwrĚrÝ-vr. vlvěĎťvt.vu -v I L l v J ! J^ ., J.w ow

A1

sections a! paif, gfueaway,

starší pří§pěvek

23.5.201418:54
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Tato stránka použivá soubory cookie k pGkytováni §luž€b. Použivánim této síánky souhlasite s použitim souború cookie, Další iníďme Rozúmim

Domovská stránka o mně in Engti§h i.ty pictures

pát.k 27. květnr 20 í í

úteru v Palrně ,)J

V útený jÉm re vydata do Patmy nakoupit nějaké komponenty m Yyrábění šperkÚ, případně FlMo a taky pjit se s

kamarádk@, kteíou jsem poznala na těch zkouškách z angličtiny...
nakonec teda Z tohoto ptáno\raného jsem sptnita jenm to setkání s kamarádkou,,.
jednu ce§tu jšm měta zajištěnou otcem, takže jsem aspoň trtrhu Ušetňla... pročta jsem se v obchodnim centru blízko
pňstaw, poprué jsem se podíyata na moře v Palmě, nes€hnala jsm komponenty na šperky ani F|Mo, zběsite jsm Y

rostoKÍm Vedru hledata autóus do centrá a tak-.. : )

Pak jsem se teda vydala tím autobu§em do centra na Plaza de Espaňa, kde jsem se měla setkat s tou kamarádkou, ale ona

byta jďtě v kavárně, kde pracuje, takže jsem čekata, až s podivá na mobil a trfihu mě nasměruje, kde je ta kaváma...

zatím jsem § sedta pod nějaký barmetr a data jsem si bagetu k obědu, Ani mě nepřekEpito, že jediná prázdná taviČka

byta na štunci... ale pod tím barometrem byta troška stínu :)
Na Ptaza de Espaňa se pokaždé, když jrm v Patmě, něco děje. Tentoknít tam byti nějací ffiiatističtí aktiYisté, nebo

dwfám... byto to z nějaké politické strany a něco tam provoÉvati, měti tam Vynďdné rŮzné věci a tak... a to byto uŽ po

volbách, tak nevím, čeho chtěli docitit...

ta kamarádka - Maňa, se mi pák oryata, nasměrovah mě a já se šta podivat do maté milé kaYámy, kde nyni pracuje, Je

hned Vedte vtaku do sotter - to je jedna z nejstarších vtakoujch tras ve Španělsku a asi tam i jgdí nějaký spriální
zajímasý vtak..-? M. mí jednil ňkata, že si tam udětáme yýtet, tak uvidíme :)

Gsí8i6

Hi, l am Georgie, l

am 22 year§ otd and
when l dont travel,

l study spani§h and Engtish at the
Univef§ity of Libeíec. l realty tike

tanguages! :) Besides that, l love

trarelting, fashion, photography,

peopte, cráftin8, and everythjng
elŤ.,,:)
zobíazit celý můj profit

Konbktuik mě

Pío jakékoliv dotažy, powbuzeni,
pozdraveni,....

pište na;

cajikuk@8mit.com

PodPoŘe mji cgtu

§onaie

Sl§l,,*čmE
Transl!€

!&*, 
*1:'J:i;:"''"

IlaYe] :!ilIj /:,eií,]le se líbí vice lidem
(138),

M§kffi
m*ď

Eugifr p.o §o.Ělní sii Fa€book

Prhtédat Ento blo3

šttty

Angtie au pair
Barcelona Bethlehem Burgos

cestování chelmsford

chrjstma§ co§ta Brava cotos de

Monterrey Eating

english posts erasmus
Hol,tand jídto
Latin America Liberec

Liberecké zápisky London A,{adrid

Matlorca míssion trip
Pennsyivanja Peru pečení

pictures Píaha íecept
stockhotm switzerland

thouqhts žamyšleni UsÁ
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Travel with Georgie: úterý v Palmě :)

počkala jsem, než kavárnu zavřeti a pak jffie 5i udětaty takosi okruh v centru.,. byto to mtr pěkný, óšty jsme ke
katedráte, k Ptaa del, Rei Juan carts , o kterém mi ten bulhar minute řekt, že jé dateko a ať radši jedu busem, kdyŽ jffi
septalanacestu,proštyjsmekousekRamblaaWátily§ezasnaPtazadeEspaňa,.. donědětajremseněktený
ajímavosti.. . moc jsre tďlo nenafotita, ate i těch pár fotek, které jsm spiše ién tak a poódu nafotita, vám toho

řeknou víc, než stova ; )

http://georgie-cr.blogspot.c zJ20 1 l / 0 5 l utefy-v-palne.hínl

Zážitky Španělsko ávot

odkažy

. můj fashion btoq

. můj foto biog

. můj starý au-paír bl€

. blog mé sestry

DosáwJE rcýnky.milem

ffi
PEYld€lní čbnáň

A{

oblíbedí přGpěvky

e#

ffi
.* + a"

ťi&arij
ffiffi

ffi,jil3:fi;:"""ry
ř.WTúcume'Perú

EsL ctass at
colegio san Jo§é

Upravováni íotek

Pfvni dny v Peíu

Arcblv bto3u

> za14 e1|

> 201] {91)

> 2012 (99)

f 2011 {174)

> píosinec (íó)

> tj§topdd (6)

> ňjen (4)

> září (7)

> srpen (14)

> červenec (17)

> červen (14)

v květen (12)

jako obvykte...

úteď v Palmě l)

... a jak jstesíĚtiVy?
random

pěkný dlouhý a nabitý víkend

za§e něJaké poznámky

včera večea

V|ož název

opožděný Vetjkonoční speciál
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iak to tu Wpadá

jaké bylo ráno

(ne)snesitelná těžkost napsání
nového přísŇvku

> duben (16)

> břežen (?4)

> únoí (31)

> leden (13)

> 2010 (4ó}

> 2009 {2í)

Přihláš.ní k o#ru

příspěvky

komentáře

sbibtike

-J1&154488
Blogy, ktgřé čtg

traEling triplet§
FREAKY FR|DAY| FRIDÁY FUNNIES

|"] t-oL: t-lte oí Laurens
A shoft trip to the Gíek islands

i_-,i zivotem bez hranic
Na navsteve V Raji ;)

;-i i{ary v Austrálii
5:

{"1 domicí hokusy-pokusy
košík z pedi8u

i ati a lo ch8o
Lo que no sabía§ del PRosíl,\

i.J The Trasure island
|.]epo!čiblná a něna témat

E batter€d sultce§ l tfarel
stories I Expat life
The Arch a§d London Bridqe on
the Great ocean Road

;'-]l,re&my*lf
iládrid pdruhé a oviedácký et
cristo

, ceIébrat€ Life
23 Week§ [ bump J

i_'l where The Wild Things Are
How many came(s for youí
Ťriend7

iJ welcore aboard

A{

Plaa de( Rei Juan car[6 - říka 9 bm Plaza de Tffiugó podte těch želv, co js m té fontárĚ (i6tti je vidíb)
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Travel with Georgie: úter,ý v Palmě :)

.,gd--"*.'.ffi,1; tr t*t

http://georgie_cr.blogspot.c zJ 20 1 1 / 0 5 l utery-v-palme.html
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Travel with Georgie: útený v Palmě :)

9_Ý

byto to mtr íajn odpotedne, i když jsme potm byty lž dost marené, protože jsme toho nachoďily dGeta dost a taky byto

dost horko... takže jsme se roztouóty a já šta na autob6, kteď mi mět jet V 18h.

PíšuMĚLjet, Píotože nepňjel-.. čekáme tam všichni a autob$ nikde.. če*áme, čekáme a asi v 18;35 konďně přijet,

vystoupiti tidi, ate ňdič nás zadržet, šet si zawtat, pak jďtě někam odešet, Yráťl F a§ v 18:45, nastoupili jsme a když uŽ

byt cetý autobus ptný a vyjížděti jsme, tak bylo 19h... no, nstyšeta jsem ádné vysvěttení, prď byt zpožděný, nebo co F
děto, pí6tě to bylo jako kdyby se to děto nomátně... jenom tidi okoto mě se tak úptně netyáňti... možná mět špatně
nastaYené hodiny... nevím... no, tak si ňkám - tohte je Španětsko... :)

http ://georgie-cr.blogspot.c zJ20 ll / 0 5 / utery-v-palme.html

A{

!b
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Travel with Georgie: úteqý v Palmě :) http://georgie-cr,blogspot.c zJ 20 1 l l 05 l utery-v-palme.hínl

M.dnskaodtetětarloSevitly,takžetujsemnavíkendgmasotcem,takjffidocetaaědaR{,Jakýtobude.-.dstata t,/
jsem různé pokyny, snad nic ngapomenu a bude to v pohodě... ,A>
pře, noc jsem dctala šítenou rýmu a škníbání v krku... tak nevím, co dětat,,. cwám zas rŮmý bonďony... radu - dát si

stivovici, nemužu posl€hnet, píotože tu žádnou nemáme... ate možná máín€ Anýzwici, ate ie íni btbý se po ní ptiát :)

zaáná být tePto i v noci, takže si už budu mur€t dát pryč de,ku a budu spát j€nďfl s tím "prostěradlm" jak se to tu dětá...

takyjsem d$tata radu, jak přežít místní této: od 1íh do í8h neYytejzátz doínu a Pokud vyl€ru, tak §€ zdĚovat vestínu...

no, tak super! :D vítej nádhemý této! :D

pěkný víkend vám všemtl :)

with tove 6@řgie v 8:0l

Maltorca, picbrs _ rj
Your opinion

} komeniář.ů,

3 ,l Doporudt na Googlu sdioE au pai., c6bváni,

pf, ounu. 27. květra 201í 14:05

Í , J trm p€kne fotky, ostatne jako wdy;)
Ta kavarna wpada sper,hned U v!acku..,a jeste rejakeho §pesl, urcite to bude nejaka §tďa lokomtivka. liÁan hrozne rada

§tare vei,ktere dychaji minU{osti..:)

A teda to leto rezavidim, vim jak jFm PrezjEla mesic ye spanetsku na co§ta Brave, kdrz jne jezditi s nasima na

turistarý...hfuza a de§ :D ale aspon si treba zare budou davat dlouhe siesty (nebo jak * tomu rika :D) a bude9 si lM dat

§ofiká's nima :D

odpovédět

AMymní 28. května 2011 3:25

mc pěkné fotky, viděti jsme ted's dědďkem a tatínkem fitm o Ba|.eárských ostrovech, tak jfie tř(hu YÍc v obraze.

objímáme

odpovědét

Barč. 28. května 2011 5:27

Krásnýll! V PalrĚ jsm byta toni, talty mm nějaký fotky, kdyby *§ chtěla podívat :-} http:l./rozmry,doby.btog§pot.com

/201 0/07lmattorca.htmt

odpovědět

ilI caorcie 28. května 2o1 1 9:37

ffi lo, tu-n 
"rat.k 

bude asi super:) jo a doufám, že §i přes léto ktrci budou dávat dtouhý §it5ty:)

Barčo, jo, máš taky pěkný fotl§/... škoda, že tě i{altofca neaujala... ono to je Yždycky hodně ovtŇŇný kupou okotn6tÍ.., :)

odpovědět

suzinqa 29, května 20,1,1 ó:45

wow tam je kra§ne!

odpovědět

Barča 29. kYétna 20'11 13:57

{] To je jasný! 
^.tallorca 

mé zaujala, §piš mě rezaujat ten hotet, kde jm bytí,..prostě mitiarda lidí, hlava na htavě, nebylo kam

dát ručník...a hlavně pňtek, s Kenm jsre byli 9mi, byl otráYenej jak mtajskej šíp, tak tim to taky byto :,)

Ate třeba Patma, ta s mi tíbita re! :,)

odpovědět

Rádunkae 30. května 201 1 18:05

Ještě že nejedu na lt^altorcu, teda rozhodně re na írĚsíc a pŮt-. ;-) :D

odpovědět

Komentovatiako: Vybefte pfofil_..

6z7

ffi Náhbd
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Travel with Georgie: jako obvykle... http ://georgie-cr.blogspot, c z/20 l l / O 5 / jako_obvykle.hnnl

Tato stránka použivá soubory cookie k po§kytováni služeb. Použivánim této sýánky souhlasite s Použitim souború cookie. o3lší iníďma6 Rozumím

in Engtish My pictures

Pondělí 3o. květni 20í t

rako obvukle...UJ

...vám za* píšu po Víkendu...

tento byl jeden z mých nejhorších,..
V Pátek ráno m španětštině jsem začala mít strašnou nirnu. Nevím z čeho. Z ničeho nic to pro§tě ačato. Doma se to horšito
a pňdata * k tomu botest v kíku, malátnost a takoYej ten nffiocnej peit v htavě. Není to tu úptně poprué a vážně by mě
zajímalo, co se to se mnou děje. odted'se tomu Všemu budu snažt předcházet, i když to bude asi doceta těžlcý...
dátší zajimavost ohtedně toho je, že mad vždycky na mě tadyty Zdravotní potíže padly před něiahým intfiávnějšim
h{idání. To je zákon schválnsti, co? :)

no, takže tadyten víkald jsem jen tak přežwla. M. totiž tetěta do seťtly navštíYit kamarádku, takže jsem tady byta Ve
vedení já. Byla jsem na otce Y pátek večeí d€ela naštvaná, protože i kd}ž wat děcka na oběd, tak ate Pak od 15h jsem je
měta na starost jsom já. Šti jsme teda do parku, pak jsem je tu htídala doma, otec přišet, ate řek(, že je unavenej a pustit

si tetevii, já šta vysprchowt děcka, uvařita večeň, pustita jim íitm, on řekt, že jde spát a já Jsem je pak po 23h vynášeta
spící nahoru do pmtete (zzshodů), což mě už uptně dodětato, protože jsem byl,a bez síty.

6e.gie

Hi, l am Geoígie, l

am 22 yeaís old ďd
when l don't travel,

| §tudy spanish and English at the
Univer§ity of Liberec, l íeally tike

languaqes! :) Be§ides that, l tove
traretting, fashion, photo8faphy,
p@pte, crafting, and everything
el§... i)

Zobrazit cetý nůj profiL

Konbkfuite ňě

Pro jakékotiv dotazy, powbuzení,
pozdraveni,.-..

pište na:

calikUk@gmil,€m

láno v sbotu jsem se trtrhu Yyspata, děcka byty v ktidu, protože jim to otec večer řekl, ate protože jsme zas někam míňti PodPořte mJl ce*u

v 10h, tak jsem EtáYata dňv, abych jim data snídani a tak. Bon*ť€
Píostředního jsme zavez[i na tekci tenisu a tam jsffi s ktukama čekala, než mu to skonó, snaáta s být mďimátně ve stínu 

§t §f ,* ; mEa spotřebovávala na svoii ďmU ubrousky, co jsem si wala Y kuchyni :D

po dlouhých asi zhodinách jsme se přeunuli na tob€án, kde se děcka trochu rybtbty a já je sledovala a íotila 6en, co mi
konečně daj ty fotky z jejich íoťáku, tak je sem dám)...
doma si daly siestu a potom jsme s jejich tetou vyíažli na nějakou oslaw narozenin...

tady bych se dtrela ráda astavita, protože tady se narozeninoyý stavy dost řeší.

skoío každý týden jde jeden z našich ktuků na nějako! o§taYu. Vždy dostanm spciátní tištěno pozánku.
Tohte byta pruní m[ah, na které jsem byta i já, takže jsem mohla sledovat, jak to probíhá a s jistotil můžu ňct, že takhle
tu víceméně próíhají skoro všechny dětské ostavy, protože postOchám, co ňkají.
Takže na každé nareeninové oslavě nesmi dybět skíkací hťad, nebo nějaká atřakce (Yětšinou to je ten skákací hrad, rebo
si oslavu uděÉte na ranči a děti §e tam voá na kmíó/ponících, nebo máte matoYáni na obtičej a tak)... pak hodně jídta,

bayicí r matky, ší{ející děti a máte to.
zajímavé jsou dárky. sledovala jsem chvitku to, co dostávat ten ktuk na té ostavě a vtastně viděla jsm, jak r€batoEt asi
ódáíků - všechno to byto obtečenit t

ano, je to tak. Tady děti dostiivaj obtďení. Je to dražší a zajímavější obtečení (s obtíbenýma fitmovýma postawma), ate j€
to oblečení. Byto vidět, že ts ktuk z toho nějak atášť nadšenej nebyl, což se mu ďima dítěte ani nedivím. A(e naši ktEi
rádi dostávaj obtečení, pokud to je třóa r znakem lóadridu, spidemanem, Ben 10, nebo tak...

no a něco ke ŠpanětŮm- Někde jsem i četta, že Yám někotikrát nabídnN jídto, a že pňjmout napoprué není úptně zdvoňlý, i

k@ se to a§ tak úptně nóere : ) no, já j*m k obědu snědta dmela dost pizy a ještě jak mi nebyto m@ dóře, tak jsem

nemě[a na nic chuť a oni mi vážně mtrkát nabídli a diviti 5e pak, že nic ntrhci, i6tti mi je dóře.

po oslavě si ta teta ktukŮ (mimtrhodem je to nejmtadši z těó 4 sster a je stará jako moje nejstarší sstra. Je z nich
jediná jďtě svobodná a docela si rozumíme) wala ty dva nejstaŇ dmŮ, takže já jsem astata jenom s nejmtadším a to je
vždycky hezkej rozdít a pohodička :) takže to bylo fajn.

Y neděli tu ktuky ta teta Y 10h wátila a asi ve 12h si pro ně pňjet otcŮv bratnn* a vrátit je V í6:30... takŽe nakonec jseíŤl

máa neěti dtrela ktidnou, za což jsem byta dost vděčná a skoro jsem otcovi odpustita ten pítek ; )

asi v 18:]0 F vrátita matka, takže děcka byty nadšený,..
r@data dárečky a já jsem dokonce taky jeden dostata , náušnic :) to je mtr mitý..,

tak tím to asi zakonóm. Dnska rám j$m se Probudita zase v nimm stavu, takže když mě Viděti, tak mě postati zase spát
a spa{a jsem až do poledne..- zítra ase normálně Wtanu ráno na pomoc s dětma a potom půldu zase spát. Pókusím se to
takhte zkoušet a uvidím, jstti se mŮj stav ztepší :) snad jo :)

cestováni chetmsfoíd

lft,,Ť "T'J:i;;-"'"
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Travel with Georgie: jako obvykle...

jinak whtedem k poČasÍ, minulý trýden - asi ve čtvrtek, jsme tu měti 32'c a to mě psychicky nénilo tak, že pokud vidím,
Že je renku pod 30"c, tak mi to pňjde ok, nad 30"C mi pňjde moc... možná se to pak časem ještě o ío'c aedne... ate
mně by staóto 25'c :)

tak zatim pááá! :)

#
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hťtp : //georgie-cr.blogspot.c z} 20 L l l 0 5 / jako-obvykle.html
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Travel with Georgie: jako oblykle...

with tN G$řgle v ío:o2

YoW opinion

5 komentáň,X,

http : //georgie-cr.blogspot. c z}20|l / 0 5 / jako-obvykle.html
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|: ,] Doporuótna Googlu setions au pair, MLtorca a

jak to tu vypadá

jaké bylo ráno

(ne)snesitelná těžko§t nap§ání
nového píispěvku

> duben (1ó)

> březen {24)

> únor {31)

> leden (13)

> 2010 (4ó}

> 2009 (21)

přihlášeňí k odběru

, Příspěvky

Korentáře

šbtfutik.

*.^le1
54489

8toty, které čtu

tra€ling triÉet§
FRIAXY FRiDAYi FRIoÁY FUNNlÉs

f,} LoL: Life of Laurens
A shon trip to the 6ťeek i§lands

m zivotem baz hrunic
Na navsteve v RaJi ;)

t§ i{sry v Austřálii
5!

f] domicí hokusy-pokusy
košík z Pedigu

i] así a lo ch€co
Lo que no sabias det PRosiM

{f The Tíeswe irland
i.iepoučitelná a změna témat

B battered §uitcas, l tíavel
9tofie§ l ěxPat life
The Arch and London Bíjdse on
thé Great ocean Road

ffi t, me & my*|f
Madrid podruhé a ovied'ácký el
cristo

, celebrate Lile
23 w*ks { bumP ]

ffi Where The Wild Things §e
How many camel§ foř your
friend?

{]J wekore aboard

Danus 30. května 2011 10:24

íak ted j§m s na§tvala to s t]'m hf, teda jako to bych ho sta wdudit :/ Ja jFm @ ho taló{e parkrat budita, a to ze me to
wdycky tak nastve, kdyz si jde tehrcut nebo hm,.ale nestava € to ca§to,ale ťm,ze kdyz mi nebyto rejtepe sta jsm je wbudit
at si ktuka odnesou nahryu samy, protoze ty shody..:/

Jinak ty stavy * tu detaji podobne, tez ne§mi chybet skakaci hrad nebo malovani na obticej. Decka dosta€ji doceta dost

darku a obteceni tez nechybi,ate porad prevladaji ty hracky.

Preju aby Ti byto brzy o mG lepe a doufam,ze Te rodina nebude moc zarestnavat ;)

odpovědět

nesp.es 30- května z01 1 ,10:58

jé, respres:-)
to je miié, že si na Tebe ta matička wpomněla

Přeji Ti, abys byla fit co nejdříV

odpovědět

Geor8ie 30. května 20í 1 1 1:1 1

Danuš, já j§n byla naštvaná cetkově za to, že nemhl aspoň během mýho spíchování kluků uvaňt potíVku, což nění tak těžhý.

Ne, on byt unawnej a dival s na TV... ate v neděti byl pak už fajn i jak vědět, že mi není dobře, takže jsem mu to odpustila...
já ty ktuky takhte Éžně vynáším, když mám baby§itling, nebo je vynášíre s hm... i když j§ pravda, že když mam bejbáč, oni
j$U pryč, tak je tam občas nechám, prolože vím, že příjdou a půjdou É podívat, jesti tam jsu nebo !e...

odpovědět

Redunkóaa 30. května 2011 18;16

poča§i...ma9kí
otec,..no holt stane *, mu asi nedošto, že ti není nejlíp?
od HM jě hezký, že ti přivezta dáreček,..na mě ted'HF apomnět a nic z dryči nedovezt, ate já to ani nďekata, on je fakt

velkej zmatkář a myslim, že je zázrak, že vůbec něco přivezt HM a étem.. :D

odpovědět

Arcnymní 2. čema 201í 5:52

Ten stav jak popisuješ,.. íĚ to chytlo v Ang{ii, tenkrát asi 3x... nakonec se z toho vykiubal, streptokok... před týdnem s
objeyil znow..- zajimavý je, že to vždycky začre,když mi začnou ,,nré dny"

Angei, Fanííý a mj€ sbreční b.€jíe ; )
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Travel with Georgie: děti jsou tak chytré, jak si to zařídíte... http://georgie-cr.blogspot.cz|20l1l06/deti-jsoutak-chytre-jak-si-to-z,.,

Tato sťánka použvá soubory cookie k poskytováni §|užeb. Použivánim této stránky souhlasite s použitim §ouború coókie, oatší infďffie

Domovská stránka o mně in English My picture§

Pátek 3. čerVna 2011

děti rsou tak chutré, rěk si to zařidite.,.! J ,ú

.., jo, je to tak,.. co děti ňkají mají bud'od roóčů, z tetevize, nebo od kamarádů...
ate Vždy to, co si dovolí dma, záteá hodně na rodióch...

já bych chtěta umět yychovat 5i svojé děti tak, aby si nemystety, že když začnou brečet, tak jim dovotím vše, co chtějÍ.

Ngajimá mě, že si breá. Když jsem řekla ne, tak ne...

jednou jsem se tu r€zěilesla zmínita, že nejstarší sice mtuví španělsky, katatánsky/mattorkinsky a uó se angticky, ate

neumí si Zavázat tkaničku a že ho to naučím, tak včera už mě to zavazování vážně přestato bavit a roáod(a se ho to
koneóě nauót... a zvtádt to.., dokonce ho to dmeta i baví, cetěj večer to ještě zkoušet a dffika mi hrdě zase ukazovat,

že si sám zaváat tkaničky... byto to vtastně tak jednoduché, jenom j$m tomu museta obětovat 5minut V ktidu a byto to.,.

:)

jinak on je píávě ted"'nemmej"... v uvozoYkách to uvádím, protože nevím... je pravda, že včera ráno hodně kaŠtat (ate

re rozhodné tak moc, jako já o Víkendu), bere nějakou medicínu a tak ho nakonrc matka nechala doma. Já jsm rebyta

nadšmá, protože jsem ase níno chtěta jít spát a nějak jsem § to s ním tady nedovotila... cetd dobu pak nekaŠtala a zase

začát kaštat, kdř pňjela matka... zajímato by mě, co to zPusobuje, píotože ten kašel se nezdát tlaČený... moŽná to je
psychický.,, ate chtět si hrát venku, ptal * mě, jestti si s ním zahraju fotbat a ták... tak jsem se mu snaála vysY&tit, Že

když je nemtrnej, tak ne!

dneska jsem se zase Vykašlata na španáštinu ve prospěch spánku, tak mad s to vyplatí. Ate jinak už mi je mnohem tépé :)

včera jsem si začata přepisovat místní r&epty z knižky, co jsem si pŮjála v knihovně. Tak F těŠte, aŽ se vrátím, tak budu

vyvařoYat... teda spíše píď... ;)

a Ye středu mi došet batík z domova s různýma komponentama na vyrábění špeňŮ, tak jsem se as do tot}o dala a uŽ mám

asi 6 nopich párů ;)

jinak abyste ngáViděti, tak ténto týden tu píší, je to takorý apdtový pďasí, protož€ odpoledne se udělá třeba na hodinku

hezky, ale jinak furt popróává... tep(oty se pohybuji 14'-17'c taEe nic mtr... ale já jsm asi jedinej Člověk tady, kteřej
je dtreta rád za to pďasí a ktenýmu to nevadí. Je to dGeta pňjemný a osvěžující po těch vedrech a navÍc ani venku nic

nepotřebuju...:)

he*ý víkend! ; }

o mně

Geol8ie

Hi, l am Geoígie, l

am 22 year§ old and
When I dont trawl,

l study §panish and Engiish at the
Univefsity of Liberec. l reatty Like

tanguages! :) Besides that, l tow
travelting, fashion, photography,

Peopte, crafting, and everytiing
et§-..:)

zobrazit cetý můi proíit
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Travel with Georgie: pochyby - moje nedělní zpověď http://georgie-cr.blogspot.cz/20lll06lpochyby-moje-nedelni-zpoved...

Tato súánka Pouává soubory cookie k poskytováni služeb. Použivánlm tÉto stŤánky souhlssite s použitim souborů cookie. Dalši iňfďmae Rozumim

neděle 5. června 2o11

gochgbg - mŤ nedětni 29ověď

ano, je to tak... pmhybuji... možná si ňkite nad óm, když mám tak skvětou, úžasnou rodinku, ale pravda je, Že to tak

úptně pravda neni.,. ano, jsem vděčná, že jsem je našta a že j§€m tady a možná bych ani tepší rodinu nesehnala... ale ono

to nikď není jď tak...

ňkám si, jestti by ta rodina byta se mnru tak spokojená, kdybych s nimi netrávila tolik Času.,. kdybych si naŠla partu

kamarádů, s ktenými bych tráVila skoro všechen volný ča§-.. viižně mi tu parta kamarádŮ zaóná chybět... byti by tak

spokojeni? z postednich ó nedětí, jrem jich 5 alspoň částečně strávila s rodircu. Toto j§il moje jediné Yotné dny. VČera se

mě Za€ ptali, jestti mám na dnďek nějaké plány 5 Fanny, že by si rodiče někam rádi vyšti. Že až tak \€Čer... od Šesti

hodin, nebo tak.., Proč s,i névyjdou V pátek nebo sobotu? Řekta jsem, že v'l8h chodím do církve. Tak řekti, Že to je ok a já

se nabídla, že ate od 20h mržu. cítita jsm 5e b[bě, že jsffi hned nevyhověta... nwím proč. Kdybych měta partu

kamarádů, tak mají smůtu.

NeVím, co to tu ted'na mě padá._. možná nějakej sptín, ó co... někdo by řekt, že toje kuttumí šok.-. Že by se dostavit 4

měsíce po odtetu Z č*h a po třech měsicích v této rodině? Pravda, že už mi to tU pňjde d6t dtfuhé. Ne, Že bych se hned

chtě(a vracet do č{h, ate nejradši bych změnita místo. uŽ mě ani tak nel,áká práce aupair, jako něco v cestwnim ruchu..-

anebo aupair v Austn(ii, státe mám strašně velkou chuť se někam přemistit, i kdř VÍm, Že byó jim to neudětata. zas je

mám ráda a dwfám, že mi v budoucnu po§kytnou rďerence. Možná to je taky tím, že se děsím prázdnin.

Možná jsem tu už zmínita, že prázdniny Pro mě óamenají asi o 4h práce dmě víc a rclno jenm od 9:30 do cca 12:30 s

tím, že budu pravděpodobně ktuky voát autem. A vlastně ani nevím, co * bude dít s nejmtadším. O navýšení kapesného

ani zmínka,

Tento týden jsem neutratita ani cent... tornu ňkám drasťcké spoření... a nebyto to tehké... Vážně na ts foťák chci

ušetfit,.. a taky na cestu dmů... ;)

v patek měj nejmtadší záchvat. A když říkám záchvat, tak to mystím d6loYa. chvíli jrm i u\rdŽovala, jestti nemá néjakou

nemtr. začalo to tím, že se mět jit Yyspíchovat. sedt si pod schody a pruní n{htá nahoru a pak zaČal tYrdit, Že nemŮŽe, v

sedě dat jednu nohu na schod a Ukazovat mi, že mu nejde jit nahoíu. Pak si tam rřmě hrát a tak... Řekta jsm mu, Že kdyŽ

vyjde pótovinu schodů ke mně, tak pak ho Vynesu. Když Lž mU to truato dtouho, tak jsem š[a bg něho. Byto to furt to samé

dokotečka, Pak do toho nějak zasáhl ottr, nějak Už si to úplně nevybawju, ale pak jsem s ním byla v koupelně, aby mi

neutíkal, tak jÉm zavřeta dveře, on na ně začal bouchat a pak 5e divit, že je nedokáže otevňt, kóŽ je tam tak h€zky

Zaboucha{ (nedovírají se, ale pěkně se tam za€kne). začat být viážně nepňčetný a že chce obejmout od otce, ktený byl

dole, tak jsem ho pak ob€jmula, sndata ponožku a m začal mova, řvát na zemi, hiázď věcma, vyhazovat stoŽený ruČníky s

potiček pod umyvadtem, jeden hodit do napuštěný vany, tak j§m ho Vyndata, už dmeta naštnná, trochu jsem na něj vody

nakapala a dát jsm se ho snažta jenm h(ídat, aby nic neházet, neschazoval, ate jinak jsem jenom Čekala, aŽ š uktidnÍ.

Nakmec pňše{ otec a řekl, že ho vykoup€ Řdši on. No, bylo to doceta šíiený. Mám i něco natďďý na mobitu.

V pátek pozdějí mět ještě matý záóvat prostřeďni, kopt pmbabičku (to už jsme tu jednou měti 5 nejíntadŠÍm) a ona zaČta

krvácet, Je už to stará žena a talde každej koPanec zmmmá hodně krue a qidíry hojení. chudák. Matka ji odváŽeta do

nemocnice a on f postavil do dveří garáže, že je nepustí, že chce taky, Tak mi byto řečeno, jestli ho nevezmu na stranu.

Tak jsem ho popad[a, €hytita a čekata, až odjedru. No, schytita jÉm kopanec a mám na noze modřinu. oeŠtěŽe
nekryácím)_ To je jeden z pňktadů toho, že v Angtii to byto Prc mě psychicky těžhi a tady fyzicky. Pak jeŠtě ta Únava.

V sóotu ten samý štapal do katuá a nepos|,ouchat napomínání, že to dětat nemá (taó/to já, jakoŽto v dětstvÍ hodná

hotóčka_pokud si pamatuji dobře, nedokážu ptrhopit. Kdo by Y botaskách prmházet v katržích, k@ některe jsu spíŠ

rybníčky? trffihu mi to Utehčuje fakt, že mám mladšího bíatra, takže mě už tolik vfu neudivuje.., ate i tak...)- No, ate tak

teda žádné napomínání nepmáhato, tak do§tat žtute kartu. Pokud dostane za týden víc, neŽ 3 Žtuté karty, tak má dalŠÍ

týden nějaký tre§t. Napňktad zákaz kota, tetevize, neb tak- No, ale on stále š[apat. TakŽe má za to dvě Žtuté karty. To je

tady skorc jediné, co ptať. Žtutm kartu neóce nikdo a pro rodiče to je dmela dobré, ProtoŽe jinak se zbytďně rozČitujÍ.

Takhte jen dají žtutil kartu a ná§tedky si pak nese děti. Jenom nejmladŠí to jďtě nějak nepóírá, protoŽe on potřebuje

být potrestaný hned. on si hodinu potm rž nepamatuie, co udělal. A kdyŽ mu řeknete, Že s chová špatně, tak řekne, Že

ne a začne se s vámi hádat, jako kdyby to by{o něco, o čem s mŮŽe diskutovat. stejně tak se mě snaŽ přesvfuót o oPaku,

když řeknu, že mě něco nebaví :)

No, tak už to všechno víte a tím bych asi dneska mohta ukonót ne tak pmitivně nataděný čtánek. Snad pňŠtě :)

o mně

Geďgie

Hi, l am Geoíqie, l
am 22 years old and

When l don't travel,
l §tudy spanish and Engti§h at the
University of Liberec. l really like
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peopte, craftjng, and everything
e19.,.:i
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ffi
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síť přále{ Google

Členové (63) Dalši}

H it i#lH§

á" í!*bi
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í#Túcume,Perú

wth love 6eoí9ie v ó:]8

Yotr opinion

Q komentáŘ,

Doporučit na Gooqlu 5ectio6 au pail, Mallorca

: Anonymní 5. června?011 9:33

§- *", říkatsi o peníze jeděsný, aspoň promě,vpondělímětočeká {jrm3mě§íce vnové práci aneže bychs oně htásita, ate

ředitel se chce o tom sám od sebe "domlouvat" achich}

zJ

odpoVědět

Jana 5. če^,na 2011 15:51,i*

'&, n;, děti j$u parchanti. U nás by r jim zmaloval zadek, že už by §i to podfuhý nedovotiti, ate ve wětě je Výchova dom{Wou a

to nějak nepomáhá :) V Americe jsou děti 9moro§ti a jak F vychovaj, přip. co Mkoukaj, tak takoýý to rodiče/aupair mají- A

Většinou to není nic m@.

Aupair Y Austrálii, io??ř co tě tam tak táká? Já tam nepojedu, protože jak všichni ví, nemam ráda títání a ještě abych tam
letěta celej den... ate když bych vynffhata tohle, tak mě tam nic netáká. Přiíoda mě viceréně neba, jak kdy-.. draho tam
je... divný přínuk, složitá angtičtina... a všechno je tam reopak:-)) A htavně .j$u tam rethi pawki, Hehe. Tak mě jenom

tak zajímá proč chtějí všichni do Austrálie. Ted'É tady sšlo spoustu Lidí, kteíé o téhte zemi rnlwí... Třeba to ýojí a to a

měla bych si začít stavět nějakej Vor :o

^ě 
kdÉ tady něco hodně Wtoči, tak taky mystim na změnu. Přijde mi, že to čtověku pomuže. Prďistí F Educh a začíná s od

znova i )

Pokud píacuješ víc a peníze nejsu dány pevně tak jako v UsA, tak F neboj stušně požádat o větší plat. chce to odvahu,

nacvičit si gesta, mimiku i prostov. Takhle já na to jdu, když chcí něco od fotra :D

odpovědět

EsL ctass at
cotegjo san José

upiaWvání fotek

Prvni dny v Peru

G@rgia 5. čeNna 2011 15|56

Austrátie " ani nevim. Nikdy mě nijak netákala, Až ted'rrĚ to navrtato tíochu, když s jedna holka na fóru ptala, jestti ji někdo

nechce na dW rĚsice zaskočít- Na letenku bych §i během tý doby Vydělata a lítání mi nijak nevadí a dovolená v Austrátji by rně Archiv blqu
Wša pěkně draze, mituju cestování, takže takhle neijednoduššejc.... chci preestovat všechno, tak je jedno, kde zaČnu )

no,mnějeblbýsituňkatop€níze,protožesetucejtimvpohodě,jakodoma,oniFkemněchovajÍajn'takymivyhoví'>
kdyžje probtém a prostě s bojím, že by to zkazilo tU atmosféru.., :(

odpovědět
V

Edidet 6. června 201 1 6:2ó

Jiři, kdo neriskuje, nevyhraje,.. zkus si říct o to, co potřebuješ, tepší to zkusit rež litovat a mučit F myšlenkou Že to nenÍ.,.

A mystíš že řict rodičům o tom, že systém žtut}ich karet ňa nejmtadšího nefunguje je btbost? Je dobře, že to takhle pozoruješ a

Viš jak by to rněto být. oni toho určitě ve ssich jinkh starostech totik nevidi.
Přeju ti hodně síty a odvahy.

Ahoooo@j : )

odpovědět

2014 í21)

2013 (91 )

7012 t99]'

2011 (174|

> prosin€ (1ó)

> listopad (6}

> říjen (4)

> 7.áři |7)

> s.p€n (14}

> červenec (17)

V červen (14)

všechno špatné vede k néčemu
dobrémU

^Áenoíka 

- neděle

^ienorka 
, sobota

r',4enolka, pátek . lotky

[lenoíka " pátek

méné textll, více obrázků č.5

méně textu, lice obIázků č.4

chocotate chip cookies podle
improvizovaného recep...
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středa 8. čéťvna 20l í

všedni sedú deoJ

tak pršlavé pďasí po týdnu nezmizeto... spíš to Vypadá, že pňšel duben a máme apňbvé pďasí... vypadá to, jako by to
této odešto... a{e ono ještě pňjde... včera nám hřměto a to mi připomnělo, že i*m lž dlouho nezažta bouřku a v půt š*té
ráno mě próudit prudký tiják... ano, mám otevřené okno, tak jsem to styšeta tépe, a(e byt prudkýtak, žejste skoro
neviděti skz a kdybyste vyšli ven, tak by vás to vyšlo nastejno, jako kdybych na vás vytila kýbt Vody...

včera udětal nejmlad§ datší scénu. Matka byla doma a m neótět, abyó ho kouPata já, ate ona, tak se pruní yáekat Ye

vaně, tak jffi ho n{hata a šta jsem pomoct sk(ádat pr6těradla, protože M. řek(a, že ho pak Yykilpe... on Vylgt nahatej,
mokrcj a namydlenej z Yany a běžet a náma do pnidetny a pak jďtě do kwhyně, kde celou dóu řVa{: ",..a pak mě

optáchneš, mami?" a takhle furt dokotečka... to ňkat už v té vaně a M- mu řekla, že jasně, že ho optáchne, ate m6í
pďkat. Ne, on to opakova( furt. V tý ktrhyni jsme pak už byty jako spiktenci a naschvál jsme ho ignorovaly. on
nepřestával, tak mu pak ještě jednou teda M. řekta, že jo...
a on: "a[e optáchneš mě pak, mami?-
'ano, počkej chvitku"
"ate optáchnď mě pak?"

ate takhte to je tady skoro furt. M- řekta, že takowuhle rcénU ji dělá popryé. Mně podóný rény dáá často. Ne teda, že
by se nenechat vyspřchoEt a vylet z vany mokíej, to ne, to dětá, jenm, k@ tU jw rodiče, ate s tím opakováním, to je
na denním pořádku.

mystím si, že co mě nejvíc na něm a na těchto dětech štve, nmi to, že jsil ztobirý. Ate ta ignorace. Kóž Votám jejich
jméno, tak prostě neíeagujou, když jim něco ňkám, tak nepostouchaj. A není to jenm v pňpadě, kdy je chci potrestat,

nebo tak. Je to i když je chci třeba ptrhYálit, nebo se domluvit na odměně. Nebo když se ptám, co chtějí k jídtu. Ta
ígnorace ie hrozná. Pokud se ZroYna dívají na teteviá, tak re to dá Yyřešit vypnuťm, ale jinak je musíte popadnout, nebo

to wdát. Ate sami Vyžadují šíteně mm pozomcti.

Je sranda, jak si tu občas pňpadám 5píš jako sestra, než někdo, kdo htídá. Nebo jako rozdít mezi zastupováním matky a

zastupováním 9taÉí sestry. Tim, že nejvíc zkušenosti s takosimi ktuky mám od svého bratra, tak mně automatiďy jdou

reakce staíší sstry. Nenechám si líbit hodně věcí a občas se snažím upřednostnit sebe. Nevím, iestti to je dobře, ate pňjde
mi, že matky většinou nechají děti hodně věcí a jsu víc starostlivé. Já taky, ate vtastně ani tak ne, Nechám je é{ai d6t
kl,ukowké věci, nehám je dětat něco, dokud se pořádně nepraštěj, aby si to uvědmili, nebo jim vždycky nKhci nést
batoh... nevím, jstti to je dobře, ale je to prstě, jak to Umím nejtépe.

No a zpět ké Včerejšímu yýtew nejmtadšího. Večeřeti jsme a měli isme těstoviny s čeruenou omáč*ru. Už ťm, že
neimladší Yždycky ňká, že mu tóle nechutná. ze začátku jsem mu to neótěta věňt, ate když to řekt asi 5x a Vždycky tu
těstoYinu vyptivl (což je datší jeho zvyk - pl,ivat věci, kteni mu nechutnaj zpět do tatiře, nebo kamkotiv, kam §e dá a já to
nesná§m), tak jsem mu to Ečala Věňt... ate včera otec koupit Nesquik dezery a řekt, že může, jenom, když to dojí.
(rodiče asi totiž tuhte jeho nechuť ještě neznají). Tak on pMí tvrdil, že je to jídto horký (datší jeho zvyk). Kóž ho i jeho

nejstarší bratr přesvědót, že jidto rení horhý, tak z toho začat vyjídat gtámy. Pak jpm si ho teda wala do parády já a

řekta jsem mu teda, ať sní aspoň 3 těstoviny, protože má 3 íoky. Tak, že teda jo. Tak je jedt, a pak teda jedl dát, tak jsem

zkouš€la, co všechno sní a nakonec snědt všchno! A to jsem teda ára[a, tojsem nďekala... takže si mystim, že mu už
řeči, jako že mu to ntrhutná, věňt nebudu... :)

jinak v neděti mě začato botet oko a zčewenalo mi. To by mě nomálně ani nepřekvapi(o, jenomže já jsem §e ho ate vŮbec

nedotýkata, takže to nebyto nomátní. Nechala jsem to do pondětí a nezmizelo to, tak mě napadlo, jestti nemám zánět
spojiYek. Pěkně jsem si to vyg@glita a méla isem skoro všechny pňznaky, co tam byty napsaný, Pňjdu si strašně chytrá a

dospělá, že si tady skoro Vždycky určuji nemoci sama- Doma jsem se vždycky ptata maminky, co si mystí, že mi je a

vždycky jsem spotíhata, že to bude vědět. Taky j$m vždycky uwžovata, co bUdU dětat, až e mě na to smé zeptii dcen a
jestti to budu v&ět a jak se to nauót. Tak tady mi nezbývá nic jiného, než googte... a zatím to funguje... a taky facebmk,
kde vždy hodím dotaz a dgnim se užtečné i netžitečné infoímace. Takže se uóm át gma. Já budu asi strašně chytrá, až
5e vrátím ;) k doktorovi jsm to nakonec v pondětí nestihla, tak jsem to nechata na útený, ate večer mě to oko tak mtr
pátilo a boteto, že jsme s M. radši zašti na lékárenskou pohotovost, ma ještě předtim votata nějaké známé tékámici, která
jí řekta, co máme koupit, koupita jsem si kapky do očí za 3.30 euro a Už se to tepši. oko nebotí a už není tak čeruené. snad
§e to brzo zahojí a bUdU mtrt zase nosit čočky. Tamty jsem museta Vyhodit. Ještě, že do 15.6, kdy bych je jinak murela
Vyóodit, nezbývato totik dnů.,.

tak tím to asi dnes Zakonóm... jinak pokud jste tu Včera zahtídti takovei a(áštní pňspěvek starý dva roky, psaný bez
diakritiky a stani dva roky, tak to jenom, že jsem se roáodta sem dát moje staré aupair Pňspěvky z angtie a dávám je teda
pod staďm datumem, ale óřds zapomsu a zórazí e to tu... tak se nedivte, děkuji za porozumění... ;)

Geor9ie

Hi, l am Georgie, l

am 22 yeaís old and

when l don't travel,
l study spani§h and Engtlsh at the
Univer§ity of Liberec. l realty tike
lar€uagesl ;) Besides that, l love
travel.linq, fashion, photography,

peopte, crafting, and everything
etF.,.:)
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zazitry Španětsko život

odkazy

. můj íashion btog

. můj fóto bto8

. můj §tarý au.paií blog

. btog mé €stíy

DortáEjte novinky eNilem

ffi
pr.vldelní čbnáň

A1

.,. a abY tu rebyty iemm íoiky Mattoíky mě a dětí, hk tady máb múj mdětní skype s rodiru i)

ooporučit na Gooqlu sectioB aU pair, Matlorca

. Amnymni 8. června 201 1 8:09
iĚ

'§. nm, Jřo, jsi m@ statďná. Já teda znám děti jen z jednorázouich hlídání a nedětky, ate takoýý záchvaty si nedovedu (nebo

§píš nechci) představit.. A rodiče j§ou s těmi záchvaty smiřený, nebo to nějak řešej?
Díž s, mystím na tebe! :)

Péťa H-

odpovědět

nspre§ 8. če.vna 20,11 8:29

heskí

odpovědět

lfl o"nu. 8, čeruna 20],I 10:42

l ,_.t Jat<l*mtotakcetlaotomzachvatu..jakokdybyjsipsalatadyo'rem'Tobym,j$umu4,takzeskorovekodpovida:DAteda
on ie to samy,ale uplne. Akoíat s tim íozdilem,ze on sni Vsechno kdyz jFm doma jen ja, a pokud rodice tak deta uptne stejn y

íenv. Kdyz ie koupu,tak teda neutika,protoze ja celou doby stojim nad nima (koupe s matou) a hraju si s nima,takze nastesti
jeste neutek. A § tim opakovanim..no comrent..tuptem to srTry :/

je§te si dovolim okomentovat fotku ze skype..Vis,ze jsm si tatinka nejak takhte predstavovata,ani nevim prtr ;}

odpovědět

Georgie 8. června 201 1 1 1:03

Péťo, pro rĚ to je doceta dobrá pňprava na moje děti v budownu, l když teda doufiám, že takovi nebudou. Právě si říkám,
jak je chci vychovat, aby s iomu předešlo... ;) jinak matka většnou tvrdí, že to U něho ieště neviděla a je pravda, Že z vany

ještě asi takhte newtezt, ale s tim opakováním to je častý... s tím, že brďi, dokud s mu něco nedá, tak rodiČe Ča§to povotej,

což je podte mě chyba, protože on na to Pak spolíhi...

DanUš, tak to blde asi vážně vékem... ale taky 4i,chovou... ale prostě to oMobí, no... tak upřímnou 9ustías a g@d luck: ;)

jinak to je teda ltipný, že si tátu odhadta... ;)

odpoYědět

Danus 8, čeryna 201,1 1 1:42

Jj bude to vekem a hodne yyctovou,ake co nejsu to moje decka a s nnou i$u hodne :D {rodi.e re asi nenavidi,kdyz s nima

i$u jak utEeny ze zeteíu :D)

odPovědět

!!p, oanus 8. čeNnó 201 1 ] 1i43

l l d,odatek: tob€ tez q@d tuck,at€ Ty uz to ma§ za par, ja ma je§te 'lomesicu pred sbou:D

odpovědět

Amnymni B. června 2011 13:28

Hotka, co j§em jí dětala au-pair v Praze, byla opíavdoýý ztatíčko, když rodíče jed€n den vŮbec nebyti doma... to dětá ta jejich

přítomnost. . .

zJ

odpovědět

oblíb.m pň5pěYlry

řffi
e@

ffi
ghlď:
ffi

ffii:H:í§["""
Túcume, Perú

EsL ciass at
cotegio San Jo§é

upravováni fctek
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všechno šPatné vede k n&emu
dobrésu

ltl€noíka - neděte

Á^eno.ka - sobota
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méně textu, vice obrázků č.4

cho.otate chjp cookíe§ podle
in]provizovaného recep..,

co j§em rapomněta nebo ještě
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!obota 11. června 201í

datši záchvafu a veřeiná osfuda.]v

postední óbou se nějak úptně nesnáším dobře s otcem. V útený mě ase dmeta naŠtEl. Sn/m pňstupem. Jedrcu jsem tu

Psta, jak je jednodušší nechat děti yyvádět, tak on je nechá, ale pak přijde jednou, nevÍm, jestti to je nátadou, nebo Že

má hodně práce, a stEšně je kvŮti něčemu seřve a potre§tá.

Ate zpět k úterní Večeň. Kromě óvyktých stmYovacích caYyků, nejstarší měl pizu, kdyŽ ji dojídat, tak dostat bagetu se

satámem. 2x do ní ko6l a chtět po mně, abych mu ukoita datší kus pizry. Tak jseín řekta, ať mdŠi pMÍ dojí tu bagetu, M.

se ke mně přida(a, ate ote mu ji ukrcjit. stejně pak po Yečeři chtět jít Prostřední ven v pyŽamu a baČkoách (jediná Část

dne, kdy n6í bačkory), ate M. řekta, že ne. Pak odešta nahoru a otec ho ntrhat. To (ž mi pňŠto d6t btbý, RodiČe by měti

táhnóut za jeden prďaz, jinak to nemá smysl.

V pondětí jsm se díVata na ,l sminut z pořadu supemanny (superchůva , pro ty, co neznaji, tak to je pořad, kde pňjde

nějaká sp<iátní chůva do rodiny s probtematickýma dětma a uó rodiče, jak s nima jednat). Ty Španětský děti zrowa v ten

den, mi nepňšty tak hromý, jako z té americké veEe, ate práVěže ta chŮva zdŮrazňovata to stejný. Aby rodiČe povotwali

to stejné a taky, aby pokaždé řešiti situace stejně, aby nemátti děti tím, že jednil jim to povotí a podruhé ne.

Taky si ňkám, když si ty děcka ted'dětají co chtějí, včetně nejmtadšho, tak jak to bude s nima lypadat, až budil starši?

snad dostanou roam...

rodiče se mě zeptati, jestti je nechám se v ktidu prcjit, protože jejich děti stále nehorázně řvou, tak jsem řekta, Že

samozřejmě io (já z těch jeiich šítených htasů umiám fun, nechápu, že mi to zmíniti skoro Popfré). Takže jsm děcka

Postata do postete a nesjtaÉí mi řekl, že i s prostředním má dovotm spát V pGteti rodiČŮ. Nďěděta jsem, jstti mu mám

věřit, píotože mi už that totikrát, že nevím, co m! věňt a co ne. Budu muset s M, dmtuvit, aby m'i YŠechno ňkata. VŠichni

3 se nasáčkovali do tý postete a kekati na tetevizi. Po "vďerce"- No, jsem tiná to cetý popisovat. Mreta jsem jeŠtě pak

minimátně půt hodiny do deset,i hlidkomt, protože dětati pitomosti a nejmtadŠÍ s saál píotáhnďt dotu, aby se divat na

tetevizi, což se mu pak v pŮt jedsáctý povedto a to už mě pámě našwat,

v pátek jsem měta postedni španětštinu... byti jsme tam jenom dW :D chodito nás tam 6. Tak to byto zas takosi o niČem,

ate byto hezký, jak re s náma ten uótet na konci toučit.

odPoledne isem se vydata s nejmtadším a prmtředním do parku. Tam byty nějaký datši děcka a hnály nějakou hru. Ti dva 5i

tam sedti a koukati na ně... možná tak přs půt hodiny. vtastně asi dýt. Ate jindy takhte v ktidu nejsu ;)

když už jsme tam nějakou dobu byti, tak mi votata M., že tak cca za 15minut dmze domŮ někdo nejstarŠiho, ktený byt na

oslavě narozenin. Takže jsem 9bnla ktuky a že půjdeme nejkratší cestou domŮ, která je pře centrum města. Jinak se dá

iít podét hradeb, což je pěkný, ate a§ 2x detší.

Jsomže nejmladší si prctě postavit htaw, že hcce jít tou detší cstou a začal tam řvát. DNfata jsem, že ho to bao
přejde, ale ne. ŘWl furt, ale naštěstí na něj platí to, že já jdu, on by € sám tcj cestou nevydat. TAkže jel za mnou,

brečel, řvat, řvat, Že chce jet tamtudy a narážet spým kotečkem do mých nohou a kopat mě. vždycky se roziet a naíazil do

mě, Je d€eta těžý proplejtat se ttJristama a zároveň kokat dozadu a uhejbat mu. K@ jsem mu uhta, tak mě kopt.

Prostě šííítená scéna na veřejnosti. Tuňsti 5e koukati soucitně na něj, protoŽe nerozuměti, místnÍ, co uŽ nás urótě vŠichni

znaj, se tak koukati soucitně cetkově, nebo nevim a tomu ktukovi vŮbc nedošto, jaká je to 6tuda - jeho ctuda. Prostě

neuvěňtetný. Byta jsm ž něj doceta vytočená- Ani ne tak Z toho, že to byto před tidma, ate cetá ta scéna a to kopánÍ.

Navíc na veřejnosti si píostě nemůžu dovotit něktený věci řeŠit tak, jak by se mi zachtěto. Ano, asi nás tu znajÍ.

taky jsem k večeň poprue sama pňpravoEta španětskou tortitlu. Je to snad nejjednodušší jídto, co se dá udětat, ate prstě

dětat španětům jejich jídto, trochu jsem si ňkala, abych to nezkaťla ;)

dnes, v §obotu, mět ktukŮ bratranec, Z rodiny, kde htídá děti Fanny, naruďiny. Jeti jsme na jejich,thatu". Finca _

katalánshý uýraz pro chatu, ate není tak úptně óata. spíš bych to nmta, jako dŮm na venkově. A tento je dost Vetlaý.

Teda vtastně ani netuším, jak mm je vetý uvnitř, ate z venku se zdá vetký a má Órowkou zahradu. UŽ jsem to tu jedmu

psala. Parók se sklwavkil, houPačkou a tak, bazén a fotbatové hňště :)

oslava byta doceta fajn, méta jsem se s kým bavit, jidta bylo dost, i když jsem neměta hlad a ve stínu teda byto trmhu

Zima, zatímco na slunci vedro :D

6eorgié
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fotky asi přidám itra... dnes ien mé jídto ;)

wah bve Georyie v 11i30

YoUloPinion

žádná komantáre

okomQntovat

http://georgie-cr.blogspot.czJ2011l06/ďalsi-zachvaty-verejna-ostuda...
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ponděli t 3. června 20í 1

zase §em zěPornnělě népsět název )

V sobotu po oslavě měl nejstarší fotbatouý zápas a pak datší oslaw v Patmě. t{ohla jsem mít volno, ate využta jrem

pňteřtosti podíVat se za§e do Palmy a domtouvata jsem si schůzku s tou kamarádkou z těch angtichých zkoušek. A(e po

cestě do Patmy mi napsala, ž€ to nakonec nepůlde. Tak jsem s r@hodla, že se prcjdu v centru. M. mě tam vyhodita a já si
prošta nová místa. zapadta jsem taky do Et corte hgt6 (koupita si kahoty), prošta si oddětení jídta, ktený ie teda mnohem

dnffí, než v ostatních óchodácích, nechala §i ukázat žehtičky na vtasy a vyzkoušel,a si apple noteb@k :)

Pak jsem si prošta datší utičky v centru, ktený jsem dosud nenata a bylo to moc fajn, jenm jsem nic neYyfotita... a pak

jsem zamiňla na autobus, dojela a došta do KFc, kde byta ta ostaYa, byto mi nabídnuto jidto, ate htad jsem neměta, byta mi
představena kupa datších pňbEných (ze strany otce), které si už zase nepamatuji a jeti jsme domů : )

v neděti j$m spala dost dtouho. Jrm za to ráda, protože se mi to často nepodaří. § na to, že tentokrát Fanny wtáVata
dňv. Jin<ly mi píše až později. Ate ona mi napsata, když jrem byta Ye §přše, že se sejdeme v 1 1:30 Y Mútter (místní drogeňe

a Všechno možný ilpeí obchod), ienomže já jsem tu sMs objevita až v 11:28 současně se 4 zameškanýma hovoíama od ní.

Tak jsme §€ ještě chvíti dmtouYaty a pak se vydaty na kotech k moň do Puerto (pňstaw). Tam jsme byty chvilku na ptáž,
když ate začato být obtačno, tak jsme se šty naobědvat. Šty jsme do jedné rstaurace, kteril nám doporučiti rodiče z

rodiny, kde htídá Fanny, že pný není díahá, ale teda byly jsme d6t zktamané. z jídelního tístku. Já po minuté špatné

zkušenosti se §látem, jsem si ňkata, že si dám pizu nebo těstoviny, jenomže oni nic takového nepňprawjí. tlěti v
nabídce masa, ryby, mořský pňšery, ma(tořshi speciality, pár státŮ a tapas. No, tak jFm si nakfftr da(a filát. Teda
'satát"

Fanny 5i ójednata Pa amb o[i, nebo něco takoyiho a měta to teda mnď|em tePší... :)

po obědě jsme vyraziti na jinou ptáž. Už jsem na ní byta někotikrát dňv. Je takoYá matinká a m pěkná. No, bez těch
slunečníků, tehátek a tidí byta tepši. Ate i tak to byto fajn, moře byto užasný a teptý, i když Fanny si to nmysteta. Pak uŽ se

pňpozdito, dojela j$m domů, rychte se pňpravita a šla do sboru. Tam to bylo zas mď íajn a po skmčení, ve 20h jsem se

šta ještě prcjít po Puerto. skoro asi popryé takhle večer v pňstavu a bylo to hgký. Pomatu apadající stunce, prochiázející

5e tidé, tepto, ale ne vedro, zjistita jsem, že i někteď óchody, co pře den v neděli nejsou otevřený, vďer byty. Tak j*m
si koupila mnlinu a šta jsem dmů. To byl moc pěkný den... snad v tétě budu mit víc času večer a budu mtrt dětat
večemí prmházky.,. :)

fotky j€ště pořád Upravuju, takže snad átra... ate možná jste si všimti, že se snažím dát ke každému pňspěvku atcpoň
jedru fotku... pro ty, komu se to nechce óst, aby se měti atespoň na co podívat ;) tak tady pár §tarších : )

pá:))

l
l

;i l_i
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prosím, vyfoť mě!! :)

http://georgie-cr.blogspot.cz./201'll06lv-sobotu-po-oslave-mel-nejstar...
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on: podívej, tamh je něco zajímavýňo :)
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oestihla napsat A 't,l
za$ jFm zapomněla napsat

niázev : )

datši záchvaty a veřejná ostuda

všední šedý d€n

pochyby - moje nedětní zpověd'

děti jsou tak chytré, jak §j to
zařidíte...

> květen {12)

> duben {1ó)

> březen (24}

> únol (31)

> leden {13)

> ?010 (,{ó)

> 2009 (21)

přihlášení k odbě.u

Příspěvky

Komntáře

ltrtiltik
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54494

Btoty, kt6ré čfu

tra€lin§ iňpl€t§
FRĚAKY FR|DAY. FRlDAY FuNNlEs

' ' LoL: Life of Laurens
A shoň trip to the 6řeek jstands

': ziwtem bez hranic
Na navsteve v Raji ;}

,_:] Mary v Austrálii
5!

: :domáci hoku§y-Pok$y
koaík z p€digu

i] á3i a lo checo
Lo que no sabías deL PRoSlM

' 
' The Tř€Baure i§land
Nepučitelná a měna témat

|s battered suitcass l trav€l
storie5 l expnt life
The futh af,d London Br;dge on
the 6reat ocean Road

'., l,re&myslf
Anadíid podruhé a ovied'ácký et
cristo

. celebrate Life
23 Week { bump J

l :: whg.e The Mld Thin8s Are
HoW ňany aameLs for your
íriend?

] '', welcofu aboard

Anget je prostě roztomitei :)

tady re tváří vážně, ate véšinou, když mě vidí, tak * cuti a dětá ruzný zajimavy Ýrazy :)

ptáž je už ptná (čwrtek kotem potedre) ;)
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with love csrgie V 1 3:09

picturš a
Your opinion

6 komenlářq,

Doporučit na Googlu

http://georgie-cr.blogspot.czJ2011/06lv-sobotu-po-oslave-mel-nejstar...

lll

s€ctbns au Fjr, Maltorca,

§"
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!lť 'i

nespťés 13. června 20,1 1 14:19

pěkné povídání

odpovědět

Danus 13. června 20{1 1ó:54

Douíam,ze to more mate teplejsi nez my tady:D Ty jo byt takh(e rekde hned u more,tak tam travim veskeíy svuj cas, bych

snad ani nEhodita nakupovat...Pristi zstavka spanelsko:D..hmm maximatne na dovcu...takova pro.haka kolem more,v pisku

pri zapadu §lmce,.taka lomantika :) Up{ne se bvracim wpominkama par tet zpatky :)

cervene kalhoty uzasne, taky jrcm pokukovata po podobnych,ate mam deeta vetke boky a necitita jFm s v nich, tak jsem je

oÉleta:}

odpovědět

Barča 13. června 2011 í7:17

Kotik je vtastně těm tvejm ktukum? Na kotoÉžkoYý íotce lypadaj všichni stejně i-) : -) :,)

odpovědět

Georgie 14. června 2011 3:49

jo, moře je krá§ně tepté... asPoň mně to přišto l)rc, já bych talry byta u mře každej den, kdybych to od něj remě{a 3ominut

chůze a v tom redru tq je doceta nepňjemný, A navíc datši problém je v tom,že kdybych šta sm, tak 5e bojim, že během

toho, co j$m v mři, rĚ někdo okrade.

jo, já mam taky bolq, ate tyhte kathoty mi právěže šty doceta dobře, tak iFm je koupila :)

ktukům je: 3, 5 a §kryo 7 :) ty dva stalši j$u vejškově dtreta podobný, ale jsou v nich rozdity :)

odpovědět

Radunkaaa 15. čeryna 2011 6:28

ááá ty kathoty j$u úžol!

odpovědět

.s Bkoffi mje Né čeryené katipty pň západu stutre :)l

4z5
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/ 20 1 l / 0 6 l co -jsem-zapomnela-nebo-j este.

@

o mně9tředa 
' 
5. čeřvna 201,|

co isem zaoomněla nebo \ešiě nestihE nóoséi
úl\,ll

mám toho tolik, co bych naPsala, a(e Vždycky mi trvá dlilhou dobu, než re k tomu dostanu...

tohle je můj poslední týden před tetnima prázdninama, kteíé bud@ až do potoviny záň, takžé to tak nějak znamená, že už

nikdy nebudu mít tolik volna, jako doted'...
ale zárweň - nejmtadší memocnět, takže pondětí a úteď jsem pmcowta celé (kromě douhodinové pauzy 15"17h, kdy tu

bý\á píababička). Nebyto to tak, že bych si s nim muFta furt hát. V pondětí jsem m! pustila íilm a byta jffi na

intemetu. Ale nemohta jsem cetý den z domu.

ároveň bych chtěta zapochybovat nad jejich metodami pň nemocích. už jrem to tady Urátě jendou zmínita, někdy ze

začátku pobytu, kdy pň průjmu ktuk moht jenom jabtkovej džu§ (pomerančovej ne!) - to uptně nechápu, třeba to má smysl,

ate já osobně bych žádnei džus nedáEta!

tstokrát mět nejmtadší horďku (Prý) a pak šti k doktoroť a pňšti s tím, že má angínu, nebo něco takového. TakŽe do

škotky nešet, aby nenakažt děti, ate M. mi řekla, že se mŮžemejít prcjít!t! do toho 30ti stupňového \€dra s angínoul! tak

to ne. Pěkně jsme zŮstati dma. Dokonce ho i neóata jezdit si na dvorku na kote. Ne, nechápu!

datší věc je, že nahápu prď, ate pňjde mi, že mínimátně nejmtadši se choyá hŮř, než když jsm pňjeta- Jakoby moje
yýchovný metody neměty ádnej yizam. Nébo to je věkem? Je óm dál víc háktivější na mamku, ntrhce, abych ho koupata

já, ate ona (když tu je), aby mu jídto data ona, kdyŽ odcháá, tak jak se tu dáEj pusy, tak jí dá, ate kqŽ uŽ odjíŽdÍ, tak za

ni s brekem běží a řve, že chce pusu... a to nejen kďyžúiíždí. Prostě sí to vyžaduje furt. V době, kdy má spiát jde dolg a

dívá se na teteÝizi. Furt řve, když se mu něco netíbí. Jediný, v čm je pokrok je, že už umí ňct prosím a óčas si i
wpomene porřít to bez mýho pňpmenutí a kóž je na záchodě a něco poťóuje, tak nebreě, al,e Votá mě jménem. A§i

bych za to měta být vděčná.

3 měsice je dtouhá dóa a mystim si, že pro mě vážně ideální. Tyhle nadcházející 3 měsíce to bude pro mě asi boj a

uvidíme, jak to pŮjde.

jo a jak ism s dostata z té minuté nedělní krize? v podstatě ted's mi třošku vrací, ate nějak jsem se z toho dostala tím,

že jsem se bavita s Fanny a zeptata jsem se jí, kotik jí ptatí peněz. ona se ptala, koiik mám já, tak j9m řekta, Že mám

8oeuro za týdm. Načež ma se na mě tak překvapeně podívata a řekia, že mám hodně. Tak jsem řekta, že mi to hodně

nepňjde, že v minuté rodině jsem měla ,looeuro za 3(th týdně a tady to je víc. Tak Fanny řekia, Že tady se hodiny

nepďitají a že ona má 28oeuío měsíčně (nóo tak nějak mystim). Takže pokud pďítáte 4týdny v mě§ci, tak má 75euro na

týden a teda pokud vím, tak Pracuje Víc. Já nevím, jak se ty sestry o tomhlé baYí. Mystela jsm, že jo, ate Fanny je přs
agenturu, já přes internet, ona má míň peněz... tak nevím. Ate pňšto mi btbý si ňkat o víc peněz, kdyŽ ona má míň, neŽjá.
Jak to bude s prázdninama jďtě uvidim, nedokážu si to představit. spíš si třeba řeknu o více vo{na.

minule zaPómenutá pértička k neděti: když jsme V té restauraci dojedti obéd, tak nám óšník donest účet. Divita j€m se, Že

ho donest, i kóž jme nepoádati, i kóž jsme se zroma chystaty... a tím víc jsme s€ divity, že to bylo méně, neŽ jsme

čekaly. Dokud jsme si nepřečetty, že platime za brambory a ještě n&o. v tu óvíti jpm si Wpomněta, Že to jedti u

redtejšího stotu (říkata jsm §, že ty brambory vypadají chutně), taHe jsme řekty, že to nmí naŠe. MoŽrui jme to neměly

dělat. Ušetňty bychm ;}))

jinak tento víkmd jedeme na itenorku!t ! tak se t6ím, musim 5i koupit notli baterky do foťáku a budu hodně fotit!! :)

a tady stíb€né fotky... něco bude časem i na facebmku : )

Geořgie

Hi, l am Georgie, l

am 22 year§ old and

When l don't travel,
l study spanish and Engti§h at the
tJnjveísity of Libeíec. l really like
language§l :) Besides that, l love
travelting, fashion, photography,

people, crafting, and everything
els...:)
Zobíazit cetý můj profjt

Kontrktujte mě

Pro jakékoLiv dotazy, powbuzení,
pozdraveni, ....

pište na:

G8jikuk@gmil.com

PodPoŘe moji ce.tu

§Oňaté

§!§-l "- *nE
TráBlab

Vybertejazyk V

,&"1;,J;|;;"o,-

Ila\,ei lrlih Gen|,ui€ sé libí ví@ lidem
(138).

&ffi1r, il

Pllglň Pro scÉhí š'ť Fa6eb@k

Prohtedat tenb btog

Hledat

štítky

Angtie áU pair
8aíceloffa Bethlehem Burgo§

cestování chelmsford
christmag costa Brava cotos de

Monterrey Eating

engl'ish postS erasmus
Holland jídto
Latin America Llbeí{

Ljberecké zápjsky London Madrid

Matlorca mi§sion trip
Penn§},tYania Peru p€čení

PiCtUreS praha recept
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šíť přálel Google

Čl6nové (63} pal§i]l
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§|!# t, §.
.&,f§ffi í

J§te již členem? P_i!lii§][§Q

obtíbené PřísPěvky
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§i{*á,*s -.

akčni fot}a :) (sbotni 6lava bÉbarcei :)

ffi§i:n!:fi::"""ry

EsL class at
colegio san José

upravování fotek

Pryní dny v Peíu

ArchiV blogu

> 2014 (21)

> 2013 (91)

> ?o12 |99)

Ý 2a11 (74|

> prosinec (,'ó)

> listopad (6)

> říjen (4)

> záň (7)

> s.pen ('14)

> čeruenec (17)

v čeryen (14)

všechno špatné vede k něčemú
dobřémU

^,tenorka 

. nedě{e

^^e.ofka 
- sbota

^iÉnorka,pátek"fotky
t^anoíka , pátek

méně textu, vice obrázků č.5

méně textu, vice obráZků č.4

chocotate chip c@kies podte
improvizovaného recep.,.

nějaká ói řdice, kbrá se dčtiá na ostavách. &ti chytí ty šŘlrlry, zaháhM á z E biky vypadM stadkos§, kbré ty děti póbííaJi na Émi.
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co ism zapomněta nebo ještě
ne§tihta napsat

zas jFm zapomněla napst
název : )

další záchvaty a Veřejná ostuda

všední šedý den

pNhyby - moje nedětní zpověd'

děti jsou tak chytré, jak si to
zařídíte...

> květen {í2)

> duben (,1ó)

> březen (24)

> únor (31)

> Leden (13)

> zo1o (46|

> 2009 (21)
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Á"4L

co i*m si objednata já; salrát l Éičály a sýrem.., tím i*m už zaNřela na 9láty v mistních restauťacich... jediný, který miě ch!bá, je v 8on Prcfifu

....,|

with tové Gsrs! v 5;14

YoUr opinion

Q komentář€,

Doporučit ha Gooqlu 5€ctio6 au 9air, Mat(orca, pktures

nespre. í 5. čeftna 201 1 5:5ó

my§tím, že ten nejmladší, jak § Tebou tráví hodně času, chybí mu máma... neber 5i to o§obně.,. předtím s ní byt vic a ted'§i to
třeba začat wědomvat (a taky to, že ona mu třeba víc powtí)

odpoVědět

Radunkaáa 15. června 20'11 ó:]3

o víc botna bych §i být tebou řekla, hlawě ještě před tím, než začnou ty píázdniny naptno!! Nebo pak budeŠ titovat.-.

odpovědět
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Áltánek v paťk!
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Frwn;í den sa},na s hoíkamra.."
...a pohodička, nicjinéhoisem ani nečekala, však nejsem začátečník :-)) až na to občasné kňučeníjsou hoiky zatím
celkem supr.

Hlavrrějsme nrěiy ráno o zábaw postarano. Vůbec celé rano bylo ltipné, rzbudila mě segra kolem půl 9 ráno
SMSkou, tak pak už jsem spát nešla, protože už takjsem si připadala hrozně pfuspaná (nevim jestii stále nedospaná,

nebo přespaná?!). Takjsem se co nejtiššeji vkradla na *,c a zpát§,, ač oboje dveře pfi otevírání šileně jakoby

bouchly, tak hollqv se newbudily. Uf uf. B1,la jsem na noťasu, dopisovala článek, nahrávala fotky. A kolem půl lo
jsem sllčela posunrrtí židle, takjsem si myslela, že už nrinimálně_iedna z holek vstala a dála si snídani. Takjsem se

ryclrle otrlíkla a šla dolťr a tam? Nikdo! To byl zvrrk od sousedů| On je to totiž dvojdům, takje to holt přes zdi §l!čet..
No ale nutno říct, že do 5-ti minut holky příšly,.

Po snídani zuby, oblíknutí, já jsem si šla schválně čistít zuby až po nich, abych l,iděla, jak se Sophía n ládne sama

oblíct a ustlat postel...no nevim jak mocji Alba pomáhala, ale kňučet jsemjí slyšelajenjednou a kdý jsem přišla do
pokoje, už b1,la ready a postet talg, krasně ustlarra!

Potom šly hollcy dolů, že si udělaj homework, ale do toho pňšla cleanerka. Jmenuje se nějak Maritza, že to není
španělslcýjméno, onaje talry snad z Kolumbije, No a při§a i se z dětma, 6-ti letou a klukovi si nedokážu odhadnout
kolik lrnr mohlo být, dejme tomu, že r5. Ten jí teda pomáhal uklízet. Hle a to jsem dnes rjistila, co to jsou §
"poklopy'' u zdi v zemi - to je vy-savačl!| Prostě se tam strčí dloulratánská trutlice jako od lysalače a rysává se! Ani
nevíln, kdejerypínač.
Nr: takjsem holkám konečně ukázala tu hnr cojsemjim př,inesla,jsou to kostiďcy na způsob Jenga - dřevěná hradba

a ly postupně !_tahujete jederr kvádřík za druhym dolqrd rám rěž nespadne. Je to sranda, i hollc},to uznaly (a

Albino "it's ftrn 1 thinť' rni, kdl,ž to řelda asi po eoté, zaďo lézt si]ně na mozek..!) a přidala se k nám i ta malá

holčička. Tedajak užisem řekla, její ó, a}ejá myslela, že tak 5 maximálně!! Je fakt rnrňavá a takor,á roztomilounltá.

Menší holky to po chr{i přestalo bavit, šly k Sofíi na počítač. Áno, každá z holek mají nějakei ďarší notebook.
Nevim, jesdi s internetem, aie každopádně přes den tam iinak růbec nechoděj, když už, tak maj radši TV, Álba
přinesla jinou hnr pro ní a mě, dřwěný- žebříčlq,-, co se maj skládat různě rra sebe a qtl,ořit jal<ási věž a právě ta§-
aby nespadla..no nakonec se nám povedlo, že jstne na sebe fakt postavily r,šeclrrry! To jsme nechtěly bořit, tak j§me

šly dolů,
Jájsem zkontrolovala holkám úkoly, Albě dalaještě příklad na dělení. Do toho přišla cleanerky další deera, r7-ti

letá, s.dltě (ieště májedno zo-ti letý). Ilolka se mě chudák nějak lelda nebo co, asi nečekala, že za rohem obýláku
někdo sedí a je to někdo cizí :D
Pak jsme si s Albou sedly k TV. Ona si pustila Simpsonovy, pustila mi k tomu angliclry zruk, sama si dala španělské

titulkv. Ale zanedlouho už cleanerka konóla, tak přišla za náma dolů. A děti za ní. Nejdřív něco říkala Albě, ta se mi
snažila přeldádat. A tak}rle to vlastně zůsta]o do konce jejich návšt&y. Oni 4 angliclry neuměj, teda pár základních
slovjako "thank },ou", staÉí holka mi rozuměla "How are you?", ale musela jsem to říct hodně pomalu. Docela mě to
překvapilo. Slyšela jsenr, že španělé angliclry neuměj, ale dosudjsem se setkáva]a se rčema, kteří uměli aspoň

trochu, že se byli schopni sami jakž takž domluvit! No každopádně Álba přeHádala o sto šest z anj do špj, ze špi do
anj, což byla v osmyrn netri, má ráda být středem pozomosti :-) a Maritze se to nějak zalíbilo, hned začla plánovat,
jak přijdou zítra zas na návštěltr, protože aby se přiučili angliclry. Mno, asi si tuještě budu připadatjak něco
lzácného? A nebo takyjak opička ze zoo!:-))
Pojejich návštěvějsern Sophii dalaještě dvě strán§,k qpracování (uděla]a toho málo) a nechalaje u TV. Na půl z
jsem šla udělat oběd, což bylyjen těstoviny, holkyje prý nejradši jedíjen s kečupem a sýrem, No já si je dala teda se
sýtem trez kďupu. Nechápu, proč ho rčude rčichni, trlavně děti, tak cpou-milujou?! Álejinak se mi povedly, jestli se
to teda o pastě dá říct :D asi to mohlo být i tím, že jsem snad poprre jedla ne tlílé, ale barermé ;) a přidala jsem si a

dokonce si potom dala malej jogurt. Jo a už jsem se poučila a během rana isem si dala jďtě ke sáče nektarinkrr!

Hned po otrědě jsem je chtěla wít do parku, ale Áiba mi řeHa, že to musíme dát v&ět mámě. No tak jsern ji radši
hned napsala SMS, ale bohužel odpor,ěděla až v půl 3. No a]e takisem nebyla krkarčí aupair a vzala tam hol\y i ve
sr5.m 1,olnu (končim jak máma př,iiede domťr, což je ve 3pm). Však co bych dělala doma, tak}rle jsem aspoň poznala

nové místo :)
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La vida es chula!: První den sama s holkama...

Altánek v parku

DětsK,hiiš&tko

A to lejlepši nakoDec - kásnei !ýiled!

'l'am nás máma vyzvedla, páč si myslela, že pojedem

rorrrrou na pláž, jenže bylo šíleně větmo! l'akt by byio
teplo, nebe bea mráčku (poprvé otl pondáí, kdyjsem
přijela dosiova do nlhy), bylo asi z4 shrpňů, ale ten
vítr...v uičku a tříčtlT ťakách jsem měla pě}crou hruí
kůži chvflema... 'lh]de jsme otltamtuil nakonec jely
domů s tim, že se hollry můžou jít vy;koupat do jejich

bazénrr co maj na zahradě. Ajá byla r,áda, začlajsem
zívat!

1b už bylo kolem páté, kdyžjsme se dostaly domů, 'fak
jsem si, už opravdu poučená, lzalajogurt a kousek
bagetochleba (iikaj tomrr chlebq ale v Anslii řikaj

2z5

když už, tak francouzský c}rleba a nebo my češi bychom řeHi prtstě bagefu, taková ta al]ouhá to je) a §a si zas po

23.5.2014 |9:28
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La vida es chula!: První den sítma s holkama..,

svejclr do pokoje. A býla v klidu do cca pťrl 8, kdy mi začalo polorrčávat v bl,iše! :D 'i'ak isem si dole rzala několik
snšene\ no to jsem neměla dělat, páč jsem 4iistila, že jsou lelice chrrtné : l)
K večeŤi jsme měli fish fingers neboli ryĎí prsty, ale nějaké teda mnohem chutnější, než v Anglii! 'li,mhu polévlry

Gaspaclo, toje prej §picka španělská polévka, co seji hlavně v létě, neboťsejí za studena! Je dě.laná z rajčat,

papli\ cibule a nevim čeho vše.}ro.., Alba říkala, nežisem to ochu&rala, že chutná hoodně po rajčatech, alejá tam

cítila spíš hr papriku. No aie popraldě mi to moc nechutnalo iak to bylo studený, já bych si to plostě ohŤáila,. ;) jo a
ještě Cústina ohřála trrkubánskou rýži, zbda ještě od minde.'lhkže tŤeba já jsem se dojedla ťm. Amyslim, že ani
holky si kupotlinr už pak nedávaly dezelt! Jo ale Alba mě dost překvaprrje kolik toho sní, obrolášť na ty večeře, ať

žťou děti ve vívinu :-))

Jo a jinak zrznamenávám pn rú ťrslřch ve Španělštině, už umím napďítat od o do ro! :D a jinak řeiou že pracuji v
rodině nebo sem tam slovajako filo=zirna, tle nada=není zač...ta]i mam raclost že aspoňierlno slovíčko z so-ti jim v
rozhovolu ronrmím :-D a Maritze jsem sama ř,ekla "me llamo Raclka" §menuji se) l))

Napsala Radunkaáflv a]:31 + 3t1 DoporučitnaGooglu

8 komentářů:

Anonymní čťrltek 28. tletlence 2o1l o:rt]:oo SEL(

Pani, pani! Moc la,asny fotky.. hollry l,ypadaj v pohotle, Je moc dobte, ze rrz poznalas okoli a neserlis jen tak
<loma na zaclkrr. A jak u jsem psala na Ftb, urcite to bude uzasna zkrr^senost!!! Voblrrda :))

L)dpo!,ědět

Anonynrní čh,rtek 28, <retvence 2011 z:3o:oo SILČ

Ahoj ttadu,kolik je ty Albe?.. ze takhle umi pl,e,kladat?? Jari-Jajhu

()dpově,dět

l a. . Rarlrrnkaarr tltrlLck::3. liel,\,enť.,20l1 8:5!:oo StL("

i ll Voblrr<ia, jsem ale ještě tlost líná rzít ko]o a jet do města, hlavně mě to ani neláká, když l,im, že byci měia

být sama.. :-l
Ja,uš, Albě je 9. Holkv choděj do mezinárrodní školy, akomt Alba má náskok, páč malá letos nebo loni teprv
s angličtinou zaďa a dá dohrrcmady jen opravdu lehké větičky. Jinak pod tim pře,Hátláním si nepředstartrj

kdo vj co, ádná složitá slovíčka většinou neporržvír, za to ale něktly mě nějakýrn slovíěkem přr}vapi, že ho

tieba zná;-)

()<iporedět

KateDnlnrnrer čhrteli :B. a,ell,ence !()l l 1l:o-+:oo SL,LČ

bahaha centrální v_vsávání se zapíná ťm jak do zdi zapoiis tu hadici a pak na rrrkoieti te hadice, neboli konec
haclicr a zacatek nastav€, te tyc€, mame to doma a ltipnv nez jsem si zl_vHa:L)

Odpor.édět

Anonymní čtrrtek g8. četTence 2(]11 17:22:oo SEL(\

Hezkej biog, dobře se čte :)

Jo,my doma máme taky centráůní qsavač a zapne se to jel tím, kdvž strňš hadici tlo tý díry :) Je to mooc

prakický, moje mamka si to nemůže Ý}Ťachvalit :)) AíLdie88

0rlpovédět

Georgie čh,rtek z8. července 2tlu 1.):39:oo SELČ

tak centrální wsávání teda nemáme, to je pro mě novinta :D :L)

jo a ieHa bych, že jsi spíš líná si lyjít sama tlo města :D zkrrs to iednorr a určitě to nellutle tak hrozný, jak si
myslíš;)

jo, kečup a děti - rypika... na Mallorce bv}a jďtě hodně popularní majonéza.,. a nejlepší - smíchat|!!

jo, gazpacho jsem tu taky ochutnala poprve a taky mi nechutnalo, pii§o mi šileně kyseiý - mm octa! znáš

červenýho trpaslfl<a? já mlslela, že ty právě jo :D http://www.youtube.com/watch?v=lG9rť8oLYQw
jestli to neznáš, tak se na to potlívej...

jo a to je super, že A}ba přeHádala, toje dobrý! aspoň se prrocl,iči ajestlijí to baví, toktoje fajn:))

3z5 23.5.201419:28

http://radunkaaa.blogspot. c z}20 |l l 07 lpr: vni-den-sama-s-holkama.hnnl
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Tato stránka používá soubory cookig k po§Mování služeb. Používáním této stránlry souhlasíte s použitím souború cookie. Další iníomlace

Uvol.€s cÁuá}

r}íŤe, ž-e se r,.í-'iu trl.Lc. sl\t"r{ jn [{V_o\iv set.., rJlZ si 1,o o1.-uJ,"

1řejernte? {ně se jeJen ?roýwal 1\ní - jsewt wo,J €ra.,strttw Ýe

{1a-ně\rV,," (v 0vieJ,l)...

;;..;l
- -i!-"""'_---'_-_]

Čt**tuk
Asi budu muset chodit spát v půl z ráno, abych pak v pohodě spala s holkama do půl ro. Páč dneska jsem zas vstala

před devátou a s malou bo}esií hlaq,, podle mě je to prostě přespání.

Každopádně hollv rylezly z pokojů dřív dneska, ona teda AIba kdvž vstane tak prej budí automaticlry Sophii, aby ta

se nebá,]a sama nahoře?! No každopadnějakjá nebyla dole, tak šly pnní k TV a ne na snídanl :D Já slezlaještě v
pyžamu, pozdravila, dala si snidani, šia nahonr sama s€ připravit, teda přeilíct, zuby v_lčistit... V deset jsem na ně

houkia, jest}i by se mohly nasnídat, mě rždvcky přelnapěj, jak ryctrle od té televize ryskočej, já jako malá rždl'clry

odmlourala,,až to skončí" :-))
No a hádejte co se staio?? Někteři možná lrádate sprálrrě vzřdedem k předchozímu člán]ar...přišia Maritza! :D (S tím
srým ktukem, kterýjí zas pomáhal a tou nejmtadší dcerkou) takjsem nejdřív nechápala a děsila se, že butiu fakt jak

opička, ale ona přišla do práce??!! :-O Jsern pak ziistila, že sem ctrodí trklizet pondělí, střed1,,a čtrrtlry! ! To mi přijde

uie§,, r,UK nám chodila trklizečkaiednorr za r4 dní na vel\Ý úklid, já předtím uHízela tx !Ýdně.

Takže mě to svjrn způsobem potěšilo, že přišla prostě rrk]ízet- Řkala, že dělá i manilúru a pedikúru a různé copánlg

- § šla talg udělat Sophíi. No umí :) Později mi nabídla, že mi taka- někdy udělá a třeba i manilainr (to jsem v životě

nepodstorrpila, když teda nepočítám to, kdyžjsem si od kámoš§-lr1 nechavala dělat ge}owý neh6' na odzkoušení,

jalqýtoje:-))
Po snídani hol§-zasediy k ítkolťrIn, Álbějsem tedajá dala z příklady rra děleni. Lidiě§-, je to docela zajímavý"

Panrattrju si, žejsem na tyhle př,íktady na krát a děleno b5,,1a na základce machr...a teď se mi už párkrát sta.lo, žejsem
jí řekla, že rná rrěco špatně a pňtom to b1,lo dolrře...takže dobrej trénink i pro mě, vřele doporučuju r,šem! U toho
jsem si tam já qplňovaja cvičeni ze wé Španělštiny pro samou§,, 4.Iekcel :D Je to r.tipný, jak mam rždy-c\y radost,

když se ni povede nějaka věta přeloát.., a Alba toještě umocňuje, k§,ž něco řeknu sprarně, tak ona hned "muy

bien, well done, that's correct!" aieště párkrat zatleskala! :D Tak se mi pak od toho ani nechtělo odsednout, ale po

dokončení té 4,lekcejsem toho nechala" Hollry si mezi tím sedly k TV, takisem je tam nechala, do toho přišla

Maritza a že prý má tajejí nejmladší 38 teplotu, no to potěš koště, pom,vslela jsem si... No kaŽdopádně se se nrnou

začala bavit, teda snažila se o to, a toje fakt sranda :D pakjsme šli i s tímjejim synem ven, dneska bylo krásně

slunečno (popnt za ty 4 dny co tujsem ani jednou nepršelo), snažily si povídat, je lirkt, žejá pár slov španělsky

lyrlodila, asi mi pomotrio prárě i to, žejsem dokončila tu 4.lekci :D už vůbec nevim cojsme si pokoušely říct, ale

paksesemnouifotilaněko]ilcátaiv,šichnidohromadyamělaztohohroznouradostavzalasinaměkontalŤaŽe
kd_vž budu chiít qlrazit ven, ať se jí ozrtt. No tak na proevičováni španělštinyje to, řeHa bych, docela dobrá
příležitost. Ale neumím si nroc před§tavit jít jen ve dvou na kafe. Mclžná, kdy,by měla nějakou známou, co angliclry

aspoň tmchu mluví a mohla by jít s náma... Jo a dala mi roo nebo kolik pesos na panrátku (e z Kolumbije, jakuž
jsenr fukla) a dokonce mi uk{zala svoje ID (sama od sebe). To se mi líbilo, jak byla bezprostřední, na nic si nehraje,

veselá, přátelská osotla :-) už vidim,jak mi nějakej angličan na dnrhém setkaní wěři do nrkyjejich ID (obČanka,

řidičák..)l :D Pakještě na papír napsala španělslq,, žejejí otecje chudej a že proto má ona lystudoránojen jetlnu

zkoušku ve škole? No mocjsemjí nepochopila, ač se ptala Alby aby mi to pŤeložila, nechápa]ajsem, co mi to tak

najednou říka a nedál,alo mi to nroc sml,sl. .dsi tím chtěla prostě omluvit to, že nemluvi anglic}g.

Kdý odešii, myisme s holkanra skočily na benzínku
pro chleba (ha. měli.ii tam ialg pojmenovanou

"bageta" a ne nějalg.,to jejich slovo co mi Jaime říka,l,

že to není ani cřrleba, ani bageta), ta je tujen dvě ttJice

na hlavní. A taje do kopce :D Aleje odtamtrrd pěkný
r1úhted!

I z5 23.5.201419:34
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La vida es chula!: Čtvrtek

rpraro, záiir

uProstitd, tartrje lrláz rrrezi zálilrui a nroieN (teda tak to ťhápnjá)

piibliželo,.§, teů§,jsu lidi na pl{ži, thk bvl lrezkej del :)

A pak jem holkám ŤeHa, ať se převli}inout tio plavek a že se mťržotr jít krrrrpat (a rzrla jsem si rrektarinkrr, mělaisem
hlacl, ale ma]ej :)). Šlajsem s nima za ťrčelem opalovat se, ale tak}-_isem si do bazénujednou skočila :-))
,Ivlno, hoII§,to bal,ilo asi 15 rninrrt a pak zas odlrěhlv dovnitř, §ba se pŤe1,líkia rr šla }u,át hnr na pc a Sophia mi
piinesltr rrkluat aibrrm s kamarádama z bívalý školy. Oni se sem totiž před rokem a pfil stěhova]i z llgmňo kt'rli
Cristininý pmci (ale iak trž jsem psa}a, Jaime tam stále doiíždí). 'l'rochrr se i snažila něco říkat. Ale b-1,1o fajn hlarně
r.itiět, že mi t_r,, záHarlni slor,íě}ia některý roatmí l) momentálně se ji snaám ržtllr§" zeptat na přt,klad nějakého

slor,íčka tlo španělštinv, tieba počítač nebo pontlělí, lr to mi rozrrmí a přeioží :-) Pak se mnort Sophia ďrstala na

zrrhrarlě, opalovalv jsme se...

Po chrr]i isem šla tlomťr, že jtlu připrar.it jítllo, to bvla dneska pizza a k tomir taliorej h,ém. 'lb zas hol§,sedlv k'iV,
tak jsem jim as;loň řeHa, ať si to přepnorr do angličtiny. (t}isney pohád}i.v maj piepinaielnej iazr4r.) .\ ktlvž jsem měla

pnnilT,liupizryr.trorrbě,šlajsemzaholkamak'lV,takcojsemnes|tšela-otvír,ajicísegar,ážl]'lhkisemsezača]a
divit, co dělá Cris doma lř v nece}ý,tL,ě a ono tramtadatlá bylo r4:48I! I Já jsem sice ri buénu kontlolorala čas,

ab_vch tlala holkám obě<l po pťrl z, jenž,e naještě nepřeřízenýrh ho<linkách z Anglie, kdeisen tudiž měla ještě o

hodinu miň]! :D No naštěstí z toho ádnej humbrrk nebr,l, L-ris to lzala s hrrmorem (itkia jsem, že jsme bl,h na

zahradě a zapomněl1, 1n 6* ;-)) a aspoňisme teda poobědvaly l,šechnl,spolu. ts§v, ten ka,ém b},ch teda iá nanala
spíš polél,kou, rař,ila to Cris přerlešlej l,ečer a ie v tom zmixován ]ilek nelroiak se imenqje ta]<ová dlorrho zeleno-bilá

zeletrina (na konci to má malou bílou cibulku iakoby, na tlnrhém jsorr zelené odlos§ a méi{ to k]idně metr) a snacl

mrliev a nevim coieště. Každopádně nri to chutnalo. Plyie to lrancouzské a ti tojedí stiidené, nle m_v si to ohřálv a

chutnalo mi to. l{nohem víc, než polél,ka Gaspacho! :D a pizza by}a w'borná.'l'o se mě pak Cris ptala,iestli rni

chutnala, že t1,,}rle pizzy nejsou nic ertra. Ale mně oprardrr tlost chutnala! :-_))

No a po obětléjsem teda nž mě,la volno :D tnkjsem se šla na chl,ilkuještě natáhnout ven na slrrníčko, palijsem

zaregistrovala, že se lrol}cl,balej, že pojedou na pláž, takjsem řek}a, že se pi,itlám.

No vlráželvjsme až po ětlrté, dílry zácpám isme rra tu pláž tlornzily až v pět. Ale slrrnce }u'álo a ]idí tam bvlo i tak až

až. 'l?da i tak není írplně lňodné poiúít, protože tam licli spíš teprv přicházeli! :D B"vlvisem na pláá rt městě

něia}r,ich 25 km od Cornni, v místě zr,aném l\,liňoi fuž jsem poplal,<lě nechápala, proč jsme nezristaly na néjaké z

místních pláá, ale nemdi. Ač jsme po cestě já a holk1, rr,snrtlv, já se ale asi hnetl zas rzbtrtlila, rrebo mi to tak aspclň

pii§o.

2z5

l Welcornel

j,(lli l,r. i,!
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La vida es chula!: Čtlrtek

loceno zlevir

př,es střeti,..

rlopralt,,tlošhr přeplněno? !

{ffi

Na místě b3,1o šfleně moc arrt, tak jsme šly s holkama naptled, máma šla pal,kovat. Ale zaledlorrho dolazila a šly s

holkama do moře, iá zůstala, že se butlrt opalovat. No ale nebavilo mě to, tak jmm si zaďa číst lrrížku co jsem si ocl

Cris půjčila, v angličtině samozřejmě aimenrrje se Blindness, což znamená slepota. Mno začátekje takovej zv]áštní.

Po nějalcý,době mě i čtení přestalo bav-it, zač.lajsem se nudit, moře mě vůbec nelákalo. Jo a Cristina mě upozornila,
ať si na to s]unce nezv_vknrr, že iakhle loásně zas dlouho nebrrde :( :D jo a ke wáče wala meloun, mňam mňam, a

pi,e<l cestou domů nám koupila nanuka ;-) no a domťrisme jelv až kolem d,ičtlrtě na 8.

Doma jsme se všechny mrrsely osprchovat otl písku, měla jsem ho až r,íte krle, frrjky :D a k véče (čas rrž ani psát

nemusim, že?) byla brambo:ovo-vajíčková placka (moc dobrá!), Allia k tomu měja Gaspacho, já šunkr, Sophía jeden

zbylej kousek empanatlillas. Cris mě.la něco ílplně iiného. A do toho holka našly v mikrovlnce popcom, Llerei Cris
tlělala na pláž a zapomněla ho tam, takjsme si ho dalyjako dezert ;D ajá si pakještě udělala Cola Cao, no velmi
chudá nahr,žka Granka nutno i,íct, ale aspon něco. Pakisem si sedla ještě ke špánině dole s nima v obívákr, Cris se

mi smáta, když jsem si to předčitala na}ilas. Já ale picHáda]a ďánek z lekce 5, Lterej bvl nolrra šílenej, o historii a

hlavnějaiioby prťrmyslrr ČR?! l4apsala jsem si ještě grnmatiku do sešitrr a zítra zas až holky brrdorr délat ťrkoly, já

bu<lu qp}ňovat cvičení, 1b jsem si to hezky naplánovala, což? :-))

3z5 23.5.201419:34

http://radunkaaa.blogspot. cz]2all/a7 /norma1-0-21-false-false-false-c..,
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A teď dobrou noc//a tertu clobru noc//and now good night//y ahora buenas noches - můžete piidat "va§" jazyk ;)

:-P

Napsala Racirrnkraa v 23:12 __tj 8+l Dopoíučit na Googlu

8 komentářů:

Anonltmí pátek 29. četryence zorr 9:z8:oo SELČ

og nu gorlnat! :l)

Odpovědět

Radunkaaa pátek29.čeiTence2011rl45:ooSELČ

l1,oboha, co toje zajazy{<? :D

Odpověrlět

Katel)rarmlrer pátek 29, dťť\,ence zort tt:ío:oo SELČ

hyváá Yótá :") neboli zkráceně óitá:)

Odpovědět

Anonltnní 1)átek:q. čett,ence 2(.)Ir lo:2J:oo S|.L("

H!]he s tím časem se mi jednou stalo něco podobného...těsně po tom co jsem se vrátila z ČR jsem §a
lryzve.tlnoutholky tlo školy a bylo mi tlivné že tam nikdo není.,.takjsem si hodinku počkaia :l)

A úpině obdivuji jak holk_v poslouchají (konlrrétně u té tv) těm naším to řelinu 5x a po šesté mnsím jít a
rlpnout jim to! :l)
Ivča

Odpor,ědét

Georgie pIitek z9. óell,ence:OtI lq:l4:oo SHL('-

tyjo, tak to se ti divim s tim spaním... vím, že s přechodem tlo a z Ángiie to lrylo složitější, ale ktlyž jsem

přijela z Mallor.Ly, kde isem byia nadšená, kdý jsem spala tak 8hodin, vstávala jsem v 7:3o a tarly jsem

mohla spát do loh, tak mi do vůbec problém nedělalo. 1'etla vlastně pnrlí dnyjsem se probouzela di,iv, pak
jsem zjisti]a, že si můžrr zatáhnou rolety a tím mit úplnou tmu v pokoji a je to ok, Ale kclyž si ty rclety
nezatáhnu, tak se zam probudim brzo,..

jo a že tě ho}lq7 tak poslouchaj, ta} to je docela newěřitelný, ale skvělý! !

joo, Kolumbiici... těch je tu dost.., a jsou kamaradslcý :D :D jo, to se mi právě na !ý španělský povaze lfuÍ.,.
,iak jsou bezprosťední, většinou se nebojej i,íct to, co si myslej, i když občas už jdou za hranici toho, co se

slrrší, ale prostě proti angličanůmjsou takový otevřenější :)) angličnani maj ale zase něcojinýho :)

io a tv mixovaný věci mi tady talg chutnaj.., to zelený nejvíc.., ml,slím si, že na mal]orce tomu i,fl<aii puré de

esparagos, nelro nějak tak.. tadyjsem měla kedlubnoqi - nebyio špatný, ale mrkvový mě nějak nezaujaio.

io a tortilla (vejce a brarnbory) mi takl,moc chutná,.. tyjo, kdybychom pak bydlelv spolrr, tak si můžem tlělat

španěis§ jídla.., a i kfuby ne, tak si mťržem u mě děiat španélslcý večery, kd5ž bude čas - jidlo+ptocvičování

španěištiny;))

jo a je super, že tam miáš tak lyhrazenej čas na rrčení se španělštiny - to je super. já se učím tak rrizně

nahotlně, c.ožje doce,la škoda...

Orlporědět

t{,atlunkaaa pátťk:.l9. čen?nce 2cl11 ct:4o:oo Sl-.LČ

lvi, ono to je asi časem, dneska už to na mě starší zkoušela neposiouchat a jen tak rychle nďla! ! ! No poČkej

na rlalší článek!! :l)

Jířo, já tu mam ta\y rolety, asi bych spala dý}.. ale myslím, že by mi to netlěialo ilobře spát tak tl}orrho, já
jsem §p osoby, že se nesmim ani neilospat ani pi,espat.. :-/

Dneska isem byla venku sje<lnim kolumbiicem
Joo k tomu bydlení..nějaký noviniy?? :-)) (better in a private message..)

Vy}u,azenej čas, iol,..najak illouho :l)

Odpovědět

4z5 23.5.201419:34

h@://raduŇaaa.blogspot. cz/20l7l07lnormal-0-21-false-false-false-c...

sz
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La vida es chula!: Pátek, zatim asi nej den :) http ://radunkaaa.blogspot. czl 20 11 / 07 / patek-zatim-asi-nej -den.html

Tato stránka používá soubory cookie k poslrytování služeb. Používáním této stránky souhlasíte s použitím §ouborů cookie. Dal§i lnfoímace

Uvoa 69 c*luuN

r}íte, ž-e se nLvu wí-ž-e sl\nr{ jn L{r.\iÝ sgt() rJlZ si [^o o1.-uJ,."

J zrovr"n 1\ní jselu !t^-, €ra,snn* ve

@
{nó1řejewte? {ně se jedel

31a,r^ě\sk,, (v 0,rieJ*)...

tA

L]

'-r]
] Faten zatírn a§í rren den ,} 

iiI]i
], Dneska jsem se rzbudila už zas někd.v v půJ deváťý a pořebovala jsem na wc, vůbec tad1 fird běhám a to přitom si I

I my,slim, že piiu míň, než v Anglii, No každopadně jsem se nechěla zas lykrádat po chodbě na wc a zpět a bát se 
i

I vůbec suláchnout..takjsem popadla noťas a šla s ním dolů. Hmm, buď jsem holky vzbudila nebo měla A]ba lehčí 
i

l spaní, tak do s-ti minut přišly dolů. Sedly k TV, nechala jsem je koukat ve španělštině pro tentokrat. To jsem aie 
i

hodná :D v ro jsem šla snídat a tentokrát jsem si dala cereálie a ještě kousek bagety s máslem a šunkou - to jsem

zavolala hol§i ať sejdou nasnidat a Alba, kdl vidáa cojim, tak se tvářila jak kdybychjedla broulg, že prej co to je

za nápad TOHLEjíst k snídani?! :D

Jájak dosnídala, takjsem ale zůstala s holkama v kuchpi...a Alba dojedla, odnesla woje do dřezu a najednou byla
fuč..,a najednoujsem viděla i Sophii běžď s ml,stičkou cerealií do obýváku! Takže jsem za}aočila, Sophía se mtsela
samozřejmě wátit do kuehl,rrě a Albě jsem řeHa, ať tu TV vypne a jde si qčistit zuby. Sama jsem šla rlprázdnit
myčku. Nejsem si úplně jistá, že si hol§ ty zuby falct q,čistily, naš}a jsem je už sedíc u stolu, čekajíc na úkol,

Teda Sophía má tu knihu, tak si jen lybrala 3 siran§,, lúe{ý §a rlpracolat, Albě isem napsala jeden příklad na

děleni. Kňučela na mě, aťjí ale napíšu jen krátké číslo a ne zas takoré d]ouhé. Tak_isem jí řekla, že ona mi nebude

říkat co nram a nemam dělat. Aie rrapsalajsem to číslojen 7mi místrré, za což byla spokojená. Já začla qplňovat
cvičení ze španělské učebniee, lekce 5 :D mno docela j*m se mrrsela koukat do slomíku, což mě moc nepotěšilo :(

Alba xládla ten první přildad docela v pohodě (iedla chyba v předposledním čísle), takjsem jí šla napsat druhej,
jako obrylde, Tak zas začla }<riourat, že ale ne dlouhý,...ale když vidim, že v každym přikladu dělá chyby (ač je na

násobilku dobrá, tak nevim, v čem má probiém, možná to počítá moc rychle, ale nepřijde mi?!), napsala jsem příklad

s ro-ti číslama. Popravdě, když jsem to psala, nepoďtalajsem, kolikjichje!!! ALE ona hned zaďajakobyječď Že to
teda neee, že tolik čisel neee!!! A od.škrtla poslední tři! Takjsem jí řekla, že má smůlu, že to nepňjírnám, že prostě

musí rypďítat co jsem jí napsala, protože to potřebuje procl,ičovat. No slečna se naprdla! :D .Isenr z ní popravdě

měla srandu, ale nedaia jsem to znát. Dělala jsem, že o ní nevim a dál si dělala svoje cvičení. Ona jen seděla, ťukala

ďrznýma tužkama o stůl a podobně...,. Po asi 5-ť minutách začala něco počitat, takjsem si říkaia "konečně". Ale
ejhle, kdý jsem se nenápadně podívala §tmnou najejí papír, vidělajsem, že sice počítá nrůj přík}ad, a}e o ta tři
poslední čísla kratší!!! No to mě naprdla :D teda nenaprdla oprar.du, prostě máa smůlu. Protože kdý vítězoslarně
protrlásila, že má hotovo, já se na ní tak podíva}a a řekla, že to teda nemá. Ona že jo. Já že ne, že to není ten příklad,

cojsem jí já dala. Ona že jojo. Já že nene a začla před ní počítat §,číslice, že v tom co počítatajichjejen 7 a jájí
napsala ro-ti nrístné číslo... no tojste měli vidětjak se naprdla, žejsemji odhalila! :D Ona že to dopočítávat nebude

ajá, že to teda bude, že si nebrrde určol,at pravidla a žeie mijedno kdy to spočítá, ale do té doby má snrůlu (že si
nemůže třeba zapnout TV, PC, jít do bazénu (dopoledne bylo hezlqy)). A ona furt jela woje, že to číslo je moc dlouhý
a že to prostě počítat nebtrde.. ajá jí říkala žejako nechápu co je za problém spočítat o 3 čísla víc a žeje to pro ní
jedině dobře.., Páááni, ta by}a tak naprdlá :D Docela dlouho zas jen seděla, fukala vším možným, pak si šla
přesednout na gauč fiá dělala, žejí nevnímám, ale moc dobře jsem lidělajak se snaží Wářit naprdle :D). Om]omám
se za rJ- §majlíky, ale já z ní fakt měla spíš srandu, snad mě chápďe.

Pak najednou lyskočila a ryc}rle někam šla.,ehm, pro telefon a začla rlťukávat ěíslo! Tak jsem rra ní zakřičela, že je

silly, § jo, iak to nejlíp přeložit, že se prostě chová hloupě, to mi neroruměla, ale nechala jsem to být. Nemělajsem
na ní zrorna náladu - dostjsem se v tu chl,íli obávala, cojí jeden nebo druhej rodič řekne. S}yšelajsem, že dost

španělských rodičů je dost benevolentních a jejich dítě je v domě krá]em.., A]ba volala tatínkovi, slyšela jsem "papa",

pak už jsem samozřejmě nerozuměla nic, než jen že stále opakovala "číslo". Mno, její hlas se stával l,íce nešťastným a

u}clučenýtn, až nakonec telefon položila a jen jsem slyšela, jak si jakoby rraštvaně odfrk]a. A já v tu chr,íli oddechla.

protože to znamenalo, že mě Jaime podpofi1 a řekl jí zřejmě něcojako že to prostě má dopočítat, možná i to, že mě

má poslouchat ;) Milá zlatá zůstala sedět na gauči r, "předpokoji". Do toho dokončila wou práci Sophia (a 1,lastně i
já), takjsemjí to zkontrolova]a a řekla, žejestli se chce třeba koupat, že s ní půjdu na zahradu. Ále onaje taková

starostlivá, no spíš lrych to nazvala bojácná, poseroutek dělat něco bez §vé sestry (r€ středtr na hřišti ztropila
mamince scenu, když si Aiba začla hrát s jinym ditětem). Takže šla za ní, ehr,íli si jen povidaly, pak tam zaďy
lymýšlet něco jako hraní si, Alba u toho ale stále seděla na tom gauči v naprdlé pozici ;D no neměla jsem na to

nerv_v, takjsem je tam nechala, sama se převlíkla do plavek a šIa si číst knižku na zahtadu na sluničko, dokud tam na

obloze nějaké bi,,lo.,.aještě jsem si zkontmlovala hodin\y, že mijdou dobře.. :D

Btw, ta knížka sejmenuje Blindness od Jose Saramago (portugalec), j§em na 63.straně a zatím to zní šíleně. Cristina
říkala, že ta knížka je smutná. Zatim mi spíš přijde fakt šílená svým způsobem, lidi tam z ničeho nic bez důvodu

oslepují...
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La vida es chula!: Pátek, zatím asi nei den :)

Mno a tak si tak čtLr, ner.im, třeba čtrrt hotlinj,. Naiednou jsem sl_všela, že Sophía mluví nějak b]ř (slv.šela isemií
mnohem zietelnějc), takjsem pohlídla dottritř,a co nelitlim, Alba setlěla u stoltr a počítala ten přilda<l!I !! |! Juchti,
rlůrála _iseml :D dělala jsem, že ji nevitlim a ta kdvž skončila, šla jakoby mimoc}totlem na ztihra<lu a rormorr k
bazénu zkttsit teplotrr, S takorltn "chl.trým" vltazem re tráři. No takisem jí utlělala trr radost a zeptala se, jretli
uděiala domácí írkol, Ano utlělala, 'l'en coisem ti tlala já?, Ano - a v tom mi ho Stlphía piirresla až pod nos, Hned
potom šly...tramtrrtladá - k televizil 1hkjsem začla kontrolor,,at ten pfiklacl, l,šimla si, že sice dopočítala ta 3 čisla, a]e

neudě.]a]a zliorr.š].rr! 'lhkisem šla dol,rriti,, tio toho naš}a chlňu, do toho lola] táta, tak mu i,Íkála, že to teda

dopočítala. Já siji posrmkem zal,olala, po dokončení hovotují teda řekla, že tam má chlĎrr na konci. 'lakjsme to
piepočítalyjakoby společné fiá jen piittůálala anolne) a po ziištění, žeií zb_r,l zťrstatek 3o už se trž rrž orlebírala zpět

k'tV. Ale? Jájí zas dostala, i,ekla, že musíještě ridělat zkouškl.'l'ak následova}o opět kňrtčení.....ale sedla si a začla
počítat. Jsem ji i i,ekia, že když násobi ti,icet jedničkou, tak že ta jednička butie rychlír.., no a zkorrška w§a, tak jsem
jí r*eHa, žejsem rárla, že to dodě]ala a toť vše. Br.la jsem spokojená, fakt žejo.

luttjxm kontlolovala hodinkv, abych ten obětl nepo jako lťera :-)) jo ieště volala maminka, ona o tom.A.lbinlm
l-1l,árlění nevědčla, ale zeptala se všeobmně jestli lrcGlaly ťrkol},...

K olřdu jsem měla rrdělat něco, čemrr i,ikaj kroketv, v_vpadá to v potlstatě iako potllorrh]á }r:rnketa, ale rná spešl

náplň, nějakou sýrovo-šrrnkovou, mi piišlcr. No každopádnějsem to chtěla tlělat v trotrbě, že, ale na sáčku bvla jako

prvni panev, takisem se Alb1,-ptala, abv mi to pieloála. No pánvička plná olilol,ého oleie, nechat to tam min. 2

minu§., a]e spíš dokud to nebude nahnětllý.,. 'i'ak.jsem si olej rozehřá]a rlokrrcl nebtrblal, pa} tm t_u* }mketl da]a a

čekala...asi 5 minut, plotože nějak nehnědly a co r,í, nějak se rozblemcávaly.. :D mě}a jsem ie lýotit, rlpaclalo to až

nechutně, obn,lášt, kr\ž jsem je sáh]a z ohně a olei se Lr]didnil.. :D Aiba hneti vola]a maminct co se sta]o (teda

tátoli, ale ten jí ře.kj, ať zalolá nrámě), na jednu stlanrr mě to naprdlo, protože cojí má co 1,olat, na dlrrhou stlanu se

ptala na radrr no, tztkisem to nechala být. No co mohla maminka pi,es te]efon uriě]at, i,ekla mi, že ten olej zŤ,ejmě

neb1,l dostatečně holliei a že to k]idně můžem rryhodit a sníst rrěco jiného,1'ak já jednu looketu §táhla a s §bort
isme to ochrrtna]y a rxonrlii1,, že ač to nijak vábně newpadá, chrrtná to normá]ně.

K tomu jsmeiedi.v ten kremo-polér,ku z "lilku". Prled obědem jsem jim i,íkala, že po obětlě žádná'lY, že je renkrr
hezlg,, tak že pťtjrlem na zaht,adu a nebo prostě hr,át ht jinou...a co ml,slite. Zatímco jsem se Sophií krájela
rreklarinkrt, Álba si pustila televizi (respektirejí pŤedtím nerypla, takjen pola,ačovala)! Stála u toho, takže si bvla

vŘloma, co jsem předtím ře,]da" l'a]< jsem ii řeHa, ať jí qpne a šla ir}dízet do kuchlně. A nic se nedělo! J aké
pir:kvapení, už mě nčínaj zkoLršet??!! 1'ak jsem zavolala znolt aťtu',tY rvpne - nic - tak znol,a a to už jí qpla. No
máštěstí,napotittíjsemsechvstalalzítjíaschoratov]a<iačnelrněcotakorÝho:D šlyjsmeseSophiínazahladtrs
jednorthrottcoznámzAngiie,Grressu,ho,Quiénesqrúén;) llonieje,žejájsemsijívAngliikoupilaprose}lea
táhla se s ni sm, že je to dobrá hra na prmvičování slovíček pro holkv. obzvlášť kdý nerměi porúivat ani jedna "tlo,

does" - vžcli,-, kdvž se zeptám otázkou, která obsahrrje pomocná slor.esa, Alba mi nerozumi. 'l'ak nmhápu, co je le
škole učej, k&ž umí občas neuvěřitelně složiŘlnepoďebná sloričlia, a]e nerozrrmí N,aru zaliladní otázkv?l
'l'ak jsme to se Soph hrálv a tio toho už pi,išla tlomťr máma, [lěla z nm ratiost, že si hmiem a ta]i!,z malé, že se srraží

angiic§, aě to rřtšinou by,lo jen hes}o na s§1 "1,ou hair" a mrrsela_jsem qdetirrkol,at, že se mě ptá "l)o 1ou hal,e

hail'?" :D

No a tím mi patlla, zalrr,á]a jsem si s ni 3 hrr a pak si lehia zas s Laihorr. Slrmíčko už nlez]o za mra}rl,. l4arred]orrho

začla být i doce}a zima, tak jsem ša tlornid, na pc, A přišla mi SMSka otl jednoho místrrího klrr}ia, David w jmenuje,

je mu, myslim, 3z. lŤáte se, iak jsem k němu pi,išla, ještě k tomir, že má mé číslo? ť,xistuje stránka

Couchsrrrting.com, ktle si mťržete najít hostite}e na pt'espání, kdlžjedete rio nějakého města přm noc a nechcete

platit za hotel. ,lsem iam zaregistrolaná už z Anglie, kdy i*m chtěla jet do Oxfordrr (ale nakonec neiela). 'ihk jsem si
tam našla asi 4 }idi z okoli La Corrrni, z toho z odeirsali, že tu rrž nebvdlí.. No každopádně je tam i forrrm prrc každé

město, takjsem tam pod Coruňu napsala, že tujsem nová, anglicli_v m}rwíci a jestli by se nechtěJ někdo sejít.., Davicl

mi pak psal sorrleomou zpráltr tam, že má čas a b}ablabla a čislo, tak jsem mu napsala moie české s tím, že brzo
snad budu mit španělské, ale že do té dobv kttvby drtěl, ať se mi ozlr na to CZ, A ozval :-) že má dnes čm, polrrd
bl,ch se clrtěla sejit.'iakjsem §e šla Cris zeptat, kdlž bych si chtěla pťrjót kolo, jestli maj zámek. Otlpovál'b1,la "no" s

tak blbím ťťHebkem aieště se mě blbě zepia}a, jestli ho brrdu potřebovat?| - něk<ly je blbý bít pruí aupair, q"

rodiny některý zákl. lěci ťibec nechápou (rnohla se nabídnout, že mi ho seženorr nebo zaplatěj.,nelim, pi,išlo mi to

tlirnýJ. 'lhkjsem se ptala na ten brrs, jak často jezdi. Že prý cca každých 20 minut, aje že mě, jaii pŤedešlÝ den slíbila,
vezme tlo toho jednoho obchorlákr (kdejsme bvli s Jaime a vitlě]aisem tam Orange obchod-operírtor) pro španělské

číslo. 'l'akjsem se ji zeptala, jestli by mě na cestě zpátly ivho<lila něktle tr brrsu, že mam staz re městě na tom a tom
místě. A to mi řekla, ř mě tam l,ezme, trr}iže srrpeer :-))
'l'ak jsem to Davitlor.i psala, že se tam tiostanu kolem pťrl ó, td<že o půl jsme měli sraz. 'lb bi,lo ještě rtipný, Ct,is mé

rvhodi]a najet]nom konci toho náměstí, uprostied byla lrut]orn. On mi napsal, že slaz rr sochy bílého ptáka. Ájá
žádnou nevirlě]aj ! Z cetiulí okolojsem věclěla, že oplar.drrjsem na. tom spramém mistě,jenže kdeje ten pták?? No
mrrsela jsem se začit smát, krlrž jsem si sma sebe pi,edstalova}a, jak se ptám kolemjtlorrcích neangiicky mlul,ícich,
vzh]edem k tomu, že umím slor.itško bílý, ale ne pták - no přetlstaúe si mě, jak se někoho ptám st1,1em říkajíc
"blanco" a do toho mávám rlrkamžr-ki,idly!| :l] No kažclopádně jsem bl,la dostatečně ch}tťá a tu budo\al rrprcstřed

obeš'la, nežisem s q,tlala ně}oho zeptat a tam, tťamtadadá, bilýptak, uf] :D

David piišel
tlos*i ,xý.*:*"
minrrt, ':'!i''

pozrral mě
lehce z fot\,
ajájeho
vlastně talry,

Vzal mě
kolem
pobřeží,

Lteré.isem
vám pi,edtim fotila z attta. Mťúete si všimnotrt, že je

to pobřeží l_vkrojeno, takhle to je i z drrrhé si,any
města a tudiž se i,iká, že A Coruňa ie l,e § atr hoůy

2z8

"Welcome!

23,5,201419:36

http ://radunkaaa. blogspot. czJ20 l l / 07 / patek-zatim-asinej -den.html

PraÝidelhi čterráři

Připojte se k tomut&r
siť přátel Google

Čtenové (í5} p,e!s,1_1

ffi*.§,
ffifi§
t!&§;
t§* -a
Jste již členem? Pi|fia§I §!

dal§ blogg

ffi it5

l,,-___-, __._.__.-,. .,_.,.,

frj ,\u pair Drcara5

í1.1,1 
} kt,i

$ l]LirNT:,li.: 1l,{,l,}lL l]1§
wr,lfij.ll ťlanlry
!v,t,i ir,.kt,l

Kár,a Ar,,$iL, t q
íž,i.l l !,iíi}l i

i''l tl t"r,l iak,jel trl,.nza
1|o .(i'éiJ .1 ZaP"lr]i]i.l
.§, J"r,ra trach[y.., ))

!l.t,l 'lLl

Li Pie.t,1 "|r,rv tlrtarn.§...

|'t,,,i l lt1*,

l]j ]'ravtl wiih 6c"r.iit:

Vl,/ :' ,lnl,

]-1 7,ilpr(pl arr Parr.' 
ancb tc,irn na' ku.Ť,,n",.i
trp|o[1:i|f 1ic tI§fl

!1'1-1l ,Ell,,!

iJ Ziv"llr,r LtZ hrapi,:

Il,,,i'tylr,y

O mně

dffi
ffiť*'l;.*

rl.€l .l

Rir,iunbaa

i thirtki ca}r eXPre.lJ

ť\,?rythin3 ab.t{t, ryi.leif
ivith.lr,r5l .px l49ic

JtřrteFce: 1 l"vt fLrn|

7,,1,rai.r,i. i,t,iy !l}il } ||r]{il

--l
]

]

Page 9 of 47



La vida es chula!: Pátek, zatlfil asi nej den :) http :i/radunkaaa.blogspot. cz/ 20 ll / 07 l patek-zatim-asi-nej -den.html

.b3
Nniel,o r dáli lbtlrilo1í stndiolt. u.P|,111J polulík?|

Aten}ie h?r,k 5e !D h'lri]. ]Ťtrpéč s ]urpnBouaieho ir]oťkann :-D

No kažr4lticlné pakjsure rťrzně chodiii, to virnr popisovat snat1 rremrrsinr..ieště isem nrr ří}<ala, že blrh tetla chtěla

nékrle iiorq:it zámek na kolo, ta} jsnre šli r]o čínského obchodu. }tde pr{-mají ršechnc, ačje to r,ětšinort lt ničenru - no
pitrlstarte si naše rietnarnce ;)

§lěla isera neidliv hlozne_j borriel r, tom, lirle rhoriítne, ale čim rjc teď kotriijrnr t1o mirpv, tinr rir: se začínlrm
ořiento\.ai, dí}o, naší r-čereiši procházcel Jo a bvlir jsent poptr-é r, itnrger King. šli jsme titm ni,! zmlzlinu s chocolate

bl,r:wnie, toietakor-e_i ang]ic]iei čokoláticrej rlortik a br] rlr-,konce tep}ej. mňam nrňtrnrl :t) Jo a při tonr nlr§em

potrtlcri,ání islne pr;tkili zsjeho krryanl[dr,, prrni br,la skupin}irr 3 lmtričanri (z hollo.a klrr}r) hraiicich r, ptit,číliii tia

iz) menií flétnv a lrorrs}e, ti trr prr- trt:i ang}iitinlr. A pdi_isne jcště potka]i ieho kimrirrii<la -ši:anřia, lligLrel se jmentrje

{tadvvelicecrblr,}iléimtlno)atenbr]hodněsr-n-tpatickei1(]nitedaitamti tii.aletenh}eieštiotrěcovic:-l'Nejlepší
br,]o kdvž si s l )aritlenr ntico říkali španělslo, a iii se usmiila nad tínr. iali iim .ribec nerozrtmim..a on se na nrě otoči'] a

nn něco se mě španěIskv zeptai - aiáien "1 don't rrnclerstand". rlsmiiiii or1 ucha ]i uchlt :l) no asi si nlě ttnríie
předstarit, hehe. no t\liguel kažclopátině ilrned přepnril rio lrngličtinv lr polidali.jsme si anglick, :-) Pak mi Davirl
pomohl naiit ntr portličnin irri'o stt,rii mťii bus, respektile jeho tlasu. takže jsme zjistili. že prár-ě nimlné z moiich
zastírvek sto jinre ir to lic, zlorrn tlrm i stoii niri blrs] :t) :\]e iá ieště jet nechtěla. c,irešli jsme ješiě rlr tlhorr stLirnLr

pobieá a lxlo íajn,

1fiílfficldffiF
I lkáztl mi kdeje turistické centt,tlnr, rtž irvlo zarŤené,

irle chci se tirm podír,at co neirť,ír. a ziistit, iestli
nenají mapv nebo třebir irastt busit... A co lně

oprilrtlu pcltěšilo, Lll.la 1o takor,á srrper tečka ztr srtper
odpolednem, uritlěla jsem prrpirnictrí a, tramtirrlirrllr

(tr jo. ;ro kolikrih, už jsem to v těch článcich c
Španělsku porržila?l'?}, mé'li mcji sttpr trupt, gelovott,

irle rl _e1ttnror-ate}non'propisku'l ! Nerim jestii jsem

r,ám o tom vtiera psa}ir, ale zrponměla isem siií s
sebou vzít a piitom jsem s ni tx-la zrrldri psát r1o té

učellnice. 'l'akže.jsem lrirppt, že s ní zas rnťržu psát :-1)

Moátá vírm to zlií směšně, ale já maim prostě radost z

takoúch maličkostí :-) Á Daridori se }fllilo, jakr u
nam rado_st:-)

"lý" 
$ranky hf|y Ptll 

qli e

\-vi\!řtir} Zl rrčtlet,r

i{"y,i,plip; l|iť r§dib}.

Lap'lal"i iil 1 11.4t,ryr| .

|riiLěhrr r.rih.

,].,1.1.,]1.triltr"l l' iahra,ničr,
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]'Ýo s buseDr na tonr nejsťnl tak špattě j|kJseni si n§,sleia, \,t\dnlt jezdi

každjth 17 urinQt, r,§obotu každj,ch 2o a Y DedéIi Llžclou prl) iroriirrrt.

aožje naprosto snperl

Clrolrotilič]Q \tbceDá speciáltrě pro Bánr. kcllž clltéla to]í('ilo!

t)omťr isemiela ko]em pťrl 9, chtěla isem tarn ll_rt

kolenr 9té, ablch seještě viděla v pohodě s Jaime,
kterl-v B přijel tlomťr. '1'o b1,1 pro mě tall, ážiteli. mvs]ím ten arttobus. Darid tam se mncrrr čekal, to llr,'1o v pohodě.

fukai mi kam teda jetlu (abl,ch to slr,šela se španěls}q,rn přinnrkem :-)), počítaliisme kolilc{táje to zastávka a tak.

Ale jak přiiel autobus, br,]o mi šotrii - totiž nmtoupila jsem a na i,idiče spustila nárer, zasttrvlq,kamietlrr. Onien
konkal, takisem to zopakovala. l'rut jen korrlial, tak blbě. 't'akiá že mu trkáž.r papír, kde mam trr zastaYku napsanort.

Do toho ale př,iše} ke dreřím l}alid a řeH nrrt krrm jedlr. A i,idič na to jen že to nvidím nn obrazovce kde jsme a ttiiázal

nahont. Jír nechápa]a kanr. Pak trkáza] mezi nás na <leskrr. No to isenr pochopila že chce penize. talijsem se ptala

kolik. On zrrs rrkázal nahorrr, já ale nic nelidě]a||l Až asi na poř§r,téjsem konečně ttr pitornorr nálepkrt viděla a došio

mi,žechter,r5€,Well,jetlnajsemroruméla.patrráctužsaházaokra_i míchšpanělski,chzna]osti:(:l):D Noa}e

poučení - tad), se cestuje za jednotnorr cenu, ať rú iedete ietlnu zastár,lnr nebo ro, což mě teda doost pi,ekťapilo.

Protožejsenr nl,klá z LlX, že Ť,eknu kam jetlrr. oni spďitaj rzrláienost a podle toho je cenal 'l'akžt, slin zpťrsobem

jsem 'šťastná ženii'. že těťh zastá\,ek je z té potrátešní 18 (teď jsem jela r5) ! :l)

Doma jsenr našla líĎrrch! V kuchrti ro<iiče rr.klizeli všrchn1, skříňkv, protože objelili néialié brottčkv v mortct- n

pulobně.,. takže r,,šechno oteli,ené jidlo rl,hotlili, i moje nol-é cet,eálie, a to mi tak chr,rtnllr, :( :D A]e iinak Ctis se

ptala co setkáni, jestli b1,1 ten klrr}t v pohodé a tak. A ukaza]a jsemii zámek na ko1o, tak seien pornnrála a íekla "ah".

A že pŇ nevi jak ip na tom město se stojanirma! :D §e 1 tion't care, nestarám se, prostě ho něltam připntr! §e spiš to

litiim, že budu jezdit brrsem...přece jen cestft tam b.v''b1,}a v pohodě, ale cesta zpátkvie r1o kopce., :-/ :l)

Vetlei,e b1,la v deset! l 'l'eď to lllr<ie asi znít tlirně. ale jeelli isme zblť<1, z §,dne, prosiě korrskv co zbvlr,. 'l'i,eba iedna
holka měla riži, dlrrhá 1iizzrr, Jaime měl ttr mitoranou kr,émo-polévkrr a (i,is měla ani ner.im co. Já jsem si rrkoi,istila

trr brnmborcrvo-vaiečnou omeletrr, trk jsem mě}a ladost zno\ar :-P

Pak užisemjinr řekla dobrotr noc a §a k sobě. A bl,ia lzhťun až do pťrl zam?! A zaseisem z venčí slvšela ohňostrcj,

kaž<lý l,ečer ho slvšim, co jsem přijela!

Zaiimať pcrznatek oh]edně slunce-opalorání. §vla jsem rlneska na s}unci r-olnomětně, ale přesto se mi spo<lní díl
plavek opaiil a rrchní ne??l :l)

Jinak se mi líbi, jakie tu to hlídáni oproti Speltlhutst prostě iednotlušší. Neni trr r,ěčně znuděnej Atlam, ktlrž si hol}<r,

sednort k'lV, nemrrsim je hnecl rlhazol,at že to teda né, ř'l'V až možná otlpo}edne. Neni tu r,ěčně mjrrrící i(ntie,

která rvžaduje neustalou pozornost... Ale r,íte co, i to mi chvbí, Jsorr to samoa'ejnrě lrro i proti. Dneska mi napsala

Julie emai} a mimo jiné psala, že vďel, pořácl čeká, kdv \rž' přij<lu rlomti. A hlarně, že včera. kdrž se lrnceli domťl z

celodennillo q{etrr, tak že biatie, kdrž r,iděla inoje' auto ptoNásila "Oh, iladka rržie tloma". Jali slnclké. lVlě]aisem

na klajíčlnr slnr štěstí. Z tcrho, že jsem oprar,drr vjejich sldcích|

Napsa}a ttlrlLrnL;!iin v ?il:2; Doporučit na Googlu

PA*AJE 
\, \

§ í kor"ner:tářťl;

Anon}rnní -,,l" i.r ;'r .',,Jl,1],,, :.,1l:l ,,l-,,) ,s|.I l
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Uvoa69 ctlut-N

r}?Ťe, ž-e se KLM wí-Le sl\ttr{ ja,rýfr\iv se.L) UJ.IZ si [^o o1.a,uJ,"

1řejewte? {"é se jeJert ?r0ý69.' 1\ttí - jsevu wd.., €ra.stta,r ve

ě3a.^ě\sV_., (v 0vieJ*;..,

l

Spanětrsko rně a§í chtětro přeinrtat ,}

...protože celý víkend bylo krásně. Teplota tedajen kolem 23 stupňů, a]e slunce pálilo. Trochu fouka}o, což bylo
dobre na opaior,ání - člověk se necítil jak na rožni ;)

Sobota (sábado) 3olz

Tohle ráno mě holliy přel*.apily. Teda nejsem si úplnějistá, kdo vstával první, jestii rodiče nebo hollry, ale mam

pocit, že holky. A to cca ve tři čtwě na 9!l
Začal vikend, tak jsem se válela v posteii dlouho, na snídani šla snad až v půl u. Deratizace pokračovala, kuchyň jak
po l}buchu a ti dva dospělí potlílrali sem a tam, Jaime čistil skříňlry, Cristina chytala ty,broučlg" do kapesníku, Prý
nesnášíjakékoli brouk_v, natož tyhle, co lezou ani neví odkud.,,

Po rzté jsem si §a lehnout na zahradu v plavkách a s knížkou. To se mi líbí, že jsem zas začla čístl Ač je ta knížka fakt

divná:D Jedenpoznatek-děcka,jakmilev,vlezouzmoíefbazénu,taksehnedpřevlikajdosuchýchplavek...takže
na pláž si braly každá asi 4 plavky..ty jo, já tu mam jen dvoje?! :D

Na odpoledne jsem si dohodla sraz s Davidem po čtl,rté u Otrelisku (z fotek taková "socha", věž s hodinama na

wchotu) a ještě měl přijít další týpek z lý strán}qy couchsurfing.com, Neil.

Jídlo bylo p půl z, byla to ryba lubina, přildádám

obrazek, protože pro mě všeehn1, ryby qpadaj stejně

:D a k tomu byly opečené bramtrory, chutnaly některé

fali* jak brambůrlry. Na stole byl i rajčatový salát,
přísahám, žejsem chtěla zkusit sníst rajče...dokud na
to Cris nenakapala ocet,.!

Po půl 4 jsem §a rra bus, zastár,ku jsem naš]a lehce a
přišla už isem si dobře, jak už jsem v&ěla co v tom buse dělat fien pozdravit, dát peníze, počkat na vliácení a lístek a
jít si sednout, že) :D
David měl malé zpoždění (psala jsem mu smsku že já budu asi pozdě, ale nakonec to bylo jen o z minuty), spolu uŽ

jsme potkali i Neila. Ten byl na pntí pohled zuláštní a asi nenózní. On mi to pak i říkal že je nervózní z nových lidí a
nemá rád se tak}rle setkávat, aie právě proto takové situace rylůedála, aby se otrká\al... Aje fa}t, že později už mi

tak divnej nepřišel.
No zasjsme clrodili po městě, š}i na zmrzlinu, koukali na výhled od plaže (iá to místo miluju, ačje přeplněné). Pak
jsnre si sedli na pivo (moje první španělské), Neil si dal pivo s limonádou, tojsem v životě neslyšela!! No dal mi
ochutnat a chutnalo to dobře. Je to dobrý pro toho, kdo nemá rud hořkou příchuť piva, ta limonáda to zesladí :-)

Naposledjsme §i zas na ten trh sjídlem (|akjsem minule zveřejnila fotku chobotnice), protože Neil toještě neviděl.

David,já a Neil,..čí Ďápad tykorunky asi byl?;D

Á to už bylo zas osm večer, ten čas tu ubíhá nějak hrozně ryc}rie. Navícjakje srčtlo do cca půl rt... Nei} se s náma

rozioučil, žejde s přitellqrní na večeři a myjsme s Davidem šli jakoby k mé zastár,ce. A potkali stánek se španáslcými
lmihami a v tom Davidovi došlo, že jsern chtěla nějakou knížku v angli&ině, tak mě wal do jednoho obchodu.

Koupi}ajsem si jednu lmihtr od Stephena Kinga ajednu o Natashe Kampusch, toje ta slečna, co byla několik let
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La vida es chula!: Španělsko mě asi chtělo přivítat :)

l.ězrrěná něja§.m rakrršákem r.ieho ,ěz€ní. Jsem tam tlocela dlouho hleclala, iestli nraj něco poclle pltvdivé rrdálosti
a krl}ž už isenr trr vzdár,aia, naš]a isem tohle, takist,m to čaplt a šli jsnre, k Daiitlolě ťrlerě bl,clr řek]n, ač se tráiil
statečně :-)) A pak rrž jsme se t,ozloučili a každej šel svotr cestou. on domťr ajá na br,m. A dohodli se, žejestli brrde v
neděli stejně hezlir,, tak se pťrjdem ílirlinorrt na pllrž,

V aittobrrse bvlje,den dir-rrej chlap. &lóhlo mtl bit tak kolem (lo a tirrt po mě kolrlial. Já rrdělnla tu chrĎu, že jsem to

nejtlřív nevěriěla a kouliia se na něj fiako se normálně cestující po solř rozhlížej) a on se usmír.al, tirkjsem se nir něj

usmála zpátkv. A pak irž rni očima nedtrl pokoj, iá tú se na něj aie nepodírala. Ještě k<iržjsem llstortpila, ttrkisem
viděia, jak se na sr,é sedačce otočii do směru ntr chodní}i a cMl, no hri!

Domů jsem tlorazila pieti rlevátou. takže jsem si pak s roriinkou rlávala i \.éču, ktela bvla až kolem rlesírté. ts1,la to
riže s masem. kler,é rnělo příchuť trpickou pro fuhle oblast Galicia, b1.lo to koi,errí paprik, a česrrek a ještě něco

nahoitlého.'i'ohle blch si ldidně poso}i}a, ale sněrllrrjsem to i tak. Jinak co jsem o<lpozoromla, maj tu ta jítila tloceia
s}trná. Opt,oti tomu, že v t]K, kcle jsem já sanra solila a]iomt těstorin}, a brambon a ještě ne moc, cloce}a nea1,li A
hlarně tlěckrr si mťržou solit a docela dost, to v LIK maj děcka až zakazáno porrál,at sťrl, něklerá.

Po léče isern si dtr]a ještě jcguÉ, asi se mi n,ětšuje žaltrdek nebo co :D a ieště jsme si chr,íli por,írlali s rotličema a

Jaime se snaží ltipkovat, trYei:a jestli jsem rlneska sŘrdorala a že zamknott tlvet'e l,en a nepustěj mě, <lokirtl se

neniručim něco nol-ého :l-)

Jo ir ten tlen jsem na sobě měla novort podpmenkit cojsem si koupilaještě v t]K, samodťžkrr, bez raminek! A tílko
1rez mmínek a mile mě překrapilo, že se mi skoto ílplně t1ooplilil,,- prtrhv od ramínek :-)

Neděle (dominac),JLl7

\1eroJe nedé}ri rílrled kolenr 9 rrilo

\ pfaroie ten salr}i,\ílrled z pondilka rečera

Nedě}ni nno bvlo stejně laaiak sobotni. Vťlbec se mi
nechtélo rvlejzat z postele, Nal,íc bylo nejdi,ív zataženo,

tetla mlhavo.

Ale po rlesáté zas zrčlo rf,}ejzat slruričko, takjsem se

r.r,kopala na mlrra<lu s knižkorr.,.a jakjsem tam tak
ležela a opalovala se v plal-kách, napadlo mě, jestli pak

maj ve Španělsku nuda pláže. 'l'aii mi to nedalo a psala
jsem Dar,idovi zprált, jak to tu mai. A on mi
piekupiv,ě oclepsal, že se trr mťržorr žensl§. opaiovat

na}roit lrz klitině na normálni pláži, že teď tře'lla ro se

koukntrl z okna (bycllí u té městské pláže), takiich tam
vidí spoust1, polo-nahý,ch. 't'akjsem mjása}a. 1,lastně
jsem to ani netňápala, ržtll,c\,jsem na tohle byla
st,,dlín :D možná jsem se tlochu otrkala roz}tovorama

s §{artbu Z., mlrrrily jsme spolrt o nuda opaloláni
docela často, protože jsem.jí Ť,íkaja, že se mi moc nelíbí
jak^ie celé tělo o}rálené a pak dl,ě ručité partie syítěj. Ale ona ie scho}rná se opirlomt t,elíi nahá. to já irvch asi ieště
neclala :D no kažtlopárlně ilohoclli isme se na sraz zas ve 4 rr Obelisklr (Obeliska? nevimiak to sklonit) a že teda
pťritiem na pláž, iestli počasí v_v&ží.

Obed jsme měli opót l,errliu, protože v kuchlni lrvlo sta]e narlělení . Pri1,odně se plánovalo , že nádolri rú se tlnes

nastěhu.ie zpět tlo s}u:íni, ale ráno rodiče našli zas dm bl,orró§,, tak se prej počká do pondť,lí... K obědu br,,lo něrc, co

bl,ch nazla]a čočkolou polél,}<o-kaši :D B_vla to čoďia, ale i trmhou votlv, btla v tonr m,kev, cibrrle a korrskv bmmbor
a ještějsme si tam sami daii kouskv salámrr §ilkoby čabaj\,),'lb jsem sama se sebott zas byla spokojenájak šikol,rrá
jsem, že tú se nebmrím nofim jídlťrm tolikiako di,ív, n některjch jí<lel mě ani nenapadne, že by mi to mohlo
nechutnat a že to snarl radši ani nechci zkotršet, a toie sakla změnrrl :-)

Rodinkajela po pťrl 4 na pláž, tak mě rzali do centt,a, rr^šetřilajsem r.r5€ za brrs. Byla jsen tam ještě o 5 minrrt tlŤír,,

tak jsem čekala, než dolazil David a šli jsme na plíž, Akchž jsme tam domzili, tak tam b_vlcl spooousta ženskejch

nahoře bez! Ivlladí,holkv, mamin§,s dítětem ale i babič\,l!! 'lhkjsem si řekla, že ktllžjsem tujen na nrěsic a je to ttt

stejně nolmální, tak že tlo tohoidu tŇ,! §e záměrně isem si rlĎrala místo ledle jiné'nahotinkv', rrbl,ch se necitila
tak dirryrě... :D Jo a vodu jsem zkusiltr jednorr, 1,1ezla jsem tam jen po zadek a to ješté omvlem, sklor,zlv mi noh1, a

př,išltr rilntr. Poplal,dě isem měla štígro, protože.jsenr tak tak rrdrže]tr ba]anc. abrth tam nezahučela celá ! Voda lrýla

ledová, rro io, oceán...

Na pláži jsme br.{i až tlo 7pm, to jsme nča]i sklizet, že se stavíne u Darida cloma (chtěl si dát sprrhrr, mně tekv

nabítll, že se mťťrr rlspr,šit, iest}i chci, ale já měia špinará jen chodidla) a že si zajrlem něktrm set]norrt. A tio toho

mrr volala kámoška, teď přsně nelimiak se piše jeií jméno, 'l'ania nrofoiá, je to arrtralmka žijíci z ro\r, tadv. A

2z5 23.5.201419:37
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mlslím, že trr rrčí angličtinu, rr]e neisem si jista. 'l'ak to s ni rlohorll, že se na osmorr seidem i s ni"

§lusím rán napsat o tomjeho bvtě. Ja]i iújsem psala, je pi{nro u

biehu. Bvdlí v ro.patře rr ten ri.hledjil ! Má teda ien jedno okno na
'l'EN w,}rletl, ale to lnhatě stňčíl Jen mě překvapilo, že to okno jrle

oteli,ít a přitom trrm neni žádná áblana ploti rlpa<lnutí,..č}ověkn bl
stačilo zakopnoutllůlorrznout/trochrr r-íc se naklonit a tl,agétlie je na

srétě... lbtlq-idou rozkliknor.tt pt,o rětší ntrhletl. },oceno l se<lnr

večet,.

To ruóže bi1 rloceh šok pro lěkoiro, kdo u tréj přespd,á Da ná\,ště\,ě, riirro se probudí a

}rIr lrt co rrrli, -p oeertr,,,

a::\' 
i 
:|a ::i:iž.:);.ž i,,. :,:

: :::a:j]., :.:|::. :',.'..:'..

Ten \í4)]ed ]e pro§té iliidlrerni,I
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Kdrž jsme se sešli s'lhniorr, šli isme si sednorti do rhtu jinÝch pcldnikri, nrezi tim jsme, pro lclki.'ťtspěch, znolrt
Zavitali na ten trh s jidlem, protože ona tam ještě neb1,la. PopravcĚ rů mě to místo začíná štr.át.., :D trle tentokl,át
jsne tam aslnň ochutrrali místní citier.. ten, co jserrr bda n1,}ilá pit l Anglii br,l mnohem lepší a sladši ! :D

Jinak l. plmim podniku si ti dva da]i lrranolkr,. Je to iak ktl}ž lezmeie hranol}iu a ještě ji tak roztieťte, tak se trt

podávaj hranolln, :L) a t)ar,it] k tomu nrá něco ma]élro osmaženého, qpadrrlo tcl jak rr.,bí prst a't'ania je měla polité

sí,r,oloit omáčkou (co r-r,}adir iak tekutá naiolka). A než jim tohie pi,inesli, tak nám číšník dones1 přetlklm, což lrr'lv

ti.i kous}+, chleba, tři kloketr (ehm, npaclaly mnohem lépe oproti těm, co jsenr v pátek snraáia já :D.} a, h amta<latlá,

morr oblfuenorr bramboror,,r-vaiečnorr omelettt, tetla toltillrr. Áč mně to jako tortilla nepiipadá, pocl tím názvem si

totiž přetlstal,im piacktr na sM prriačinh, a tohle má trrlt 2 cm na d,škrr. Ab.do to r,íc l,aječné než to, co jsrne mě}i

1a,ě§i1a:::1;
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doma a ehrrtna]o to ještě lépe! A mimoclrodem, jako tfuink jsem si dala to pi1,o s limonádou :D A psalaisem ťtis
zpránt, ze clnes piijedu až po lečeii, tak ať na mě neěekaj, tsylo totiž už nějak pťrl 9, ale mně se <lomri ieště nec-Irtělo,

bylo mi fajn.
V drrůém podnikujsme si všic}rni dali pivojménem 1906 nebo iak nějak, bylo doceia dobré. A tali,v docela silné,

nebo teda mi takové aspoň piišlo -jsem ho mrsela r5pít i:ěhem 15-20 minut, neboťjsme tam pi,išli před desátorr a

mvsi mtnleii, že poslední bus mijede v pťrl rr, takjsme chtěli v zz,eo nejdÝljít. Posletlni bus (co jsme pak zjistili na

zastávce) mi v nědělijezdí zřejmě v lrpm podle ce,tlu}e, ale lepšíje mítjistotrr.,.'l'ak mě doprrcvotlili na bus, teda
'ťania se odpojila o ulici di,iv plotože potřebomla chrtnorrt ta_\i, David má mou zastávkorr cestorr domu, tak tam se

mnou i poč,kal. Což bvlo milé, protože tam mimo mě nikclo jiný na bus nečekal a já byla jaksi nervózní, že co kdlž už
mi nic nepoiede,.,
V autobuse bylo docela dost lidí. Domťr jsem se dostala bez problémťr, tlachrt opojená, rlsmáá, no nevim jestli to na

mě r,otliče poznali nebo ne :-)) Ještě se mě ptali, jest]i jsemietlla a pak jsemiim řekla dobrou noc, šla se ospršit a

zalezla do pokoje, Šla jsem spát ale zas až po pťrlnoci.

Napsala l*i<lrtnkai]i1 v 10]57

5 kornentářů,

Doporučit na Googlu

Anonymní pondéli r. §rl)na 2{]11 rí;:lr:tltl S!-t,(\

'1,v piáže ti fakt závidím, fňů :( a i celkově to Španělsko rlpadá jako stlašné pohodová země, nikrlcl nic moc
nei,eší... Lťirej dokud mťržeš :-P
ll,ča

Orlpur,ědril

i" _{ brbi.. 1l,nrlili 1.51,1)l]il.,:()ll 1-,1-,,r,r S1,1,('

§l ;"" 5,po rltou t"t""t u Ur rrezrras "šandý" - nevim, jak se to pise anglicl*, (pivo s limou). 't'o byl pnni
drink, Ltery mi hoiky v angli v hospode objednaly, ze to mrsim rrrrite oc}rtrtnat.

Jinak se mi tady v CR strasne s§,ska po Bulmers cideru (ten b1,1 muj oblibenv :) )

._kipo\{{lit

I(a<lrrnkaaa 1lonr{éli t. sr}Jni:í)11 18;iJó:Lro sElí]

lrčo, docela pohotlový jsotr, vzhledem k těm plážím :D ale David Ťíka]. že pí,itom jsotr stvdliví, což mi teda

nejde dořuoma{,v!.,

tstrbice, Já o "šandý" v ál,otě neslyšeia, v LlK jsem se zamilovala do "pu,Koppalberg", na první olíznuti!
: -))

(klpovtlrlět

Geor.*ie ponrlěii l. §fpna 2o1t :rl:;;t:citl SLLČ

jo, pla1,lry na přev]íkání si belou tady, i na l\la]lorce... ale l,ětšinou, kthžjdorr do lod1- znora, tak si právěŽe

oblíkaj zase § molrÝ... ale tady i na Mailorce jich měli ší]eně mm.,, já mam ta§, jen thoje, nechala jsem si
ještě dr,,oie poslat z čr, aie tlobrý na opalování jsoir jenom jedny, takže ie nosim fut. Vzhledem k tonru

pař,ícímrr mistnímu slrrnci,.. :)

pivo s limčou je asi jedinei tlp piva, kterei mi chutr:á, protože pmvě nemam láda trr hoř,}iost,., takže David je

koltmbijec? možná se na kolumbijce stanu otlborníli... jo, jsou tam nějaké podobné rlsy :D a i.*eii rl,patlá

tlocela svrnpatickl, : ))

io, na čumicí ch]apy si nykei, to je španě.lsko... :) a až na tebe budou řvát 'guapa!" ne.bo ta]i, tak se tala
nelekej!! :) sice občas to mťúe lrjt nepi,íjemný, nebo ner.íš, jak reagovat, tak mně se to na španěJsk'u docela

lfuí, že se neboiej "říct", že se iim líbíš a h}arně to docela zvedá sebevědomí ;)

je srtper, že se nebojíš noví,ch jídel.,. mě v tom španělsko taky asi hotlně ovlirnilo, pl,otože dost věci
po<lobných, mi tloma nechiltnalo a tady mi docela chutnai, nebo mi aspoň nelarlěj... a,ie to zlanšenost... :)

jo a jal si zrl,káš na ten pi,eciod z ]iber na eura? já před těma dvěrna rokamir, s tím šíleně bojovala a

nemohla jsem si zvy}nout :l] :l)

í.X\:or,étlět

l(adrrnkaaa poncli.lí l, srlrnir z()11 22:i]t6:()o sIl,c'

Jom Jířo, na tebe jsem si rzpomněla hned, když jsem to pivo s jimčorr ochutmla a i{kala, že toje dobŇ prc
litli, co nemaj rádi hoi,lcý pivo!l :D:L)

ij David je kolumbijec a je hrozně hotlnei, ostafoiě ta naše uklizďka je to samýl Akorát tam je prcblém s tim
jaz,vkem, jak jsem ti dncka psala zpral,u :D to bylo lalt ltipný :l)

No já jsem se co se jítle1 túka tlost zrrěnila v Anglii. 'l'řeba se zeleninou mi Julie hroxrě mm pomohla...před

dvěma letv, kdyĎy mi něktlo iekl, že budu jíst brokolici a dobrrr1,olně,.. :l-)
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La vida es chula!: Po/út

Tato stránka pouŽÍvá soubory cookie k po§Mování služeb. Používáním této 9tránky souhlasíte s použitím souborů cookie. Dalši iníomace

rl?Ťe, ž-e se nrLrl,t v,aLLe sl\nrt ja.r.fk-o\iÝ sen) rJlZ si t"o o1.-uJ*

Fo/út
Pondělí (lunes) rl8

Vzbrrdila jsem se uŽ ve Čtlrt na 8 a nemohla usnout. A to jsem měla mít volný den, tak jsem mořrla spát Hidně do
rz-ti! Po osmé uŽ jsem to v pokoji nemo}rla rydržet a šla si udělat Nesquik, Granko tu bohužel nemaj, haha. Do toho
se rzbudila a PřiPojila na s§pe kámoška lvča, takjsem si máa aspoň s \ýrn psát o problémech s nespavostí :-p :D
Někdy po desáťj- mě čekalo překvapeni. což ie normální u rodin, co nikdy předťnr neměli au,pair, si myslím. přišel
za mnou Jaime, Žejede na nákup (coŽje fakt, že po týjejich deratizaci tady nic neby.lo) a že holky zrovrra snidaj. Tak
jsem řeHa radŠi OK neŽ s ním řďit to, že mam mít volno. Stejnějsem se nikam nechystala. Ale.za trest" (rodičům)
jsenr je nechala Hidné koukat na telku. Ale očividně to Jaimemu moc neladilo, nechal je koukat i odpoledne...toje
fakt zvláštní, oproti tomu 

"neteleviznímu" režimu, co jsem musela dodržovat s děckama v Anglii.
V PŮJ lz Při§a Maritza se qmem a nejnrladší Judith, ta je tak roztomiiá a od pndho dne mi mimochodem dává
pusinku na pusu ;-J Pak sewátil Jaime a začIi spolu wacet nádobí do šlďíněk..konďně, už to tu neqpadá jak po
{'buchul No a já jsen si Šla nahoru k sobě, no eo, měla jsem rolno! A než šla Maritza domů, př,išla za mnou do
Pokoje a něco mi zaČla říkat - takjsem otevřďa google překladač a por,ídalyjsme si... :D a že mě chce seznámit s
Justinem, uČitelem angliČtiny, už jsem l-ám o něm psala? Onje američan a učí Judith anglic§,. Takjsme se dohodly,
Že v Pátek vďer Přijdu k nim, ona má s manželem jalcjsi bar kam prálě i Justin chodí. Tak j§em na to 

^*ěda\á 
:-))

Na oběd bly kouslcy masa, rýže, mrkev se sjrem (na namáčení v tom). Skoro po každém jídle mám š§,ta,ku, teda
jen si jednou Šlgtnu. Nevím z Čeho š§tavka vzniM, aie mam pocit, že to je když mezi jíd}y nic nejím a pak se najím
"moc"..?
Po ob&lě se nedělo nic zajímavého, akorátjsem si všimla, že Jaime nechal hollry skoro celou dobrr koukat na TV. A
jďtě se s nima dohodl, že odpoledneje vezme do kina?!
OdPoledne kolem ČtrT tó isme lšichni i s Cris jeli do toho obchoďáku, kde je kino komplex. Já tam jela ze zvědavosti
Podívat se Po krámech, protoŽeje to prej nejrěší obchoďák ve Španělsku. Mno, na místějsem se nedivila, je to asi
tak 5x boleslavské Bondy centrum a ještě má 3 patra! co jsem se divila, je tam primark. což je asi nejlevrrější
anglíckej shop. Kvalita sice zas takolá neni, ale tak to už dneska v podstatě nikde... Naštěstí pro mě jsem ale neměla
moc náladu na nakupovánÍ, proběřria to docďa rychle, zkuslla dvě trička, která mi byla malá přes prsa a šla o obchod
jinam. Nakonec jsem narazila na H&M, kterýjsme u nas v Tunbridge Wells měli jen v dětském podání. Takjsear si
v-vtlrala dvě triěka, takoý dobrý střih, Lterýjsem objwila rrž v UK. Co mě přelc-apilo, jedno tričko je značenéjako M
a jedno dokonce S! :D A to bylo poslední a zlewěné ne 5C. Takže konečná cena r5C mě uspokojiia a ještě vědomí, že
mám na sobě něco S.. :D OdjíŽděti jsme kolem půl 7, já byla totáině KO, je vidět, že nakupování není mou hlavní
libůstkou.

Doma jsem si Šla sednout s rodiči k fi, přepli mi jí do angličtiny a dali si španělské titull<y. Hol}ry §i připravoyai
nějaké PřekváPko na veČeři, Jájsem si po wonr rodičů u té televize lehla,.,a rsnula! Aie asijen na chvitinku. K večeři
bYl kuskus s kuřecími kouslty a s banánem s cukrem, pláštní kombinace, ten banánjsem sŇdla, ale spíš ze
sluŠnosti k holMm, byly celé natěšené, že to dělaly sami. A dezert tryl rozmďené sušenfu r, m]ece s ''čokoládo1,ou
Polevou", to bYlc rytvořené nějak z nesquiku, nevim ja\ ale by.lo to docela dotrrý. Jo a měli jsme víno, španělé si prý
na Úno PotrPÍ, i se mě Jaime ptal co na něj říkám...takjsem mu řekla, že bohužel pro měje tojen víno, že nepoznám
které je dobré a které Špatné, že poznám jen které je hořké a které sladké! :D a pakjsme si ještě chr.íli povídali a
řeŠili mimo jiné procenta alkoholu z jejich sbírlry flašeli maj fu i Becherovku dovezenou z čech někdy před deseti
lety:D

titerý (martes) z/g

Jaime jel rano pro clrleba a nevim pro co rČechno teda, kdyžjel autem a přitom ta b€nzínkaje tu o dvě ulice dál?! Ale
koupil mi Haribo medvíd]<y, o l,teré jsem ho poprosila.
PřekvaPila mě Alba ráno, kdyžjsemjí řelda, aťrypne televizi ajdou snídat, tqkjí v}pla hned \teřing na to ;-)
PŮvodnějsem měla mít celý'den volno, ale místo tohojsem měla šichtu poledne-ó odpoledne. Jaime totiž musel po
poledni někam odjet někomu dát k]Íče a pak rovrrou do práce a Cristina byla pracovně v Madridu Qaecky), takjí to
trvalo dýl se dostat domů. Jaime nám alejďtě Lrdělal "omáčku" na s§,l carbonara na špagety, mňam, povedlo se mu
to. TakY jsem mu napsala SMS, Že děkujem za tu omáčkr, že byla ýborná. Tak mi pak odpoledne Cris ř.íkala, že kdlč
jí 1,ola}, takjí to načeně říkal, žejsem si to pochvalorala i))

l z4 23.5,201419:40

W^J €ra.swt,, ve

http://radunkaaa.b]ogspot. czJ2llll08/pondeli-lunes-l8-vzbudila-jse.,.
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Altorát co mě štvalo bylo to, že ktlvž jsem šla děltrt špagetv a ohi,át tu omáč.kr, Alba popoběhla aby by,la přetle mnou,
z lednire rzala.iakýsi klém a bez ptaní se ho do té omáčkycelej prtlla?l Pak zapltr sporák a zaďa to tarn důležitě
míchat,.jsem myslela, že mě klepne, kor kdlž tam několikrát strčil& prst aby to ochrrtnala, to jsem rrž ale nell,držela
a poslala jí prvč, že to ohí,át lrmim samal zanedlouho se lrátila to zkontrolovat, zamíchat, chtěla zvýšit teplofu, tc)

j-semjí zakázaIa, plotože by se ta omáčka zbytečně rnai{la k sruti zatímco votla na těstovin:-ještě ani nezačla lŤit..,
Pak pi,i§a zrovu že dá ta}íi€ na stůl, to s ní přišla i Sophia a začla trr omáčku tairy míchat. Pak najednou Alba př,išla

ke sporáku a že tedajdeme iísi, odstaviltr trr onráčkrt a šla qpnout hořák se špagetami!! !! 'i'ak to užjsem málem
v_ljeHa ! :D poslala jsem je prlť, že ještě tak 3 minutv, že tv špagelv nejsou hotoýl! n-aštěstí poslechiy, jinak by mě z
nich asi }depio, fakt.

Po obědějsem si šla čist, ale sedě}ajsem dole s holkama u'lV, abych mě]aiistotu, že na tu tellrru kotůaj v angličtině!
A někdy kolem pů] šesté pi,ijeJa Cris, s dobrou náladou :) já si dala obr porci vodního melounrt a hollg,popcorn (toje
mi terla wáča) a jelyisme všichni ven. na Plaza Malia Pita (to náměstí s obr krásnou budovou) br,,'l totiž nějaký
ploppam zaiimarÝ pro děti. Jáisem ale mezitím zkontaktovala L}avitla, jestlijeještě doma nebo rú na zkoušce - lrraje
na basovou kltaru v kapele. 1'ak napsal, že zkorršku rná až od 8, takjsme se asi v 7.r5pm sešli, dali pivčo a on prr]tiel

na zkouš}ru ajájsem z Placa Pontevetlra (toje to náměstí se sochou bílého ptáka) §a na Plaza Mar,ía Pita. Psalajsem
Cris, že teda ponrzrrji že pojedir s nimi domťr a že jestli jsou stále tam. No co myslíte, neodepsala. Ona je v tomhie
naprostej opak od angličanů, jsem zl_vklá od Jrrlie na okamžitou odpověď a třeba i potnzení SMSkou r'íkajícíjen
"OK". Na tom náměstí jsem je naštěstí v tom šíleaém počtu lirlí našla skolo hned, pomohlo mi to, že Cris na sobě

měla ornnžové ša§-:-)

Domťr jsme doielv až kolem deváté, takže večeře byla až po desáté. tsylv to zas empantr<lillas, tentokrat i s tttňákovort
náplní, a]e ta sí.rrx,ošunkov-á je lepší. Ajá bvla "zlobivá", ptotožejsem si ve městě korrpila srršen|g, na st1,"1 českýclt
"Disco" a tloma se do nich prrstila...pťilka baličLrlie ta tam :l)

Poznámka číslo jedna: V autě, kdý i*m.je]a na místě spolrrjezdce, tak jsem lždyc\,na pravé straně seclačkv (u

o§rrrka) cítila takovej smrádek, jak když tam maj někde v př,ihmtlce zapomenud, nějalcí zatuch}ý odpad tii co,..

Dneska jsem ziistila, že tojsou Sophíiny nohy! !! !!! !! !! ! {lt,itom se korrpou kažrlý večer a doma běhá v baókorech a

venku v sandálích, tak to nechápu.)

Poznám]ia čislo dvě: Na tom webrr couchsu,íing.com psalo pár,lidí španělslty ajá frut iršila proč pišou za kažtlorr
drrthou rřtort "jaiaja". Jak dnes holly koukaly na něco dětského h,esleného v angiičtině se španěls§mi titully,
naiednorr jsem tam vidě]a "jaiaja" v titu]kách a z telel,ize se ozlrnlo "chachacha" a v tom mi to doš]o - alťve
špmělštině wslovují "j" jako "cir"!!!! :D:D 1b jsem se musela začít smát a hned to i,íkala Cristině a palt vďer i
Davidovi, se mi smáli no ;-)

Poznánrka čisio třil Cris se mě ptala co znamená "tte" r, mgličtině, že to má v lmůce v emailor,é konverzci, že tak
z<fu,al,íier]na sestra druhou, místo ti,e.ba l]eal Beatrice piše "Wee }leatrice". No by,lo mi to diwí,, prctože my
použímli v Anglii "wee" pro "čťtrat" :D ale pakisem ve slowíkr našla, že se to zi,ejmě může pouít i pro "maliŇÝ" ;-)

Poznám]ta číslo čtyř,i: Jakjsem dne_ska hlídala mí.sto sl,ého 1,olna, tak jsem se latlši ptala, jak to teda l,vpadá s torr

naší cestou do Navarry a Cantabrie §edno je Cris rodné město a v jeclnom s nějakými lidmi stlíiej dťrm na
dovolen\,)"'fakisem se dozvěrlě]a, že pojedem místo 18. lú 17. kolem epm, 'l'ak mi to tt,ochrr nabouralo plán. 14. mi
sem totř při"jede Janče (ta'blonďatá slečna z fotky z člán}iu o ]otrčení se v čentru) a chtělv jsme bmknout brrs na

otljezcl odpoleilne, takhle tecla butle mrrsetjet rrž dopoledne. No nedá se nic dělat.
A v sorwislosti s torr naší "dovčotť' v Nal,ait a Cantabrii mi došlo, na jak }rátkou dobu tu jsem. Odtamtud se lT acime
zi,ejmě z8. a že pak už to budoujel nece.lé dva t_Ýdny tady! Docela zv]áštní po těch drorr letec}r v UK, rrměla byc}r si i
iadv zristat na clýl.

Napsala Ratlrlnkntla v !3:54 +

6 konrentářů,

l4 ,1 Doporučit na Googlu

Anonymní (r|,l,te}i 4. sfpnil 2o1i 10:o9:oo S!.l,("

No proste supet,!ll :) je to falŤ r.tipny, hlavnejak se holkv snazej ratit :-D ta]§,by me asi kleplo! ;D Vob}rrda

()riplrlrlrlět

Rarlrtrůaaa ct\l,tt,k .|. rI l)n:l 3(il] il:;(r:l),l SLL('

No to mi moc ltipný nepiiiile, ktlyž se mi tam pletou pod nohy a děJai tlťrležit"Ý, kdl.ž já tam potřebuiu sltj
Hid!! §ama jsem z toho vaieni trrrchu mimo.,. :l)

Odpor,ěrlět

2z4

1 thihkl calt fxprť§i

23.5.20|419:40
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t-"----
středa * neděle
Sředa (miércoles) s/8

K obědujsem měla udělat čipsy, teda v češtině hranollqy samozfujmě. A ktomu osmažit maso-jednoduŠe udělat

řizky. To by nebyl problém, tojsem už dělala.,.aleeee,ieště nikdyjsem nesmaála hranollcy!!! :D Domaje rodiČe

dělali ve friťáku a v Anglii jsme ie r,ždycly dáali v trotĎě!
Jenže tadyj§em měla za úkol osInažitje v olivorém oleji, Nevím proě mi to při§o aŽ nechutný, Že prostě budou

šfleně olejoý... a talry jsem se popravdě bála, že je osmažit nezvládnu :D jojo, raření není má silná stránka :D

No každopádně žádná šílená story se neděia. Masojsem osmahla najedničku, nepňpálila ani kousíČek. No a

hrano}ltyjsem taky osmahla dozlatova, byly dokoncejedlé.. Jeniediné se neryved'lo, zaČalajsemje dávat do aŽ moc

rozpáLleného oleje (nechtěla_isem opakol,at to rozbiemcané cosi, co mělo být kroketami) a poprska]o mi to tílko a

samozřejmě celý, dopoledne uklízečkou per{ektně umytý, sporák... :D

Vďer jsem měla sraz s Maritzou a jeji rodinou, brali mě k nim do hospůd§,. Byl tam teda i Justirr, ale hrál

s cffiapama kostlv, tak vždyclcy jen přilítl, prohodili jsme pár vět a zas šel. Popravdě už jsem stejně poznala

sympatičtěj§ tidi. Jako ne že by byl nesympatickej, to zas ne, furt se usmíval a byl přátelskej, ale nějak mě odpudil

pnrrí dojern - přišel ke mně s pivem v ruce a už mi přšel trochu pinklej...

Jinak večer to by1 docela fajn, ač někdy kolem rrpmjsem začala dmt zívat, jak bývá mým nykem...a ono to asi bylo i
tím, žejsem v&šinu doby seděla s Paulou, Maritzinou r7-ti lďou dcerou, u stolu s poČitaČem (a zapllm google

překladačem) a ona mi pak v jednu chl,íli začla ukazorat všechny možný fotl9, l,íceméně ji a jejího přítele a vŠecbno

to by,lo najedno brdo s padesáti různýma ksichtama, no typická pubertačka, řekla trl,ch... a pak mi i pustila asi dvě

videa, kam do P6MALÝ písničkry nahrála ruzný-fotl<y-sebe, rodiny a přátel.,.božee, popravdějsem e modlila aťuŽ to

skončí! A]e neměla to srdcejí říct, že už víc vidět nechci.,. Pak nám Maritza přinesla Burgera v housce, i se salátem

{neboiak sejmentrjou ty zelený listy co se do hambáčů dávaj) a rajčeteml Ajá nad tím rajčetem ani nezar'á*ralal ;-)

Jinak během večera jsem měla asi tři piva Estrella.,,ale mam pocit, že mi nedělá dobře.
po zarření hospůdky mě hodili domů autem, jak milé J ani ner,ím koiik bylo, jen, že něco urěitě pŮlnoci, A doma

jsem si přišla jak zioděj, bl,t to prmí veěer, kdy jsem nebyla doma na večeři a přicházela až po tom, co rodinka byla

v postelích.,.

Čtvrtek (iueves) 4/8

Hmm, je neděle ráno a já si ani nenapsala žádný poznámky.. :-/

Ale pamatuju si jedno, celé dopoledne jsem byla mimo a vlastně až do odpoledne. S Maritzou a spol. jsem dneska

neměla ldbec na]adu vtipkovat (tak nazjvám tu naší komunikaci spolu), byla jsem prostě dost unavená a nevim.

prostě nějak mimo. Možná z toho piva, přijde mi, žeje to bolehlavowý pivo. A děcka byly kolem oběda na zabitÍ,

rozjívený, ukňučený.

Co je tady na španělskrr ale hrozně super, jak vstáváme pořádně až kolem desáté, rz je fakt dost brzo, kor kdP
děláme úkoly (hollv Dút a já foáninu), tak to utďe ani nevim.. a pak do oběda to už je taky pohoda, já třeba sedim

nad knížkou a holky u TV a nikdo nic nehrotí, neřďí.. :D a po obědě je to max. hodina než Cris přijde z práce a já se

můžu zdejchnout do pokoje :D

Jinak obědtryt lehkej, měly jsme pizzu, tu jsem dokonce molrla udělat vtroubě :D ktomu jsme mělytakovýkrém

z rozmixolané mrkve a ner,ím čeho, to připravovala cristina a do toho kousky osmahnutého chleba, No moc extra to

neb;lo. ale sníst se to dalo.

odpoledne jsem šla s rodinkou do města na nějakou show, byli to dva clrlápci s namakanou ženskou, literá byla

akrobatka a podobně. A dost mi vzNedem připomínala bývalou spolužačku ze střední ! J Tak ta tanr dělala přemety,

létala lzduchem..,asi byli docela vtipní i tím co říkali, ale bylo to ve španělštině...a pak to zruŠili přtdČasně, protoŽe

Začto POPRCHÁVAT! l Ale je fald, že pak asi za půl h začalo pršď víc...

Vďer byl zábawější, na půl desátou jsme měli sraz s lidmi z couchsurfing. ORG - jsem si teďvŠimla, Že to není .com

ale .org, tak snadjsem vás moc nezmátia. Sešlijsme se nejdřív s Davidem ve městě, protoŽe ten sraz nebyl v centru a

l z5 23,5.201419:44
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já nerně,la ponětí ktle to bylo. 'lhk jsme tam §i
z centn pěšky. 'l'ecln David nejrlřiv řrtal, že

pojedem taxíkem, ono totř stárle pršelo,jájsem
ho ale ukecala, že to dojdem pěšL.v, že nejsme

z crůnr. A on měl nav-íc deštník Mno, je fakt, že

nakonec ta pl,ocházka tak srrper nebylo. Pršelo ze

všech stlan ajednou mi dokonce votla z deštníkrr

stekla přímo do rrchal! :D to se mi Davitl začal

smát a r4ipkoval 
"'ihk 

pojď, tly,ť přece nejsi
z cnkru?!" :D pakjsme mrseli tlo prrrdkého

kopce...ale nakonecjsme to zl,}ácl}i. Já teda rudá
až na plcleli... Aještě k tornrr ten lečer [t1.1a šíiená
vlhkost, šileně drrsno a přesně takový to počasí,

kdy by ne,bvlo ani iak teplo, ale kvťrli té l;lhkostiiste se pťostě potili i kdÉistejen stali na místě!

ťi,i pi,íchodt k tomu lrillu tam venku korrři} jeden z nás, bohrúe] zloma ten jerlinej , co neumí angiicLy (a naštěstí še]

blzo domťr)... :D uwitř byli <lalší tři. Nakoner: se nás sešlo dohromatlv asi rz a bvlo to fajn, Já češka, je<len ital,

angličanka a ang}ičan a zbl,tek ze Španělsk1, teda kdť pominu fakt, že David je pťt,odem z Kolumbie, že. Nejčiv
jsme serlěli na sedačkách na konci 1nlniku a povídali si tam. Ve tř,ech skupinkach. Jetlna mliMla špmělsky, jetlna

galicijskvajednaanglick1,:D Pakjsmesepi,esrrnrrlinasetiačlcyanastojiikakedvei,im(kelzduchu),alezťrstali,jsme
ve 3 skrrpinách, S torr jednou skupinkou jsem moc nemlrwila, stejně mltwili spolu jen španělsk1 a ktlo ví, o čem,

nechtěia isem tan př,ijít a být jak ,,tal teď jsem přišia já a musíte m]uvit angliclq", Ač to b1,li super 1idi a nikomu to
problém nedělalo přepínat krúli mně clo anj, Drrr}rá skupinka by,l ltal Calio, španěl Javier a španěl Hmiiio. 'ib bvla
moje nejoblíbenější skrrpinka a mlsiím, že oni mě talg, jen tak nezapomenorr, haha. Plotože Calo jetle blzo cestovat

po Penr a Emilio už tam b1.1. A Javier rád cestuje, ta}i se zájmem posiouchal,jak limilio Cadori lrsrětluje
porllopnosti o Machu ťiclru a po<lobně,.. to je jedno z mala, co jsem rozuměla, oni si to 1,lpral,ěli samozŤe,imě ve

špmělštině:D ajátamvžd.vckvjen,,pŤiplrrla"aŤekla,,mlrrvíteangliclrry?".."atetP".Mruelajsembítotravná,ale
bavi]o mě to :D navíc se },milio vžtl_vckv tak hezlol rrsmál a om]ournl se že nemluvěj anglicl,1, že mu to ale 1rctrYebuje

v}§\Ětiit a španělslTje to nejrvc}rlejší. Aie mně to pralě nevatlilo, že mluví španělsky, já tam párkrat schválně šla a

poslouc}rala a zltoušela, nakolik rczurnim...mno mm ne.

Domťt mě vez]a arrtem jedna španělka Lartra, ta mi to nabidla uz piedtím pi,es net. V záloze se mi nabitil ieště Carlo,

Strper lidi! Jo a domťr isem př,i§a někdy v půl z, tojsem se cejtilaještě hůi než pii mém ,,vkr,ádání se" ve středrt.

Pátek (viernes) 5l8

Mimochodem, možná se ptáte, proč hr píšu ty španělslcí nány tlnťr. Neni to, že bvch c}-rtěia lrjt zajímará, ale že se je

snažim zapamatovat a jiné zpťrsoby, jak si to zapamatovat nějak selhámj :l)

Pátek, pátek, co se tlělo v pátek? tbno jsem byla zme trmhu ospalá J

Nejlepši bod clne - už mambookiýleten§, a m je na tom nejiepší, nejsou to ietenlry jen tak ledajaké, ale je vtom
zahlnrrtacestazamamkorrastep-tátorrdoAibánie!!!Yipee, 1amsoexciteri!!:-)) Mys}im,žetoza'l'Ypenizestojí.
Nehle<lě na to, ř mi step-táta nabídl, že mi pťrl}nr za letenk_v zap]atí. Je skvělej, r,ťlbec bv se o nás fisme ťi hoik_r,)

stil,at nemusel, aie má nás falt jakl4retni, a to teď rozhodně nem]rrrim jen o penězich| och, slza ilojeti :')

Spousta lidi si mvsli, že Albanieje země nezajímavá, chudá, nebezpečná. Já l,ím od rodičů i to, že má napřfldad

hezkr:rr př,irodu.,.a šilenorr doplavní situaci na h]rrvní tř,ídě v 'iiraně (hl,město)! :D A hlarně twitlím naávo, k<le a

jak teď bydlí: tsr,ch nikd_v neie}la, že se do té země podívám...nar,íc před rokem jsem ani nevěděla, kde ta země

přesné leži! :D Jo a mamky učitelkl angJičtiny se na mě pn }rlozně těší ;D a prej jí budlr povítl,at o arrpair, abych do

toho ,,tlostaia" její dceru nebo co.

Mno, takže $,9. na mě myslete, neboť strál,ím celý den na letGtích a ]etatllec.}r. r\ejdřív mě jeden ze španělských

host-rodičii otlveze na letiště do Santiaga. O<1 tamiutl (hej, Microsoft Word i,íká, že to slovo neexistuje??) poletim
s Ryanair do Madridu, letenka stála necelýeh 6o€ a byla MNOHIiM lelrrější, než lrus/1,lak!|! A ta\, asi o 6h kratši..

:D 't'am přiietím někdy na pťrl rl, budrr mrmt qwednout krrfi, a jít se z:olrr odbavit, protože z Maclridtr poletim
s Lrrfthansou (gosh, even more exciting, poprvé poletim s normální leteckor: společností a ne iow costem.1). Někam
si skočim na oběd a snad burlu mit s sebou knihrr..,protože na let z Mad_ridu burlir čekat něktly do tří. trt do'liranyje
spi,estupempŤ,esMnichov,možnátobuclechtítdlěknihv:D Každopádnědo'l'iranyfina§dorazímvz3.acl!!Ale
bude to stát za to!

A pak to brrtle taty srandn, btdrr se 1,lacet v páte.k 23. navečer. Av netlěli z5.odpoledne mám nástrrp na kolej! ŘeHa
bvch, že budu mít pořádnej kulŘuni šok... Naštěsií birde v Liberci Jiřa, ta JítYa, s Ltelou.jsem se seznámila

v Chelmsfolilu, prrrytí kamará<lka vAnglii. Aisem si jistá, že 1'a mě bude chápat - nal,íc se budem asi tlr,žet rzájemně.

Ona je teď o<l bi,ezna takv au-pair a rodinku oporrští někdykolem 5.áŤ,í...

No a ted'zpát§ k pátkrr :l)
Kdlž šl.v hol}g tlělat írkoly, jájsem si sedla ke španě}štině. A sedělajsem rr ní snad až do čtlŤ! Sice s přestávkama,

iako třeba na oběd nebo protažení, ale i Cris si mě vširn]a a iekla, že .,dneska studuješ opravclu ho<lně'. Chtělajsem
toťž dot{ěIat 7mou ldtci plnorr gl,amatiky a s nejvíc cvičenimi v jedné iekci ze lšech. Hrxlně překladu. tsudu si to

muset v pondělí zopakovat, minimálně přečist lekcí 5, 6 a 7. Moc a moc gt amatiky a novjch slovíček (ďenv rodiny si
stále všechny nepamatuju) ajájsem z tohojelen.
Al.ďerjsmebýlisDavidemtlohotlnnti,žemirrkáželaCoruňazdlu]réstrany,ténoěni:D Arz}iledemktomrr,že
se známe z coúchslu{ing.org fuopisovala jsem vám, proč se tam lidi zaregistrovávaj???), sám mi nabidl, že u něj

rnůžu přespat - btw, rt to}ro oLrra s úžasnírrn výhledem na oceán! :D 'i'akžejsem nemuse.la i,ešit problémjak se
v noci dostat tlomťt a mohla si prostě uživat.

Sešlijsme se po pťrl ro u něj, udělali si pizzu a koukali na Simpsonol,i, nsi t1o ie<lenácti, nel,im, popravdějsem čas

moc nesledova]a. Spíšjsem byla překvapená sama sebou, pl,otožejsem lťrbec neávaia! :l)

OtlnějismešlidojetlnÝhospťrdla,cosejmenuje,,Cinema'sbnr",nevimproč:D'l'ambývákažtlýpáteksrazlidi,co
uměj anglicla, něco pto mě :l] A potkali isnre tam asi 5 litlí z přerleš]ého večera. Hlalrrě Miriam, ta ho]ka se mi firkt

líbí. Je hrozně spnpatická a terla i hezká, poi,ád se rrsmívá a je moc a moc milá. A má hrcznej problém si
zapamatovat mé jméno .I Ale popravdě nevin jestli už nebl{a trmhu pod vlivenr, pii§a mi chvílema troc,lru mimo : l_)

S nijsme šli clojiného baru, potkatnějalcýjejí kamaráclv. Potkali jsme Carla (toho ltala), Javier prý zror.na odešel do
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té hrrspťrrlkr-, otlltrrd isme pi,išli :D ale setili.isme si ke stoiu ke tiem ťolálrlim. 'l'n jerlnir }'oliia v ťrten orljížrli po 5-ti
letecirzpátkrrloPolskal tiosh.ja}itěžkÝloplonimrrsíbítpo5'leteclr??ll] t\erínir.koiikjsnrerxliarrrtudšlizpátltr,
tlo toho plrriho podnílnr, alc šli, },titiam ttrrrr pŤišel kalnlrrirt'l. lCerej br] sladkej * r,tonr snrvsltr, že oIr moc angiicky
nenrlrrri. a}e iako z;rkildl. nlá a ];r{o rtztonrilí, viriět,jak se snaží J obzviášť kdlž se zllrtok stolu zrorna invil
španél_sk-, tak on to hneti z"pozorovir] a zirčir} si se mnort 1;oridat irngiiclil J s Pol]<ou íkter:i se mimocho<lenr

pí,edstar.ila.iako Kirrga, *lejáii tak řikat nebrrdlr, se mi to něiirit přiči!)isnt tam prrk začalv nrlLrrit o českénl.iírile a

řilialv jsme t'e.s]ié nrizrr, třeba krredlí}ir,... l)avir] z toho byl nĚjaliej zmaienej, se mě drrrhi- dtrr iltal, iest]i.isrne si

povidali r:esiw nelrc co to bllo : [} A potkali isrne tirm l)aviciorrr kamirr,árl}irr Katie. .\ngličnnku {to br1o nrimochodem

pcznlt na ptrní po}rlai podie s§.lu oblečení!), zl ]et, blondína r m,rtltml;, c,cimlt,.,no ..ráj" 1n,o Šptrněh',liot,r-tich
arrglick,r:h mini-nini-štrteclr... J blia td tlost opi}á a nejrliir mi ttocirrr l,atlilrr (rrsi prírr,ě }siili té opilosti a depialtr rně

srini rlsokimi podpatlt,na kter{r}r ií r, tom stavn mrrc cborlit nešlrr...J, Ale šia s námir rlr; rlnlšího podniku. chviii
pěš1+. paN 1xaitrgrn, krržt{r;pádrrě tlochtl zklirlniiri a prrk už llvla r. pohoriě. Nar,,štírili jsme ttrkhle ve třec]r asi 6

potinikťi, do dr,cnrjsme alejen r,lez]i lr zts lrlez]i, ne]illi]o se nám tarn:D rr clojedno}rojsrrre šlijen na tlrink nan'aní
.,Setnatbr", mntl zaiímar,á chrrť, hlalrrě já se neirlřív lráIa napít a llatie to ztrs nechtéla dopít il) .'€den z těc}r podnikťr

-.p jlenoytil ..N,lilk", b1,la to pitli nístnost s barenr a irurlLlln a lrtlírháno. jirrak bv to fain. .lo a tam jsnre potkali

}'abla, s tínl rrž isme llrli l, prrnírn ,,kinoporlnikrr'". A koupii mi drink. rně} to lrrt rtrm s colorr. ale lll1a to n'hisk'
stojou?!'l'ilknrětodocelirnir}ioplo:l) Pře<itimisnebl,lir.podniiirr,ktr.r,ýlrr.lriocelalellieitrsmodetni hnrl].xltr.ale

br{o taIn plno. Alc chrili isme tarn zrista]i. A l )alirl nám lioupil ripiné ťrž,; koktei}. ja}rrxlovorr lltrrplirritrt nel:o jak se

to jnrenovalo. A pctkali jsIrre tltn Katiirrí,ho šp.kanat,rirla. l)ost nri pi,ilnnrinal karnar:irirr l,ukáše, ciocelrr haluz,

protože to rrtlpo}edle.jsen s ním a,or-na po delši tlol_rě mlrrrila pir_< sLrype! :L) tnno irle r:hor-al seiak trllickei ,;pilei

anlliirian.... Ntljlepši llvl prrslední poilrrik. rloceJa r.eiliej, clost ttnar.e,i {nrlrlernisenr se zirbilir n;l sc]ror]cc}r), doust

rr rlejchanej, tr}e hrrdba srrper a ]idi nic neíešilil '1'*}ior,á tl lrlrdlla ,.rše}rochtt|*', rribec nt- disko, spíš t*kol'ir ftm}n' a

1rrosté trrin, Kirtie zmizelll s }'alllem rrn na cigáro a tlž ítllrr ztistrrli, Řeši}i totiž rziahi-, l'allio ie tlo ní ttk trochrr

zirnrilovanej, ienže ona tnli přítele - a Pallirl a ten př,itel jsrlu siioro neilepší přlitelil! Krlrž isne avelili k orlóodrr.
1enku sejin io trochu zrrlr;irajo. l'ablo znť,al z opiiosti i,ijiatia]ijí rcn piitel nenrilrtje aien ií rrrtžíl'ír (;r to pr{'neni
pravda, Darit'l ho mri a fiká. že to je snper kltk) a onl z opi}osti ..cit,eL-Leai:ted" . reilgolall píehnané...trik jsnre je

s Daviclern n1írniji. Katie isme orlvetlli na t.rúka. Pablc pak šci hned ta]c, clom, Lrt ut. A mv šlí donl spát, br-1o kolen
šestr',..iá si tetia ieště ťotiia pláž neži-.ern šlrr spát, l)avid ze rně nemo}rl ;L)

lsi,e dáu} lta nnli]e.liou dráhll]] :D

Ti i'otLr,]Sou aie

utirz]í §šec]uf :(

Solrota (sábado) 6/8
R|tno isenr se probLirla trž r, tt t nemohlt zno\,a usnotrt, tak jsem si cltia dr-a polštitře nii sebe tr iitlttk.rln l giruie L iXl
o]c]em ven nir ocetin ir pomlova}a lorlič]s a r,]nv... :l):1} lrodirrn a piil, než se rzbudil l)ayicl :l)

§ tinlsme si pŇ nva)l\ prl)él\rr\ obóňlr, snr§ i,oi,)*,. raliat 1)))), ci\>lůe,)lrambor anerim jest\i;ešté nFielro rr\lr\o
to rr{xlrni,] A kdrž nám lrachil slelrio, šli jsme jt,šté r.en nir zmrzkn a.iíi pak jelt rloIrrťr, bili jsme r;ba dost ttnirrcní ,

korjá. ln 4}r spánliu,.. ;l)
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Telr \:ililedje prostě úž6uejl

Domů jsem teda dolazila asi v půl 6, rndinka byia někde venku až mi do deseti, takže pohoda jazz. Ani jsem je
nel,iděla, zavře}ajsem se v pokoji a chtělajít brzo spát. llohuželjsem se asi ,,pře-nespala", neboťjsem nemo}la
usnout až tlo ti,ičtratě na tŤi! ! A tojsem seještě mrrsela uspat koukánim na film!

Neděle (domin5o) /a
A vstala rú v půl ro! Něco mi říká, že budu tlnska lrčer pě}ně kaput.

Nedělám nic a tlělat ani nebudu. Chtělijsmejet s rodinkorr na pláž, ráno sv,ítilo slunce...pak * ale zatáhlo a

momentá,]ně prší.'l'a]<že tak! :]]

Napsala Rarirurliaaav 15;48 +. 3-1 DoporuóitnaGmglu

2komentáře:

Geor3ie nedéle 7, Sťpnil 2011 19:3r:oo SťLČ

wow. tak to sis uála. . . ale nijak mě nenapadá co napsat, jenom že bych tal{y chtělri zažít jednrr noc takhle, ale

to bych mue]a do Madridu a buď tam najít pŤespání, uebo pak čekat na prrní bus ráno domů...

i)dpor,ě<lět

Radurrkaatr netiěle 7. Slpna 2()11 23:10:oO S!]LC

Najít přespání?? Na co jsi na couc}r*ufingu, come on, ]et's do it!! Fairt to stojí za to, nečekala isem že to
řeknu, ale ta dlorrhá noc se mi lfuilal :l)

0dpovédět

Koméntovat jako:

Novější příspěvek Domovská strán]<a Starší příspět,ek

,,;
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\ťhere l have be6rt?l

Přihlasit se k odběru: Komentaře kpříspěvku (Atom)
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Tato stninka používá soubory cookie k poskytování §lužeb. Používáním této stíánky souhlasíte s použitím souború cookie. Dalši iníormace

UvOA€$ c*tuuť

r}',Ťe, ž-e se nLlrt vuLLe sl\n* ja,[.fL.\iÝ se^) rJlZ si 1.o o1ra,vJw

1řejer,ue? {nó se jeJeru ?rOýwoLJ 1\ní - jsevu K^-. €ra-,str,tr" Ýe

ěln-.ně\sV_," (v 0vieJ*).,.

l

i Fondělí ffiinnes} 8/E

Nemohia jsern spát. Usnula jsem zas až po druhý ráno, do toho mě vzbudily z SMSlry a v šest ráno jsem b1,la rzhůru
offi a ready to get up! Ale samozřejměisem chtěla ještě spát...troalo to skoro hodinu! A pakjsem se vzbudila zas

Y gam!

Včera těsně před spaním jsem zjistila, že Jaime dnes zůstárá doma. Teďjel teda do krámu, tak ner.im,jestli tuje na

celej den nebo kdyjede do práce... , Tak už r,ím, do pracejede zítra po obědě. Takže mám r,lastně volno...takjsem si
zopakovala 3 lekce, napsala slovíčka z osmé lekce a přeložila tamější článek a mam dost. Fakt už to začíná být
zajímarlúalypadatjakošpanělština,respektirejakožeužbychmělaněcoumět... L:D

K obědu jsme měli obří fazole, ale fakt obří! To jsem v životě neviděla! :D měly snad zcm :D a byly teda smíchaný
s cibulí a nevím s čím vším, ab;,ste si nemysleli, že to bylyjen fazoie. Oni celkově docelajedí zmixoraná jídla,ještě že
mi to UŽ nevadí! ;-P
Pakjsem si zalezla do pokoje, bylajsem dost unavená a nechtělajsem poslouchat děcka. Nějak mi lezou na nerry,.

Obzvlášť kdld ke mně přijde Áltra, začne mě hladit po lrlarčlramenu a ňkat 
"good dog"!l!! A]e už pomalu začíná

držet pusrr, důrazněji a důrazněji jí naznačuju, že se mi to nelibi...

Ve ě§ň jsem rylez]a na zahradu s knihou. Sama jsem si ml,slela, že je tam zima, ale Cris mi řlkala, že asi pojedou na
plážl Takjsem to šla zkusitjak se budu cítit.,. No na přimém slunečním svitu b/o falc celkem příjemně, takjsem
tam zů§tala na 2 hod]ky J pak rrž mi začla být zima.

A po pťil 8 jsem čekala na hovor od Abeia, kdy se pro nrě staví. Tojejeden
z těch lidí z couchsurfingu, co jsme se sďli ve čtrrytek ;-) Má auto a slíbil mi,

že mě někam vezme do okolí, tak mě vza] :-) Nejdřív mi ta konverzace s ním
ner,l,hovorala, Přišlo mi, že ne všechno mi rozumí a občas sám řekl nějakou

anglicllv,nesrozumitelnou větu...ale nakonec se začal lep§t, ufuf] :D Vzal
mě do dlou míst, na pláž a pak na takový ostrůvek s "hradenr". Jestli si
chcďe rygooglit polohu, mástďko se jnrentlje Santa Cruz de Oleiros, výehod
od Conrni aje to úžasné místo, }rlavrrě tam kdejsme byli, když zrorrta začlo
zapadat slunce! ! Taková romantika :-))

Domů jsem dorazila asi v půl u a rodinka seděla ještě s jednou paní u stolu, zr.orna dojedli ale zůstala jim omeleta,
tak mi hned nabídli. A]e zmátli mě, pmtože to je ta vaječno-trramborová a já mlslela, že je to ta Tortilla co si dávám
ve městě občas k pirtr jako 

"zákuseť. Ale oni mě opraviii, že ne tortilla, ale omeleta. Tak qznejte §€ v toml :D a

Jaime mi nabíd] r,íno, takjsem si s nima dala sRenku a nějak se začala citit podezřele teple...a pak zjistila, že to r,í no
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má 14% ;D na to nejsem zq{<lá z Anglie, mťlj oblíbený hruškový cider Kopparberg má 4.8%!! :l)

Ateďje čhrrt hoiťkypo půlnoci ajájdu spát, tak mi drňe palce, aťkonečně bez problémťr.,.

Napsalal{adunkaaavo:13 :J 3+1 DoporučitnaGooglu

t}
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o novém článkrr
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Pravid€lhí čterráň
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Ólenové(í5) Další)

ffi#e.
HM§
[tffiffi
ffi*$
Jst6 jž člénem? Enitl§!§e

clal§ blogg

§ [u yair Drearn5
p,c,l ? kty

g B|oŇlE tN THE Bic
WoRID clánlg
P,tJ trlvt,t

Kít,a An6lic, čft
íl,at 4 PE.iLi

€l o t"íq, iakjel H"nza
d. svěň a zapor"rně|
5i d"r"ratuch§,..:))

ft,at z }4y

B Pi."r5 
.ÍrnJ drearqr.,.

p,cl z 14,

§ Travtl ya1$1 66or5rc

P ul'l .l4y

§! Z denrltu au pair,
aneb lťdu nq zku.íťnou
knt"í$"áté d. tJ§A
pral c t,t.fíci

E Ziv"tcra Lez hrapic
p.cl t txďr,y
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Radunltaaa

1úiř,ki can exPre§

zádné konrentáře,

okomentcvat

Komentovat jakor Vyberte profil...

Novější příspěvek Domovská stránka Starší příspěvek

Přiřriásit se k odběru: Komentáře k přispěvku (Atom)
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Tato stránka používá soubory cookie k po§Mování služeb, Pouáváním této stránky souhla3íte s použitím souború cookie, Dalšiinfomace

|.,a.V€.A 69 cáut-N

r}?te, Le sg r,,.Á,trvt wLLe sl\r"rt ja,L{[o\iÝ se!L) rJlZ si l"o o1.-uJ*

1řejeriue? {"Č se jeJen ?rOýulL, f\ní - jserru w0,.-, €ra,su," Ýe

31a.né\sV-" (v OvieJu)...

[Jterý (mrartes\ 9/8
S.iekce španělštiny...ml,slim, že teďbych měla trtchu polnit a spíš se koncentrovat na zapamatovávání si

slovíček.,.protože k čemu mi je gramatika, kdlž na slovíěka koukam do §ovníku.., :-/

Jaimejel dopoledne zas do obchodu a byl tam docela dlouho...takžeje to rtipný, mamjakoby volno, ale nemam..no

ještě žejsem stejně doma.., Jen mu budu muset říct, že příští pondělí půjdu ven zřejmě už dopoledne, takžejestli

chcejít nakupovat, bude musetjít brzo. No takžejak přišel domťr, jáještě studovala, ale pakjsem se zdejchla na

zahradu na půl hodky než udětal oběd. (Nechce s tím pomáhat, kdyby to někoho napadlo,) A btw, zjistila jsem, Že

mam pod zadkem na každém stehni šíleně bílý pruh, zřejmějediné místo, kdejsem seještě ani trochu neopalila (v

Anglii jsem byla někotikrat v solarku, aie "na stojáka" a tam je tohle rnísto talry zrovrra skryto). Vypada to fakt

"užasně" _ měla by,ch si dávat pozor, abych se na pláži nepředklonila, abych tím někoho neoslepila!! ! :D

K obědu jsme měli masový plátlqy s pidi hranolkama (pravé brambory nakrajené na kosiiČlv!), kteréjsem si

zamilova]a!J Stáler.tipkujemomémdgertu-ctrlebu..aledneskajsemmuuděla]aradost,dalajsemsidezert-jogurt
:Djo a Cris přišla domů už na drrrhou, práv-ě na oběd. Protože Jaime odjížděl do práce hned po obědě, tak aby se

ještě rozloučili, rnilé :)

Jinak Jaime je fakt ltipálek...občas mě teda irituje, protože se mi snaží w$ětlit něco, co já samozřejmě znám (třeba

nějai<á věc/jídlo co UtiMB i , Čn) nebo kdlž ho}ky něco řelinou l-e španělštině a on neli ják to přeložit, tak se to

snaží popsat _jenžejájim to slovo někdy rozuminr a pak mě hrozně deptá to, jak mu tn,á, než se lymáČkne,..nejsem

moc trpělivej člověk :-/ chudák Jaime, dnaska isem i nechtěně řekla "Já r,ím, co holky řekly!" - nechtěně, protoŽe to

ze mě jakoby ryskočilo_bylo lyštěknuto ;( Ale jinak ta jeho konverzace k mé osobě...no být to Edward, mŮj angliclcý

HF, fukla bych, že mě prostějen škadlí. Toho znám a škádlílarali jsme se. Ale až po nějaké době cojsem u nich byla,

mam pocit, že to bylo možná až tak po roce! Kdežto tady se s Jaimem škádiíme mnohem r,íc než s Edwardem a to

isem tu z týdny! Ono je to asi tím, že to je prostě španěl a ti jsou otevřenější, řeknou co si myslej a třeba se i
navzájem doťýkat dva lidi, co se zroi,rra potkali (nechápu, žejim to někdy není nepříjemné?!). Jinak být to Čech, tak

bych si na férovku myslela, že se mnou flirtuje! }))

Vyřešilaisemzáhaduomeleta-tortilla!! OnatototižJEtortilla!AlejaknaměÁlbalyštěkla,žetotortillanení,žeje
to omeleta, tak to myslela v angličtině!! Takjsemjí to dneska řeHa (před mámou, aby to mělo nějakou váhu), že ať

mi takol,ájídla nepřekládá, protože mě to akorát mate :D jenže ona hned zaďa řešit (naschvál, to byste museli vidět

tenjejí přechytračelývýraz), že teda nebude ani říkat ,,chicken"...achjo|

Musím se pochlutlit, stal se zázrak. Poprvé od mých asi 9-ti let (tojsem si

začla kousat nehty a neskoněila až někdy do l8-ti) mám per.né nehty co se

mi hned nelámou a můžu hrdě říct, že mé nehty jsou krasné (pro mě

minimálně)!!J Hot"proud of myself I am r)) Napadlo mě, jest]i se mi
nemohly spravit dí\y tomu, že tujím l,íc masa, vlastně skoro každý den. To
v Anglii jsem opral,dové maso jedla takjednou, ex lýdně, řekla bych. Ale
nevím, jestli tam vůbecje nějaka spojitost maso-nehty. Za to mě tu ale zas

začly zlobit vlasy-lupy. Muselajsem tu zménit šampon že, a asi to není ten

nej pro mě.

Odpolednejsem si chtěla dojít do kadeřnicM, nechat si to zkrátit na střih,

najalg.jsem nyklá od své české kadefurice. Takže střih můřu lehce ukázat, slovo "sťíhat" mi napsala kámoška Jířa
smskou, takžejsem byla ready.,jenže! Předtímjsem šla nechat se q{otit na pasol,ou fotku lrvůli rrniverzitě v ČR,

chtěj přinést dvě pasovky na zápis, takže je musim broukovi Petě (která tam jde místo mě) poslat. No ale teda přišla
jsem do fotografstr,í (om]oulám se za ten výmz, ale teď si němůžu lzpomenout, jak se tornu místu říka! :D) a paní za

pultem, kolem 5o let, měla úsměv od ucha k uchu a hned zdravila.., Takjsem se zeptala jestii mlur,Í anglicky, no

vůbec mě nepřekvapilo, že řekla rre. Tady vám totiž řelrrou ng i r,, případě, že aspoň trochu mluvěj a záHady byste s

nima rozhodně byli schopni domluvitl! No ale takjsem se sebe q,soukala "Qrriero rma foto de passaporte"

(omlourám se, aie ani nevím, jestiije to spráltrě :D) a ona na mě hned spustila španělslry něco a v tomjsem sllňela

že se ptá, jesili to potřebuju na španělsk"Ý pas. Nel,im teda proě. Možná tu maj nějalrýjinýpravidlajak má ta fotka
qpadat. Protože když jsemjí fukla, že na český (neměla jsem jakjí rysvět}it, že to na pas rribec nepoťebuju), tak

ona že "OK", že to je teda normalní foto. Ale jak si všimla že jí skoro nerozumim, úsměv byl ten tam a spiš mi přišla
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nepr'íjemntí naietlnou! Mno tak jsem si sedla, ona cvakia foákem 3x, pak mi tv fot\"v ukázala, já jerlnu wĎr,ala a ona
je šla rovrrott nechat lýisknout, Co mě přel*,apilo, že mé pozadí neb},]o čistě bílé a nelro namocli,alé, jak jse.m zrlťá
z Č$ ale mam tam zeshora jakoby stin?! A lrilrec ta fotka ie ošk]iré a trošinku nald,ir.o, protože ona ten tbťák riúela
v rrrce, nemě,la ho na stttiltriako v ČR?! :D ale tak holt to na té VŠ kaÉičce brrrltr mrrset přežit... :D a mám teda ó
fotek za 5€, no cenrr jsem čekaia horši. Nj, ienže tah}e z]iušenost mě odladila od toho jit zkusit své štésť do

iakébokoli kacieřnictr.í - musela bych ze se.be totiž soukat, jestli by na mě měli čas "teď" a ač tu r,ětu bych dohromadv
dalrr...prrrstě mam blok! !! Aje to tady, blokit z mluvení v angJičtinějsem se zbar.ila a teď mam problem se špátrinorrl !

"hu,á" :'{ si tu prostě připatlam jali blbec že jim skoro nelonrmim a ne<lokáár s nima mlul,it španělslry.

No takjsem se pak plocházela po irlicich. Nejdřiv koukala do krámů, pode.borala bl,ch si koupit piavky, protože
jsem zjistila, že !v drrrhj,, co isem si sem pi,ir,ezla, maj už zničenei vršek od chlortt z bazénr: (isou loň§kú), tak al}ych

měla áložní. jenžeee, všrrtle jsem sice nartrzila na plavk, l,e skvělých slevách, ale s pidi relikmtmall Nikde nerněii

ani ošklivej *ršek velikej tak, ablch ho mohla nosit já. 'l'ali se brrdrr mrset asi poradit s Clis kam jít. Nejho$í je, že

ve městě jsou ien kámkv, ádnej obchod'ák, 'l'v jsorr l,šechnl, mimo centťtm a tam bych musela něiak brr-sama a ani
nevim kterjma.'l'akže se mrrsim nejdi,iv inforrnovat.

No a kdvž mě ty krámy omrzell, šlajsem potlél pláže docela dlouhou cestu, pak odbďila do vedlejších uličei< a tam
se má]em ztratilir. Já §i ieda m,vslela, že ta jedna pláž ie za mnou, dluhá pitde mnort, r,lero je Herct]or.a r,ěž a vprayo

centťun města, ale vidět to na goo;de mapách že to je opravdrr pral' la b1,1 super pocit! :l)

Taur 1,těfh panelácích ial4o od stiedu b}-dli Da§id

Tr irotlirr1'.

jsou ťlžoI

A ten

\j1tlei

lril{u. to

iste §i už

a]e asi

\šinili:r)

Naplá\3je ta Hercrilo\a Fž, P]áuuju turjit s Jančou pi,í§ti ťdeú.

Jo a psalajsem Davidoti jestli teda zajdem řeba na tldnk (byli isme doho<llí), ten nmdepisoval, takjse,rn psaia

Abe]ovi. 'l'en mi vola], že bohrúel mnsí pracovat dýl a že snad átra... noještě že tak, jsem se tim chozenim okolo rlost

utalrala a tlomťr jela něco po pťrl 9. A tam přm shpe zjistila, že Davitl neodepi.soval, plotože si zapomněl zapnorrt

ntrk, takže o té sms vůbec nelěděI!|! omg.. :l)

2z4
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t3
K večeřijsem měia dva kouskychleba, k tomu fish fingels s roónkou ajsem nějaká plná. Asi toje tím, žejsem
chvilkr před vďeři vypila obr b,rnek kakaa :l)

Napsala l{atlirnkanŘv 23;34 :_c 3 +l Doporuěit na Goglu

Anonymní středa ro. srpna 2011 1o:o9:oo SELČ

dobre pisu znovu - tyjeilna holko kakajickovaaaa :l)

Odpovědět

Radunkaaa středa lo. sryna 2011 10:11:oo SL,LČ

Mno vitliš, tenh]e dorazil, tak jsi to předtim asi nepotwdila ;)

Njnj, kakao, čoko]áda,,.mňam mňam:-P alegranko tu nemaj, jen nesquik:( :l)

Odpo,,ěclět

Georgie stŤeda to. srl)na 2ol1 r8:38:oo SELČ

hele, ty nehty... jo, může to být marem, ale já si myslim, že i to moře dělá hodně... teď si ul&omuju, že na

Mallorce jsem měla tlocela fajn nehty, takjsem si je zase zaďa lakolat a tady se mi šíeně lámou, jako se mi
lámaly dorna... tak nevím J
Orlpověriět

Radunkaaa slředn to. s)pna 2o1r r8:44:oo SbLČ

Jenže mně se ty nehty spravily anř byc,h se moře dotlda."leda že by mořský wzduch léčil? :)
Yepjá si je talcy začla lakovat na konci Anglie, kdy právě zaďybýt v lepším staw, k mému přelrvapení, páčjá
lakyvžlycly nesnášela, Alejsem sem si átlnej lak nerzala.

Odpovědět

Komentovat jako: Vyberte profil,..

Novější přlspěvek Domclvská stránka Starší příspěvek

Přitilasit se kodběru: Komentáfu kpříspěvku (Atom)
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7"|p7it ce|ý r'E f,r.|l
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|aVoA 69 eáyuAt

r}íŤe, ž,e se r,tÁ.lu wtLLe sl\ttit ja.Eýk,o\i\, se^) rJlz si 1.o o1.-uJ*
1řejeue? {"ě se jeJen ?-roý,\av 1\ní - jsewt wa./ €ra.,svtaw ve

31a,nČ\sk-,,- (v 0vieJu)...

Středa (mríéncotres) íO/9
Šok! Vzbudila jsem se v g",chvíli leŽim a najednou si začnu uvěd,omovat zvrr§,, jakesi rány, Nejsou od sousedů, aleod násl l Že bY bYl5" uŽ hollcy vzhůnr? Ále proč by dělaly takolý bordel a jak? Kouknu z pořoje a tanr Maritza
s rodinou uŽ v uklizecím režimtrlll :D Nj, dneska má být nejtlpleji od té doly co tu jsá, předpověď říká z6 vestínu",tak to así chtěi mít brzo hotový, aby mohli užívat zbl.tek dne.,.a prej;dou k aohorovi nebo u něj možná užbYli,kdovi:D KaŽdoPádněměMaritzanerrstál",noru^,"k.,ídobaru...káyžmětotamnijakz1,1ášťnebavilo...

Je to ltipný, jak tu máme posunuté Časyjídel..je tu posunuté úplně l,šecturo, včďně po;así. Jak se u nás říká, žejenejvíc nebezPeČné chodit na slunce mezi rz a 3pm, tak tadyje to mezi r-4pm a podle předpovědi b;ilá nejtepleji vetři odpoledne! :D

i"Tfi',r"O'U*'e, 
Že Álba nemá ráda sluníčko, teplo, Preferuje zůstat u,rritř, kde studenějc...a já bych tak ráda byla

Takjsme se zas trochu učila, udělala pár wičení z osmé lekce a zjistila, že si opravdu ta složitější slovíčka (nebo spíšta novějŠÍ) moc nePamatuju, Á talv novější slovesa, asi si _|e budu mrrsa rlpsat...a našprtat se ta nepravidelné,některé ty tvaryjsou šilené...a tojsem nědavá, co budu říkat, až se dostanu k minrrlému a budoucímu času :D aletak nládla jsem to v němčině, proč bych to nenládla ve španělštině, no ne?!

Dostalajsem email s oznámením od Vodafone (UK), že můj poslední účetje ready to pay, že si mam srťrj "dluh"zkouknout na srém vodafone ťrČtě na internetu. Takjsem ho hned chtěla zaplatit onJine, ostatnějsem si kdli tomunechávala aktirT rí anglickou kartu s eo-ti }ibrama. Šla jsem na Yodafone stranku, přihtásila se do sv-ého účtu aejhle!!!l oni mi ten účet předělali na 
"pay as you go', anglicka obdoba kreditut oni mi totiž k z7.7.měnili -paynontlriy" (mobilní měsíčni tari0 na 

"pay as you go' s tim, že mi pak pošlou poslední účet na zaplacení a pak už budujen rra kreditu",jenŽejsemjaksi neČekaia, Že uŽ ten poslední účet orr]ine neuvidim - a oni asi talry,ne, kdlž mi poslaliten email, Že si si to mam ,zČeknout' u nich na web stnánceJ Dává vám to smysl? píšu to totiž za čefstva, jďtě
rozhořčená", No rrapsala jsem jim mail, jestli by mi mohli napmt dlužnou čá-stku, jinak nevim co s tim jako!

Teď mě napadlo, napsalajsem vám, Žejsem uŽ přestala Číst tu lrnížku Blindness? Bylo to stupidní,.lidi oslepovali anevěděli prď a ti zdraví (vláda) je ze sirachu zavírali vjedné budově. Tam si ti lidé kradli jídlo, později se i klidnězabíjeli...
Takjsem zaČala ČÍst Pravdivý Příběh o Natxche Kampusch, rakouské díl.ce, co byla přes 8 let vězněná něja\ýRakušanem. Jestli chcete vidět pokoj, kde byIa vězněná, takje tady http:l7r*."lr.youtribe.com
/watch?rl=qlvonlu8ulzzl&feaiute=related - je to záběr z toho domu, jak se do toho pokoje šlo dostat. Dle mého tobYlojak hrobka, kor klrili těm tajným malým čtverccrvým ,betonovým dveřírn"t xalaopaane záběr toho pokojejepře§ně od třďí minuty. Chudak holka...
JeŠtě se takhle na§a Elisabeth Fritzl, vězněná vlastním otcem po dobu 24 lď! ! Její přítĚh bych si taly moc édapřečďla, ale myslím, že ona svou autobiografii jďtě ne4zclala.

odPolednejsem Pojala Yelmi lenoŠivě, a to }rlawě proto, že rodinkajela po třetí hodině pryč ajá proto měla celÝbarak (zahradu) Pro sebe. Takže jsem snad poprvé od dětských let lylezta ven úplně nahá ;" Ó]1"ou"u"] il;.:])asi 5xjsem skočila do bazónu, doslova skďi]a a hned zas q,lezla * tyl šfleně ledovej!| Takjsem to vzala jenjako
osrČŽenÍ, nehledě na to, Žejsem,zas do dvou minut usc}rla. Jojo, včeralsme měli klidně 3o; si myslinr, Jinak vjednrrchvíii mam Pocit, Žejsem zahlídla pohyb souseda za plotem! Ále řeklajsem si ať se podfiá, kdý to doma nemá (iakobYch slYŠela mojí mamku, he}re) a h]arrrrě že fu jsem jen rra chvíli, tak to není třeba Ůrotit. ještc nutno poaoti<nout,
abyste si nemysleli, Žejsem lylezla ven před oči všech, z okolních oken rra to místo, kdejsem ležela, není vidět. A
Plot je z jedné stranY 

"PotaŽen" bambusem a z dnrhé strany tam má živej plot * to jsem;i de nevšimla, že ten živýplot má v jednom místě pravě menši díru... :D
oPalol'ací Procesjsem neustále přerušo,ala a běhala se třeba malinko napit nebo zkouknout novou zpráltr na s§,pe,nechápu, jak to děláte, Že se někdo dokážete válet na slunci Hidně celý den, to prostě nešlo! Na půl ó už mi došlatrpělivost a na pŮI hodlcy zalezla úplně, pak tedaještě lylezla, ale jen na dalších ro minut. To prostě nešlo :D

V 9pm jsme měli sraz s Davidem a jďtě pár lidmi z couchsurfingu (Neil s přítellvní, L,aura_ta co mě posledně l,ezlaautem domŮ a Abel-ten mě vezl d,omů tentokrái). Á§i si budu muset najít něja\ý drink k pití. piju tu nejvíc stáč€népivo, a sice mi docela chtrtná, ale nějak mi nedělá dobfu nebo co, druhý den mě po něm pobolívá }rlava (a to mívámtak 2 sldenice max,) a i během ioho večera včeraisem pravé skončila u druhé, pakjsem se začala ettit divně, Tak
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jsem si daia tortillu aspoň jako že k večeři. Dali mi obří krrs a byl výbornej J David si pak taky objeilnai a začal zas, že

to ale není ta nejlepši, že už tam jedl i tepší....tak jsem mu ,,vlnadala" že si talqy fuit mtrsí jen stěžovat,..to asi neČeka]

:lJ

Domťr mě Abel rzal po půl r a bvla isem rátla. Paclla na mě únava, asi z toho, žejsme seděii.

Napsala}larlrrnkairav8:3c , _" 3*1 DoporučitnaGooglu

Žad^a kornentáře,
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i 
Čt\rrtek (3rneves} trí/E

Následující oďstavce jsem psala po chvilkach běhen dne:

Jen pro upřesnění, segra se divila, že z8" je pro mě hodně, žeje mi v"edro, takjsem vám to chtěla upřesnit, onoje to

totiž hodně ovlirněný vlhkosť, tadvje většinou totiž dost q,soM vlhkost, talde i kdyžje třebajen zo stirpňů, člorčk
se potí ač stojí na místě! !! L :D

Vz}iledem kpozdnímu náwahl v noci mě rodinka večer neviděla,..ajá blbka ani nenechala wkaz žejsem doma nebo

něco, takže ráno chtěla Cris samozřejmě zkontrolovat že jsem doma - a to musela otevňt moje dveře od pokoje,

kter,ý slďípaj...takže mě vzbudila,..a já už nemohla usnout. Nehledě na to, že mi začly nějalcý střel,ní potíže nebo co,

furt bych chodila na wc, Takžejsem šla dolů, i s noťasem a že se budu dírat na Přátele... po chrili jsem citila trochu
hlad, takjsem si šla vzit banán a udělaia si nesquik...no asi naprosto debiiní kombinace aještě spojený s těma mj,rna

obťžema a "hurá", 
nevolnost byla na sěě! Takjsem si zkusila lehnout na gauč a asi na půl hodk},isem usnula a

zmpala to, tak aspoň tak. A před chvíií jsem si dala trochu cerealií a teď mi ve sřer.ech pořádai Rall1.e či co :-/

Jdu na benzínku pro chleba, Je tu Maritza, tak holl§, můžu nechat doma. Takže to bude jen na 5 minut. Jinakjsem
prárč z poča-sí zjistila, že bude dneska zřejmě stejně vedro jako r,čera, to asi nepřežiju!!! :D

Potřebuju jiný šampon na vlasy...ten od Crisje speciálně na odstranění lupů,..a hádejte co, mám po něm lupy!!

Doprčic!!l Yzalajsem si sem z sukně,9* nejlehčí (vahorč) cojsem motrla. Obě skoro nový, jedna má džínovouvizáž a
druhá je látková...a dneskajsem zjistila, že ta látkorá má pod prdelí díru|!! Jsem se někde musela zaháknorrt :'(

Takže musim někde sehnat novou srrkni. AIe mrzí mě to, ta sukně, jak b1,la obyč látkova, tak byla fakt pohodlná! L

To máme ale úžasnej den! Vodafone rni poslal mail, že mam zavolat najedno čislo, že to bude free call a že přes to

můžu zaplatit ten írěet... Takjsem tanr zavolala a hádejte co - vzali mi prachy, zmrdi. Nj takžejá nemám víc kreditu
už a stále trevím, kam ty peníze poslatlll Tak jsem jim napsalaieště mail. Už fakt nevim co s tím. Dodáno odpo}edne:

na mail nereagujou a já potřebuju přendat španělskou sirnku misto anglické, takže smůla. Buď zavolaj na šp,,

napíšou mail a nebo budu muset požádat Julii, jestli byjim nezkusila zar.olat ona.,jenžeje problém, že oni jak
rjistěj, že to nevolám já sama, tak dělaj problémy, trlbeěci.

Aspoň Maritza nri udělala radost, zjistilajsem od ní, že kousek odjejího barák,u (kteqúje asi 3oom od našeho) je

kadeřnictví. Tak se možná zířa odhodlám a zajdu tam.

K obědu jsem nám dělala hranol§, (ha, už jsem věděla, jakje udělat na tom oleji! :D) a osmažila kuřecí. Nic spďl,
ale rozhodně lepší, než otryč sandwich (což bych zřejmě obě&zla v UK) a nebo něco ještě hoŇího siudeného. Tak
mě napadlo, že jsem r,ám ani nenapsala včerejší oběd t takové špageto-nudle, jedna holka si to dala s horou kečupu
(to prostě nepochopim, chudáci tástoviny!!) a druhá s "exotickým" 

kořením, mile mě překvapila. Já s otrojim a

s mírou.. :D

Odpolednejsem se na chvilku ryvalila na slunce, naštěstí nebylo tak horkojako včera - teda asi b1,1o, a]e pofukoval

do toho vitr, jaká úlevzl Lehla jsem si na břicho a doufala, že usnu a dospím ráno - bohužeJ isem neusnula, ale zas

asi poprvé r, životějsem si poslechla celou hru Němý Bobeš od Cimrmana i se seminářem :D

V pětjsem sjela na půl ceslv mezi centrurn města a našim barákem do obchoďáIar El Cofte Inglés. Teda bylajsem
otrávená hned, jakjsem tc tam viděla. Obr místo, plno lidí, nasHadněný zboží nemá moc smysl v umístění, takže

člověk tam poletuje iak opice a lrledá to, co zrovna pořebuje. Našla jsem tam plav§, neodradily mě ani ceny 4o a

Ididně i 6o€ a pár jsem si jichwala do kabin§,. Ale lčechny měly malý svršlry, překvapivě.., Pro zajimavost jsem se

tam pak jďtě podilala na cenu móho make-upu a s hrůzou zjistila, že ho tu maj za i8C!!! V Ánglii ho měli za ro liber
a v ČRie za 4po Kč?! Takže doufanr, že mi nedojde! A pak užjsen kolem půl 7 běžela na bus domů, Teda šla, ale

běžela na konci, Autobus totiž zroma dorazil na zasťávku ajáještě byla na druhé straně silnic€ (naštěsti byla

zelená)...autobus už se rozjel, ale řidiě mě asi uviděl ve zpětném zrmtku, že tam běžím a málám... to mrrsela b;ýt

podívaná:D

A to jsem přijela domů a hned jela s rodinou zas pryč, to jsme byly s Cris domlul,ené, že pojedu s nima. Ona

lz4 23,5.201419:54
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poti,ebovaia do toho obr obchoďá]m za městem, kde jsem tenk]át objevila Primark Marineda City. Chtáa do

obchodu Hilrercor, protože si tam minule něco koupila a ono ji to ne úplně sedělo. No a tojsem na místě zjistila, že

ten obchodje na zpťrsob'l'esca nebo Sainsbury s, takže obr supermarket s oddělenim od každého zboží, lmihy,
elektlo, oblečení...nejvícjídla samozřejmě.'fakjsem se tam sekla u oblečení, nakonec si koupila dvoie plavky. Byly
ve slerě. Jenještě nevim, jest}i ne.poputujou tř,eba k ségárrr" protože na nich byl ten .pípací cvok" tak b]bě umístěn,

že se nedaiv pořádně qzkoušet...ta}že nevím, jestli mi lrťLy ne.budou malé... Aještě_isem konďně sehna}a svou

banrr navlas_v ťOleal55 J já už jsem jíviděla viednom obchodě, hned vtom pnrúm, ktle jsme b}'li s Jaime pro
potraviny, ale od té doby buď všude měli jenjiné na8ry anelro čislo 56. 'fadyve Španělslnr vůbec nemají dob4ý

systém, co se obchottťt týčel Na ulici tu nepotkáte drrcgerii jak jsme nf,kfi z ČR nebo i UK (tsmts), prostě buď
potMte malou sámošku, kcle je samozi,ejmě omezené množsWí dlogistického óoá anebo nenarazíte na nic! Jo a

vlastně j*m si ještě koupila šortkv. Č.ervené šort}ry! Výtazrě čewené a laátké, jak už šortky bývaií - no v ávotě bych

si nepomysleia, že si tak kr,átké krat§, korrpím :D možná jste se v_vtlésiii, nebojte, ťrplně hnecl potl prtlelí

nekončej..aieomocdelšínejsotr:-)) Onototižtakovékrarkévfinaopalenýchnohoutalryqpatlajíjinak,..

Doma jsem pak zjisti]a, že mi z Vodafone ještě otlepsali. A konďně se naše,l nějaký cbtrý rrmpalumpa (tak ř,ikám

intlům a pobobné ,,havěti"-btw, nejsem lasista), který mi ryhověl a misto nějakého pitomého telefonnfuo čís]a mi
napsal číslo barrkovního účtu a jaké inío mam s platbou zaslat. tsohužel jsem jen nepochopila, co mysiel 

"ČGlem
ťrčtď' tlo zprály pm pi,íjemce, tipuju, že te)efonní číslo, ale raclši jsem jim ješté napsala a rrvitlim zítra. Vlpadá to

narlějně, že do ponděií bych to snad mohla zaplatit! :L)

Večeic v deset, to rrž nikoho asi ani nepiclwapi :-)) llěly jsme imagne, tela jen já a Aiba, Sofía měla řízla (onaie

šíleně lybíravá co seiidla týěe!) a Crisjedla něco úplně jiné}ro?! Nevim, jmtli zas drží dietu nebo co to má

znamenat.,, Nojejí mínus, by;lo to výborné. Jďtě nežjsem šla nahoru, u}oupla jrem si kousek z čokolád_v, cojsem si
dnmka korrpila spoiu s chlebem na benzínce a nechala ji l, le<lnici z důvodu tepla. Aie koupila jsem si jí z l'lmtních
peněz! Aiejak mě l,iděly hofty, tak hned spustily, že chtěj ta]§, a že tu}rle mlečnou čokoládujedí (Nmtlé), protože je

z pravého rrrléka (eh? Jinakjedijen bflé čokoláil_v!), No takjim Cristina ilo1,olila, ať si vezmou,..omlouvá ji fakt, že ii
asi nenapadlo to, že jsem jí neplatila dohromatřy s chle,bem ale za noje l,Lstní peníze. Jina} jsem z překl'apení

v hlavě slyšela }rlas Ju]ie (dokonce měla i jeií obraz před očima) jak děckám říká ,,l1epteite }tadkl,, to je její

čokoláda!",he}e:-) Noateďjemitrochunev-olno,asijsemtotoučokoiádoutlošklpo...

Napsala Ratlrnkrraa v 23:17 s-.i Doporučitna Googlu

http://radunkaaa.blogspot.c zJ20 11 / 08l cffiek-jueves- 1 1 8,html
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?raýn.al f\ruí

l Fátext a rnkend
Pátek {viernes) rzl8

Nemohla jsem usnout a tentokíát to b},lo vedrem, řekla bych. Šílený rzduch (stojící na místě), snad poprvé r. životě
jsem šla spát s oknem dokořán - a bylo to k ničemu. Ležela jsem jen po slabou přik{večkou. Usnula jsem konečně

po tři čtrťě najednu ráno po hodině převalot,árri se. Ráno jsem se prolrudila před devátou z šflený'ho srru, jakjsem

nemotrla odletět odněkud do Španáska s Ryanair - měla jsem problém s kily a měla jsem ho až na lďišti, kde se

toho už moc řešit nedá.., Pakjsem se probudila v cca io.os, protože Eékdo volal. To nechápu, Jaime, ale i Cristina
pořád volaj, nrinimálně 3x denně a mě už z toho hrabe!! Za chvíli místo těch písniček v trlavě uslyším tujejich
ly,zváněcí melodii! Aie coje horší, probudilajsem se s pícháním v zádeclr * na ledviruích. Ta slabá přikrjr'ďkaje
totiž opravdu slabá a já potřebuiu mít ledviny v teple.. :-/ Ani jsem vám nepop§ala tu po§tel. Za prvé je to nomrální
postel projednohočlov-ěka.Žádnádouble-bed,jakisemzryklázUK.To\4afaktúžmnáposte}:-)) Noazadruhé,
iak už jsem psala, nemá pořádnou peřinu. Místo peřinyje ta přikrjvečka, čímž na4ívám oby'čejný kus látky - je to
jak slabé prostěradlo! Je-ště mánr přes postel přehoz * oranžor.ou deku, takto spím většinou i pod nÍ. \1astně i
dneska k ránu si lybavuji moment, kdy jsem se probudila a bylo mi ,,zima", tak jsem se dopřikr"vla.

Dnes _jsme se probudili do deštivého dne, Tak jsem zr,ědará, jaké tu budou změny v počasí dnes :-))

Hlar,ně změny v ná,ladách... Od rána se tu holky do}radujou, já jim teda nemzumím, ale s\ším Álby tón hlasu, že. A
navíc Sophía hned začne kňourat a mnohdy i "brďet".,,

Včera mě A]ba dostala - po otrědějsem neodolala tomu chlebo-bagďě a kousek si uřízla a namazala oby-č másiem,

A]ba se tak podír,alajako že jím místo dezertu ,zasjen chleba'ajá jí řekla .a je s máslem" - a tojste měli vidětjejí

vjtaz, takoý nechápavý-překvapený-znehucený! Takjsem jí řekla, že toje normální jíst chleba s máslem a ona že

to teda není, že pak cholesterol lyskočí nahoru ani neviš!! ! :D No jo cholesterol..., ale chudák holka neví, o co

přichází! :-))

okolo půl druhé se konečně mlha všude po městě §ak lidím z wýhledu z okna} proměňuje v-e slunce, juchů J ale pro

mě nastavá mlha ve chvili, kdy l,cházim do kuchlně a zjišfuji, že dnes je na pláně rjže. Nesaěko1,ou qúži jsem

nevařila od srý,ch asi ió-ti let??!l :D SAKRA| :D

V první řadě jsenr ji uvaňla jak pro dl,ě 5-ti členné rodin_vl Né, to trochu přeháním, rúže prostě nabl4a a aČ toho
hollry snědí dost ajá si teda dneska taky dala vic (ne že bl,ch měla takový hiad, ale neehtělajsenr, aby toho tolik
zby,lo), stálejsemmrrselazbytekuskjadnitdoboxudoledniee.,,:DJinakSophíasidalacelýtalířsešílenýn
množstvim kečupu, Alba s bylinkama a já s kakaem :D ale pakjsem si dalaještě taky s trochou kďupu a Alba zkusila
kakao (nechutrralo jí to) a pak takv kečup.

Update co se počasí týče: sluničko není, protože máme po obloze všude bílé mralqy, ale je dr.sno, přesně to ,.poticí

se", r,ihkost 88% L

Takjsem se nakonec fa}t odvážila a šla ke kadeřnici. Tady,nedaleko od domujsem na§a rcwou 3. Vlezla do
jedaoho, r,iděla pani kolem 6o-65 let, chtáa rycoulat, ale přišlajsem si blbě, ani na španělské .omlouvám se" jsem

si v tu chvíli nemohla vzptrmenotrt. Ta přišla ke mně, zeptala se, m potřebuju. Takjsem v_r,koktala, že ,,ostříhat" a

,,Máte dneska čas?" - přišla jsem si jakAlenka v říši divů. Paní mě wadila a něco ř{kala, a že musí dodělat § dvě

paní, c, tam už seděly. Obě paní chtělyjen rýoukat do účesu, ani jedna nebyla střihána a mě pomalu chytaly
mráko§, nebojak se to říká. Dnrhé paní ještě i pilovala nehťy nebo co. No a pakjsem při§a na řadujá, to už jsem

obdržela i smsku od Jífi se sloly podpory, ale lma by se ve rnně nedořezal...

Paní se ptala co chei za střih, takjsemjí to rukama ukázala. A seděla jak zařezaná a ani nedutala. Dokudjsem se teda

neodvážila promluvit a zeptat se, jestli má svou práci ráda, pakjsem se uvolnila a trylo to i zjejí stmny lepší,

přátelštější. Jojmenol,ala se Clťta, tak mě hned napadlo Tarzan a jeho opice! |! (Promiňte mi, seňorita.). No nakonec

to ten střih je, jen je tr.ochu delší než jsem původně chtěla. Aie popravdě, kdl jsem viděla jakým stylem zaromárá,

tu délku už jsemjí odsouhlasila., :D No ale hlarmě mi vzadu nechala takový- nláštní schod §e vidět na přiloŽené

fotce; jájsem si ho blbka nevšimlaještě kdl mě stříhala), nevímjestli je to tu móda nebo co,..nevím, jestli

nepoprosím Janču , až sem |]Ž Ze, z drry přijede, aby mi to odstřihla pry,č : D
Donrlrrva byla jinak ltipná, má otazka na práci se shledala s úspěchem, nebo jak se to říka a paní byla nadšená, Že

prý svou práci miluje. A že to dětá pře-s 3o let, přesné čís1o ner,,ím, neboť moje v&omostí o číslech sahají jen do čísla
ro! :D Daleseptalaona,jestlijsemAngličanka,takjsemřelda,žeČeska.Tedapartlon,jářekla,žejsemČech:D
fukala nri, že mám moc dobré vlaqy, to řiká i moje kadeřnice, ale takhle nezávisle to poiěší J a chvá,lila mi barrtr, rro

jSehnt(J
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1nfo,j5gm si to dneska nově olratvila :lJ to se divila, žejsern to dělala sanra a že

takhle tlobře (liutle)..no tlrk,už r,tom manr nějir}orr prari, že :D aještě něco i

říkala, i ji zrtrna volah kamarátlka, že iejí rlcela zrourrr porodila holt:ičku.. :l) no

rloct ia jsenr kotlkala, jrik isrrre si .,pokecalr,", i kclrž ne r,šechno jsem jí samoziejmě
loztrměla:-))

'l'eela lirli. t,orlina rni i,íka]a, krliž isem rljela do Anglie, iakisem sttrtečná a dobt,á,

rl,jet do neznáma...a nrně tc tenkl,át rťlbec nepi,išlo a asi rrž rinr pror': , to isenr se

tenkrát asploň dokázala dom]rryit! ! ! 'l'adv je to teprre odl,tha rr.iit tlo rrlic, natož ke

liaileřnici? | 'lv vo€!o, lákt ixnr se asi překonala.

Že netrhádnete, co isem pr*lě objerila? V mém §pickém anglickém tílktt"isort ntr}é

dír1", na asi 8 misteclri Nevím, iestli je to liitkorr, že se spustila olia nebo co neln
jestli nenrám le ski,ini rnolr,??? Ale žádní,nikrle neridim. Ner.inr pt,oč se nri tohle nezačjo dít r i\nglii, clin'
t olrlečení.,. Senrisem si lzala ien omezenÝ nnožstr.i l,ěcí a ejlrie, ono se zrorrrtr ničí...sákrr,š, jestli ono to neni

znirmení?? Španělsko rrsi tůce, altvch ttl nakupovaia??!l :-P

Kolenr 7pm jsem měla sru s Davidenr, asi 2h jsne se prochírzeli, olrešli jsme polorinu pobieží. Pak rrrr pril rO jsrr,e

měji slaz s Neilenl, psala jsenr nru S&lS, ie_stli ptltjtle r,en (rninulí, 1:átelt nemo}i). l,1immhotlern na tom stiedďninr
sraze bvi a pŤitel\,rri a tak, pŇ trošku přiopiŇ rr takv u nás tak tt,ochrr zná a br'lo to ridět, iak ie to.iakobv něktlo
jiný. už rirlrc není nerr,ózni, kdrž s námi nr]uri a tak :-) Sešli tsnre se rr podnikrr n trného Il llombia. 'lb ie
,,t,estatlťace" na st1,l fast fbod, akorát tam rnai §,pická štrratrělská taprrs jidla, čel§h'ě pfipravená a jednrr iidlo=r€. 'l'ali

jsme si ttaii tortilht (ta bÝ'la ljňorná| |l } a obr kroketrt (hr ieiich plněnorr slr,em ir sa}ámenr) a spokojeně šli do toho

Cinema Barrt, to pílier,lní místo prn anglic}.r,nrlur,íci. Dariri šel tecla domťr, potřeboval něco dotlč:lat za prírci, tak jsme

šli sami s Nei}em a llastně jsme celon dobrr zristali jen spolrt.,,lá hlavně po pi,íchorirr tam rrriděla ze mámr'chien

|rabla (z minrrlého pátktr) a s timisem nerrrě'lil moc chrrť se barit.,.pak tam pi,išel i Emilio, AJe nrt si rvstirčili sami,

t'ak lx,la srantia. J á,isem pila LLrm s colorr, chtě]a isenr zkrtsit..iestli tl, bolesti h]arf co trr nír,ám, miim opraydu la,iili

torntr jinémrr (španělskémrr) pi\1l nebo proč. ll;o měla isern 4 za ten rečer a jeden tllink silně.jši než dlrrhei, ni

barnrirrr je tanr sice lrrozně rlivnej, ale zíejmě štědrei :-)) Davirl tarn přišel někdv po pr"rlnoci, nejdfiv si sedl k nim,
pak še] i k jinémrt stolrr...asi nás chittlák moc nechápal, no poprar,dě jir rrž taltr neúnr, četnri isme se tak snríili :L)

Qdtamtndisme šli tloietlnoho huclebního klrrllrr s nrotlerní hudbou, a]e ten k]rrb je lakt ccrol. Plnej riizn{clr

sarapatiček, clokonce í slirré trrrto tam je. No moc rlloliho jsme iam nezůstali. Dtwid br'l na antibiotikách, tak nemohl

pít a trrJi bvl asi rrnalr.n :_)J nn im, domťl jsme šli po ťllirhé. Ještě isme zašli nir pláž. bťo tam plno lidi všurle, plotože

tirm b1,1 v noci koncert, takjsem si z}irrsila teplotu rot},..stutlenri! :l)

2z6
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s čuplautenr :-))

1-otka Da pře<L§teÝu o tour }lubu ;)

Sobota (sábado) úl8

§lno a ráno bl-io poně}iLrd horši... Na to vjak roziaí,ené nálatlě jsem šla spát (bít to na mě, tak bych v tom disco

k]rrbu ieště zťrstala), tŇ v 9m isem se probudila s kocovinou! ! Po asi : letech mi b14o blM z alkoholtr celé

dopoledle, chtéla jsem nracet, ale neb1,lo co. Prúmiňte za upi,ímnost, ale kdlž rrž tu pišu co tlěiám, tak poí,ádně! :l)

David měl doma naštěstí ko]rr, tak ta mě po jerlné odpoledne začla rrztlmvovat a ve tii jsrne šli na pizzri ir grress rvhat,

iáií byla schopnri sníst skoro celolr [b1,1a to sma]l sizeJ, cožisem br.la nat]šenál :D Mimochodemblla to calboniua
pizza z podniltrr ,,ielepizza", to je jako Domino v LlK. a]e bohLúel neznám pizzol!, t,on,ula- v Čl<. Pak tu isem jela

dom, aby mohl Daliti dělat taky co on chce, že. Cesta brrsem domťt brla iéž bez komplikací :) A <loma jsme měli
nál-štělrr, Jaime,ho kmro,ád z Mat{ririrr a jeho 12-ti le§,s}T. Jsorr trt na ce\- rrlliend, ale v pátek jsem je neviděla a

vlastně ani Jaimeho ne, 'l'en zror.na čisti] bazén, děcka spolu něco hmli. tŇ jsem šla na chvili za tlospěIákama na

zahradrr, Cris se ptala, jestlijsme zas pařili tllouho, ta\ isemjí asi ilochtr potěšila, ze jen ,po trnglick'u' :D a bariiijsme
se o večetu, že v noci je lt městě ohňostťoj, takjsem t'ekla, ze pťrjdu s nima.

'l'o jsem aie netušila, co délám! Sešlijsme se totiž ještě s dalšími littmi, s těmi, co tu bvli ten prlrrí večer,, co isem sem

píijela. Do}nomady nás b1,lo rl, z toho 4 děti. Nejdřír. jsme š]i na lečeŤ{. Já blbá si sedla tloprmtřed stolrt, trrkže.jsem

to španělské štěbetání měla z prmí rLrlry|! :D Nakonec jsem to nepr:eála. Co jsem ale má]em nepi,eži]a, b_vlo jerlno

z jidel - a totiž ILA.LÉ, CHoBol'NlČKY!!l Vlpadalo to pdobně jako na oblázku hiti,:,i, im*gc.sl]tlttť],5t(\,ji,,],m

itr-btrt.}igrilrrtrtl-1156.18oii.jpg, b1,1o to malý a osmažený, ale.iá hned vitlěla ta malá chapadýlke a i{kala si ,,oh mv

God|", ačkoli jsem se v Anglii, díkv mé věřici lodině pierrči]a na ,,oh mr. gosh]", No nandalaisem si dlě, ta <t,uhá bvla

maiinká. Nevím, jestli si umíte piedstalit mé pocitv, poci§ rTěkoho, ktlo nikdy nejedl nic vodního lo,om tl,b a ani to

nikdyjíst nechtěl. No chtělajsem bjt l,íc zdvoi,ilá než to zkoušet,..kdižisem si tu chobotničkrr napichla na vitiličkr,
rrtlělalaisem to tak nešikomě, že jsem mělajejí oči otočené na měl! Kdlžisem si jí <lávala do prrsv, uclělala jsem to

ta]irl,chle ah]avně jsemmrsela odvmtit aak...sež,iÝkala jsemji takr1,,c}rle, abych si nesti}rla moc urědomovat, že

tanr někde v nré prseje i něčí nozek, oči....aaaa, přestálám to popisovat. Jakojídlo chutbÉ to není špatné, ale prírvě

klťrli těm mým pocitům z toho si to asi nikd1,-ciobrovolně objednávat nebrtrlrr..,

Po véčejsme r pŤrsunuli k pobřeá, bylo leiounce přetl ietlenáctou a l,§chni si mrsleli, že ohňostroj ie o pťrlnmi.

Jen já se nahlas divila, pr.oč teda l,šichni lidi pr'icházeií tú teď, hodinil pi,edem, když io pobitžíje dost lelké pro

všechny. Dozrěclěia jsem se to za píir minrrt, př,esně v jedenáct se ozvalo pár dělobuchťr a pak to wprrklo. Ohňoshoi

by,l rrž v u :-)) trval nerrvěřitelné pťil hotlin1,, ale mlslím, že to ne1l1,1o nijak nic extra. 'l'etla q'střelowt ohňostrcj z

vo<lvisem viděla poprvé, aleiinak v Prazejsem na Nový ruk viděla lepší. Ale jak na norý rokjsem si připarla}a, to je

t'alt, až na to, žeisem nrr sobě měla tflko a šortkv :L)
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FotkJ- Dic iroc. deš1o tui to s tinr ntílrr foťÁkeN \],fotit v okattťik kd],

iseID c]ttělál

po ohňosh.oii jsrne chr,íli zůstali, poslorrchali ]ive-mr.rsic z potlia nedaleko, někdo i trmhu tancoval, já ale by,la docela

rrnavená, tal.že isem uvítala, že jsme le čtvrt na iednu odjížděii domťr. 'lb §i r.šichni rornoir spát, včetně mě, ale.já

nemohla rrsnout, usla jsem zas až po pťr] z! ! Nlé tě}o se trr chr,tlo pěkně blbého reámu tetla.

Neděle (domingo} t4l8

V neděli jrm se probudila kltli dešti, sprrla jsem s oknem dokořán, tirkže ktlrž po osmé hotlině začalo silně pršet,

oltrrp natl oknem déiat nrůl,jak bubení}i na koncefiě|

L]žjsem nemohla rrsnout, takjsem se rozhodla, že se podíl,ám na nějalw film. pustilajsem si prrni ča,st ze 7.clíin

Harn,ho Potteta a musím řict, že ač nejsem ,.Potter fantla", bvla jsem pi,íjemně píek.apena - na to, že film Urá pi'e_s

zh jsem se aniietlnou nepodívala, kdlž rú konečně bude konrc, jak se mi stár'alo posledni doborr v kině.'le<la abvch

neki.ivdila, rr l1anstbrmers 3 jsem se taky nenrrdila ;-)'ihkže teďisem zlĚclar'á nrr trr část dluhon, finá]ni konec

Pottela (v Čechác}r a na l\loral"ě, haha).

pakisem ještě zkotrkla doltmentárni film Katka z rokt 2oo9 a yšem to doporučujrr. Je to tlošku tieprmirni, neboť
je to pi.íběh ze žir.ota, lktka bere tlrogy, do toho ponrtli riité o kterort se chce starat, ale selže, což nakonec ttž ani nrm

nechírpe, iak je z těch drog rrmletá, Om]orrr.ám se za to slovo. Mě sama Katka totiž lelice zlilama]a. V tom filmu ie
obsaženo asi rz let jeiího života a na poéátku, kdrž jí br,lo r9, to byla velmi hezká mladá slečna. K{d i{kala, že je

těhotná a chce prrcto pi,estat s tllogama, fmdila isem jí. Vidět její pocit narlšeni, kdrrž malou'l'erezku poprvé

rrvidě]a... tsohLržel, jak už _isem napsala, zk]amala..,

Nlěli oběd v pťri 3. Nál,šiěva rrž je prť, odjeli rrž rárro, takže jsme se ani nerozlorrči]i.

lllěJijsme maso, potomještě těstoviny nebo rýži (s kečlrpem - teda partlón. rajČato1,ort omáčkorrl :l)), co kdo chtě}.
'lb mě přeloapilo, že se tují jí<ilo takhle na porce, neidiivjedno, potom dlrrhé. Jir na to hlavně ani nemvslim, tak

j*m si toho masa tlala doce]a dost a pak kdvž jsen si nabraia ien tlochu těstol,in, rrž sprrstilir i Cristina (doteď to

říkaljen Jaime), že byrh opravdu nrěla ric jíst - prosim??? l'ěch kortskťt mas jsem měla asi 7, k tomrr kolinka, drn

kus,vbagetv (chieba) a pak ještě jako denrt olrt,nektarinkrr a málem jsem to nerozdÝchala. A prú že jím málo?! Jen

mi piiide logiětěiší si toho dát k]idně míň a tieba za zh svačinkr, než se natřískat v je<lnu chrr]i a pali se ani nemmt
pohnout?!

Sophia rrž definitirrrě odmítá mluvit ang}ic]<y, aj se o to pokoŇet. A]bu už to ta}<l,, tolik nebavi, a]e Cris do ní ňlit
1ejpe, ať pi,ede mnorr mgliclly mlrrvi. A l-ite co, mně je to ftrk. Já jsem i r,áda, když je mťržu poslorrchat ve španělštině,

i kdlž nerozrrmím :l)

A rlostala mě Alba _ má na ruce bebi, asi rozškrábanÝ,ho komára. A ona si na to sti,íkla pal,fém???!lll A já se tomu

divila, tak mi Cristina s }didem odpolĚrlěla "bmarrse of t}re a]cohol in it"?? !! ;-O

No a co teď? Mam sr.az s l)avitlem na kafčo n prrk sjerlem spo}u pro Jančrr na autobusor,é nárlraží, ry,io, nemťržrr

tomu ani uléiit že 1'hN DEN, r4.8, už jetatiy!!l
Jinak v plmu máme v ponrlělí návštěnt Santiap;a a v úteťý tí,let na kolech po Corrrně, tlk dr,žte pa]ce, ať pŤetlpovM'

počasí zťstane tak pozitimi, jak je tecť!

Adios amigosl :-P

4z6 23.5.201419:55
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r}'rte, Le se il,í,rn^ wlž-e sl\ru* ja,L,fro\iv sgt!, rJlZ si l^o o1.-uJ*"

1řejevue? {"ě
91n-^ě\sV-,. (v

zrovrr.a, 1\ruí - jsewt tl^-, €ra,srnnw ťese jeJetl

0vie J*)...

-.-'-----
L

i P*" doy s Jar:čorn
Janča pfijelav tleděli q/S 

" 
sedm, rlzvedli jsmeií

s Davidem a zašli na pivko. V půl 9 jsme jely s Jančou
domů, abych jí mohla seznámit s mou host-rodinou a

dohod]yjsme se, že si obiednáme pizzu a zalezem do
pokoje a budem kecat a kecat,...a tal§,jsme to splnily
na 3oo% :D

V POndělí t5l8 jsme vstal1, v deset, já jsem teda snad popn,é od té

doby, co tu jsem nechtéla vstávat - asi to bylo l§{li tomu, že jsme §_v- spát

někdy ve 3 :D a v půl rz nám jel r,lak do...tramtadadá...Santiago de

Compostela! How exciting! Janča chudák nrusela koupit lístl§,, řelda

zpáteční pro e osoby na ten a ten čas, cena bl4a 19€. Až ve vlalcr jsme si všimly, že na 1ístku máme rlťsklé i číslo

mztr a sedadia!

coo] nád raž

No a]e nikomu nevadilo, kde sedíme, ani

revizorovi_teda šťpačovi lístkri. Ten nánr naopak ponrolrl, sam od sebe nám řekl, že až budem ehtít jet zpát}g,

musíme nejdřív na pokladu a říct, že teda chcenr zpátly a že nám daj razítko na ten lístek, že mťržemjet, jinak

by,chom musely platit pokutu jako by-chom žádnou jízdenku neměly, to rče lcůli tomu, že jsnre sice měly zpáteční

jízdenku, ale otelŤenou, Tak to aspoň Janča rozumě]a. Realita byla taková, že když jsme si šly pro to razítko před

cestou zpátlg., pán u olcýnka nám rltiskl novéjízden\y s časem zpátďního vlaku a stáo nás to každou o,5o€?! Co to

maj za systém, nelrledě na to, že se nás nikdo neptal, jestli víme čas cesty zpátky nebojestli clrcenr otevřenou?! Co

kdybychom jako turisti utratily všechny naše peníze a neměly na zaplacení toho eura, to by nás nepustili zpátlv do

Coruni?? Jinak celkolě španělské vlalť, teda čučelyjsme, ČD by se mořrly poučit - mezi každou dvojicí sedaček z
e}e|rtrické zástrvlq., na stropě obrazovka nejen s názvy- starric, ale i s twedenou rychiostí kam jedeme a teplotou

venku, na ,zdech'q,souvaci věšáč§,* tím myslím to, že to by,l jakotry čudlík, kierei se po stlaěení ,rysunul'.

Sedačky jsou samostatné, l-e}ké a polohovací. Stoly jsou nět/zmenšovací, Jo a dveře jsou na setuor, samo oMrací a

talry tam maj užasné polič\y na velké kufry a věšálry na horská kola..! :-))

1z13 23.5.201419:55
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No jinak Santiago pro nás bylo vel§m zHmáaím! Piijely jsme tam cca ve

čtnt na 1 odpoletlne. Šly s rlavem, ten nás zavedl do centm.'i'am jsme re

snaálJ, najít informačni rentrum, abvrhom si wptaly, maprr města, jenže

tam bvla šíiílená fi,ontall 'l'ak jsme se na to ryprd}y, že to nlátinem i bez

map[l,. lVlimoc}rodem to centrum bylo šíleně přecpanÝ lidma, vesměs asi
truistama, těilto ř,íct. 'li rr]ičls, byly malé a plné restauraci s mořsidmi
plotly. No trošLn to tam smtlánkova1o...

A guess that, kdý jsme se dostaly ke kate.drále, oněměly, jsme. tsohrržel ne úžasem, Nejen, že jetina iejí rěž bl'la

obestavěna lešením s nepďrhle.dnými plachtami, a]e samotná katetlrála b_vla faaalt špinavá! 'fmavě šerlá, obrostlá

oranžolo_zelenoiernýrn mechem a dokonce na několika místech rostly i malinké stromy a dlouhá tmw?? No co to

je, takorá známá katedrála, taková ttuistická atrakce a oni se o ni snad rďrba nestrrai?? !uj! :L)

Prm| co jsmeu§iděh,j Teda ještě piediitD jsrue z dá\,r,iděh jen tu věž

r, lešerri,. ,

2z13 23.5.201419:55
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bok, co

nás

zltozil

Hlalrri oitii

]lilililt \ll]llx\'
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budova, co býa rtdle katedmiv, nettširr, ťoje znč

H]iEí \Tlrod do katedrály

l\.lěsto br.lo nrrr]né, za prré b1,]o lťechno l,.šrrde krom těch ,mořs}cvch t,estartraci' zarŤeno (r]okonce i v obchorťáktl),

prctože b11 sváte}q n dlu}ré tam nic jiného klom té katerln]v snad ani není't?!! Ještě jsme terla objerdy paŇ.
Zkusila jsem najít drě kešk,, iednn bvla aie na laličce plné lidi, tatže bez šance na orllor,ení a tlrrrhá poprar dě nevim

kde pi.esně je, protože si se mnr:rt naligace luála a posíiala mě na rťrzná místa, a dolel,a, a doprava,., 'lak to mě

takéž otrávilo.

Jinrrk k obědtrisme měly ke,bab, ten isem ttž dlouho neměIa. A poprarrlě to br.lo poprr,é, co jsern ho jetlla v tortile.

tím mysiim zabaleno v takoré téiedlé placce. Pakjsme si korrpih,nantrka. '1'o mam klaťorrč]iot histor}nr - pi'išlv
jsnre k ,tlaílce', l,vbralv si a já u okínka poridám, že chci'l'wistel,, teň,v anglické r{,slolnosti (ale i v CZ to tak
i,ikáme) .,1u.isir.". Pani na mě nectrápavé koirkla, takisem zopakovala, že chci ,,'l'wistr,.". Ona zrs ,,Qué?" [co?] rr v trr

chr,ílijsc-m si uvědomilri, že Španělé čtou,jak pišcrtr, takjsem i,ek}a ,;t\a.ister?:" a ona hnerl ,*{h, sil" a rú ho }Ůedaltr

vmlazákrtl :D:D:L)

Nakonec jsme v t5;.ro zjisti\, že ilak námiede brrď n to nrinrrt v 15.20, irnebo za \ic než ti,ě hotlinv v 17.35!! tlháprr,

že br,,1 svátek, ale liaždou hoclinrr jeljeden vlak...a zlovna jen l,e 4pm žádný!! 'l'en prrní jsme z cenh,a bohrržel

nestihalv, Bohrržel proto, že nž tam ilt,ostě nelivlc co tiělat. Šlv jsme si tetia proiít ten ieden parli a patri si lehlv na

trár.u (mokrou, pozn,redakce_}, že butlem rrlaxovat. Janču tam deže pokakal ptáček :D no nesmějtt se :-J) 'lb čekání

l;,u-}o taaaak nrrdné, nakonecisme š]1- m nádlaží už něliriv v pťr1 5. tam jsme si daiv čerstrÝ pomel,ančorÝ džrrs a šlv si

sednont na peron a čekat,..a ve chrdi, ktlvisem tam vleže na laričce konečně už irž usnu]a, něiaká paní mě rrsh,ašila
jejinr ,wdtěknutim', jestli si mriže serlnout.

\1elo rilrle<l z pat,}trr rra 'Špalrělskélro -\rrrce'

\ Pmío \elice Lllléle.ké foto :')

Vltr}i pí,ijel načas, aspoň ze tak. Zpátkv v Corrrně už isme šiy romorr
na birs domťt. Pťrvtxlně jsme přemíčlelv ještě iít do nrěsta, trle Janče se v Saltiagrr 1rcrorrchala jedna z ilot - odlepila

sejípodražka.Ahádejte,costímndělalrr-slepilatofi,kačkou!ll :l) Alenechtělapokoušet,žeseto<lorozbi.jea
stejněisme už b1,lv unaverré. Doma jsnre si nn piil hocllrv ještě lehl.v na sltrníčko, pak Lú nám začla blt tlochu zima a

mělvisme hlad. 'fakjsme si uděla]všpagen, ještějsem dala Janče oclrutnat tlomácí lasagne co Cris tlě]ala rlen

piedtím.

Na l,ečer jsem host-rodičťrm slillila bejbáč, ve městě b1,1 nějalrr,,koncelt a Cris tm moc moc c}rtěla, tak jsme se

s Jančorr do}rotll1-zťtstat doma s holkama. Aspoňisme si pustilv film, C.hangeling (Viměna), všem cloporirčuju,

NerrrĚiitelné, že se něrc takor,éhcr opt,al,drr stalo. K tomu sněc{l1, zbrtek nrrtel\-,.jako za starých angliclcích časti :-)) a

byiv spokojené :-)

A po filmu jsme š}y na .tkci S' - stř,íhálí! Janča souhlmila, že mi cxlstřihne ten 1,lascý .schod', co mi tam katleinice

nechda. Mimmhodem nělttio jste psal, že to nerlpadá jako omtlem - ner,ím, proč ,iste si to my'sleli, nebvlo to

omt4em, nechala io tanr nasrůlal, Samtr si mtslím, že to tam necherla proto, že jali je starši ročník, tali mezi sqT n

kadeřnic§m lybalením nemá holici strojek a já §,r,lasy lzatlu měla kúiký iak, že potiebomll,trochrr odholit ;-)

Zaponrněla jsem l,ám to §{otit, ale ani to tbtkrr nepotřebuje - mam to rz..tdu prrrstě rol,nÝ, bez toho schotlrr :)

4z13 23.5.201419:55
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v Úterý re 7S ;sme r,stálalr" r, pťtl 9 | : D a br4r. tlohodlé na rl4etě na kole. J eště jsme teda plohorlilv párk,át, jak ta

cesta 4;át\- tlo kopce brrcle nártťní. ale slroclh,jsnre se, že mimo to to brttle ru,čitě super clldo-rrlet. Á takyio! Karn

se hrabe pěši-l{{et, to se netlá srolrratl... :l)

Já měla půičentl ko]o Jaimeho a Janča Cristinino. Ási to br,lo, že jsem na kole nejela od tlrrllna, ale nejtli,iv mi piišlo,

že se tn i,idítka něia]i hrozně rvchle otáčeií :D ale pakjsem se od Jaimeho dozrétlěla, že to jeho kolo je oť[ehčené, tak
proto :) Kažtlopádně cesta do města bvla rrrhlá, prrni dva kopce v pohodě, pakjsme nruselv i přeiet pár }u'uhiičťr a

prciet ie<lrrou re}kou křižol atkorr (naštéstí se semaíorem že). A pak tržjsme přejelv Ira cl,klistickoir stezkrr podél

pobírá. Aiů a jelv :_)) i;olem ,hradrť, ktleisme zastavilv na tbtkrr, mohjo se iit i tlorniti,, ale nepii§o nánr to tak

super,, abvchom zaplatih zir vstrrp do\Titi,, 'l'ak jsem si tam aspoň odlor,ila kešku, kdo ií ri<iite? l)

'Hrar{'. ii co to je. z lrku

O něko}ik set metrťr riál po pobřeň je takor_í,dlonhÝ ,most' llo moi,e, já to írpině necháprr k čemrr to je, každopátlně

isem bvla pie}wapená, žeje to tllothÝ něco málo pi,es l kml A lidi tam choděj rvchlo-chodit, běhat, jezdit na kole, ale

i tt,enovat 1ezení pcr stěněl !otka je tbt,ená z konce toho směrenr na břeh.

A ta|r,jsern tam otllovila keškrr, ani nápol,ětlrr jsem nepotřebovrrla (nehle<lě na to, že jsmeii nedokázalv pieloát tlo

nějakého srozrrmite,lného víznamtr), }:3,1o celkem lehce otihadntrte]né, lrrle bl, nrohla bít

$dtamtud jsme poliračoralv rlále pcldél pollieži, bvl_v tam i kopečllv, kde se projerila Jančina ňzíčlia a moje

nefizička. \il.§ápla jsem io, a]e ja]< isem ftuěla a b1,,la lrrrlá, to rám sna<l ani polídat nemusim.., :D pak jsme dojel-v

k čemrisi, co měla bit zřejmě napotlobenina stonehenge. Dťiležité je, že tam byi krásnÝ lí,hlal z pobřt,ží na oceán.

5z13 23.5.201419:55
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vlelo latnpa, \,šecht}, podél

pobŤeží rÉ sobé nrají rŤZDé

obláž}§, s Boisliui rDoti\:

vnravo rr'liled ua oneu - 'x'M
hlonetroŇ'\j.běžek'

6z|3 23.5.201419:55
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llťi.:.iliji i.i!i.ž;;.;:,::,:.ii., a i

To nnlero od rtže rreúrrr co lttá aanerrat, ale lrrrrě to asocioralo jedllt

U foceni těcI]to fotek bda iak sranda :D

Po c}rvili, kd1, jsme se dostatečně vťádiiy s fclt'irkama,
jsme přejelv k'l'orre tle Hercrrles, románský maják,

v současné době nejstarší fungující maják na sv,ětě! A
jak je možnÝ, že tenh]e maják je trk kr,ásně čistei a ta

katedr,ála v Santiagu tak špinilá??!! :D Án}wav, ten

maják má umitř kolem z3o schodťt, takisme si
po§áply, ryšláply a já b1,1a narlšená ťm lí,hledem.
Mělv isme 1'akt štígro, počasi b).lo ťúasnj.. Sice isme
nevitlělr- irplně tlo dálkv, protože tam byla takol,á tl
mlha, jakoby pár,a, ale na Coruňit vidět bylo rlostatečně
:)

7 z13
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:ia$:a!

netrry,slite?

Prosě

uádirera.

:iir.

,i.pi].]rl&|.

vlsé půlce, jakje ta'čen,errá zed'ie i }lillerriutr, a]e Dení odfud iroc

\irlét.

Ta<]r- ie ta uěstská pláž, lělde z)rruba uprostied j€ Daliclůr b]t

A tad}-je !idět, že je corlia r §af ']roub]-', Já stojíN §'h]avičce' a §{otilajseu 'noiru', rleroje tell kilometlo\í \:i-běžek, kdejsrrre b1,ly ráno a rprato

už začírrá plilž.

8z13 23.5.201419:55
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La vida es chula!: Dva dny s Jančou

Potom

isem
chtěla
Jančrt

ieště
vzít
podé}

pobi,eá
a té nré

oblíllené městské pláže na západní stranrr něsta, ktle je Millenirrm
(taková zelená ,věž' postar.ená na pďest rokrr zooo), rrle nebvla moc

zaujatri a mi rtž moc časn jsme nemělv. 'lhk jsme sjell,tlo centra,
prošh: hlavní nákrrpní ulici a zamHv kola uiednoho záblirtiií n
vchodrr tlo porlzemlího parkol.iště - tojsenr se moc dobi,e necítila,
nechávat ta kola tam. Ač to bylo na hlaní u]ici, k<ieie poi,áti plno
lidí, prostě něiak Španělťrm nevěi,ínr. Abrste chápali, z LlKisem b_v-la

zq;lilá, že ani kabelkr l klubu nri nikrlo z'|OHO mistá neukmdl, tadv

isem to ulěla}a iednou, otlložila v Hubrr s1,ou kabelku a Dar.id se

mohl zbláarit, žeje to šílené...!! ! : t)

,{clr, ta po<loba| :D

\'pl?\t

O1*lisco.

okopurTirr Spidernnueul

Pak bez kol _isme š1}, na tapas, ještě se k nám narlclrlo přidal Darirl.
Po sváče (tapasisou menší porrejitlla, proto ,sváča', ale mv to

s Jančou měly jako občcl) jsme šli ještě na zmulnr, Dav,i<l nás iltbtil
se Simpsnoric rodinorr r-r mrsely jsme jt,t tiomťr.

Budola Da Plďl \laría Pita, tl už aláte z nrj-clr pruiclr člál}d

9z13 23.5.201419:55
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La vida es chula!: Dva dny s Jančou

Na to isme se lůllec netěšil1,, ještě se Janča ptala Dnvitla, iest]i bv nás nelzali s kolama do bmu.,.l;ohužel pŇ asi ne.,.

'l'ak jsme rradšeně naseci\- na kola a toziely se směr k tlomorru Mimmhodem nrě šiíileně bolela zadnice, ze sedla, jak
jsennaněmsedělapo3nrěsicíchl :D §lnojelosedobřearlchle,,,dokrdjsnreneclorazilvkprmimukopci:Dpopár
nretrechjsem se nrrrse]a Janče ornlrtvit, najela nrr cho<lník a sesed]a... :lJ no aie ona si srrnda]a tičko, poti Ltet{m

nrěla rršek llíkin a po cestě nahorrr se opalovala, takže spokoienost brla na obott stranách :l) mimmhoclem, bez

tličekisrnejeh,ce]orr trr rlobrr porlél pobřeží a rně1l,spotrsttt fandťr:D hlarně,moie'i,íditka bl'la ŠÍIeně nizko, taksi to
pŤeclstar.te :D.isnre s Jančorr o tom rtipkovalv, že zpťrsobíme dopraní kolizi...a pak plo tu,istv u'lblre cle Hercn]es
jsme torr nejr,ětši turistickorr atralici br{v mv, a to rú isme na tom kole ani neseděh,, jen tam prostě šlv v plal'kách...a

přecistalte si cestu pc ,příjeztlor,.é cestě' od toho maiálitr dolri, to u isme siiždělv na kole a cesta L-1'1a tllážlěná -

nerorná,..:l)

l)omů.jsme tloruiir.celé splarené z těch blbí,ch kopců, nebít jich, Lrk bvch do města na kole jezdiia častěii. 'thkhle ta

cesta zpátkv neb_da vťĎec nic moc, navic pražilo slrtnce a nrně br]o tlošku lllbó, rlomajsem hrrecl rl'pila rlr'ě sklenice

vodv a ntrmotlila si hlarT.r a b1,1a rrrdá nejen l obličeji,
Janče jel arrtobits do Leónu re 4. Ješiě mi pomohla koupit r tlafice ollálku, poti,e'boralaisem posiat kámošce, co za

něirle na zápis na VŠ plnotr moc tr pasor{,fotkv. Lnučeni snad neť,eba popiso\at,..

\,'e čtrrt na 5 jseIn měla slaz s Daridem l,e městě, šel mi pomoct poslat ten dopis z poštr :-)) a pak jsme šli na piáž

lružit toho sirrnička nrr pár hodin, Davi<l si lza] i ktaru, pořebolal složit písničkrr na jetinu akci - jdou se srorr

kalx}orr porlpoiit rirkolinu, rltěžek z iejich koncertu dartrji lidem s lakorinou, nebo něm takol'élro. No každopárlně

to \,1o fain r.álet se na pláži n nrrku }ntarv :-)) dokLrd mi n ch,ě horlinkl,nezačlo bít blbě! 'l'eria nejdřír-mé začla

šfleně bolet b]ava. 'i'akisme šli k Davidovi, on že mi clá pr,ášek na bolest - § mimochoclem neratla beru, ale to se

nedalo rldržet. Do toho mi pr,ár,ě začlo bít i špatně ocl žaltrtlhu. A tojsem bila <lohodlá s rotlinkou, že s nima večer

poiedu na iednu trkci.

.lela jsem. tsylo to město asi pťrl hoclinv daleko, imén<i tsetander nebo

tak nao. Na náměsti šíleně rnot, lidí, vlrrstně h]ava na hlalě. Pár
pouťor{rh atrakcí a stánkťr. tsv1o mi tam ještě chrili blbě, irie naštěstí

tci patrt přestalo. Oslarr to br.ly tlpické španělské, ačko}i mi to
1nnp6ppi y prťtvodu pi,iponrnělo Starcčeské l\,láje. které L,5 aly
v mém rotlném předměstí, kdrž jsem bfla ditě, Na lečeii jsme §i
k 1idem s kteljmi jsme tam br;li, brla to ta samá sktrpina lidí,
s kterjmi jsme šli v sobotrr na ten ohňostroj. l,1ěli jsme chleba a

r,ťrzné španělské salámr- a šrrn]q,a ner,ím jestli ještě něco popraldě.

Potomisme šli zpátky na náměstí a čekali tlo pťrlnoci. ,Čeka]i'
znamená že jsme postávali v hloučkrr, oni se balili a iá se blbě

(znutlěně) rsmír,ala... No jo no. O půinoci tamlidi natbirlili obr,

papirorei lampion, teda ne nai'olůli rzdrrchem, a}e ohněm, ja}io se to

dělá s horkcrrzdrršními báionv. 'l'en ,iampion' měl na sobě i obrázlr,
s událostmi z rrp}lnnlélrcr rokrr. Ktlrž se ťlplné nafou}ii a začal

r.ziétírvat, všichni začali tleskat a houkirt...cl,irzy peop]e! Domťrisme
jeli asi v jetlnrr, zřejmě bvchom tanr zťrsrali i dj,l, ale NA-ŠlÉ,ý'Í
Sophíri začala kňrtčet, žeje rrnalená a po chvili i rrsinat. t]f uf! :L)

|0z13 23.5.2014 L9:55

http://radunkaaa.blogspot, cz/20 1 1 l 08l ďva-dny-s-jancou.html

s,l?-

Page 45 of 47



Lavida es chula!: Dva dny s Jančou

f}trka Ý kost(lliřclr

t

§,,.&L
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J8k králofská sTatba :D a to tn!} n^ lóur baiiolré liprostřed sojí 'jen

ste,osta irést.i ]-J)

Jeuonrtroclrulidi. ne?

Napsa}al{rrrlunilrll]{v:.ti]:!:;] t

j-

Zaáll,é konner:tát'e,

(}kornentovat

Doporučit na Googlu

12z13

Komentovatjako; Vyberte profil.
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Příloha č. 3 

36/1967 Sb. 

 

ZÁKON 

ze dne 6. dubna 1967 

o znalcích a tlumočnících 

 

Změna: 322/2006 Sb. 

Změna: 227/2009 Sb. 

Změna: 444/2011 Sb. 

 

Národní  shromáždění  Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně: 

 

Oddíl I 

Účel a rozsah úpravy 

 

§ 1 

(1)  Účelem  zákona  je zajištění řádného výkonu znalecké a tlumočnické činnosti  v  řízení 

před  orgány  veřejné  moci,  jakož  i  znalecké a tlumočnické činnosti prováděné v souvislosti 

s právními úkony fyzických nebo právnických osob. 

 

(2) Tento zákon upravuje 

a) podmínky výkonu znalecké a tlumočnické činnosti, 

b) práva a povinnosti znalců a tlumočníků, 

c) podmínky činnosti znaleckých ústavů, 

d) působnost  ministerstva  spravedlnosti a krajských soudů při výkonu státní správy znalecké 

a tlumočnické činnosti, 

e)  odpovědnost  za  správní  delikty při výkonu znalecké a tlumočnické činnosti. 

 

§ 2 

(1)  Znaleckou  a  tlumočnickou  činnost mohou vykonávat pouze znalci a tlumočníci  zapsaní  

do  seznamu znalců a tlumočníků; znaleckou činnost vykonávají také ústavy (§ 21). 

 (2)  Osoby  nezapsané do seznamu znalců a tlumočníků mohou být v řízení před   orgány  veřejné  

moci  ustanoveny  znalci  nebo  tlumočníky  jen výjimečně za podmínek stanovených v § 24. 



Oddíl II 

Znalci a tlumočníci zapsaní do seznamu 

Jmenování znalců a tlumočníků 

 

§ 3 

(1)  Znalce  (tlumočníky) jmenuje pro jednotlivé obory (jazyky) ministr spravedlnosti  nebo  

předseda  krajského  soudu  v  rozsahu,  v němž je ministrem spravedlnosti k tomu pověřen. 

(2) Tlumočníkům pro jazyky jsou na roveň postaveni tlumočníci pro styk s osobami 

neslyšícími a hluchoslepými. 

 

§ 4 

(1) Jmenovat znalcem (tlumočníkem) lze toho, kdo: 

a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské  unie,  

kterému bylo vydáno potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení  k  trvalému  pobytu  na  

území České republiky, nebo státním příslušníkem  jiného  než  členského  státu Evropské 

unie, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území České republiky, 

b) je způsobilý k právním úkonům v plném rozsahu, 

c) je bezúhonný, 

d) nebyl v posledních 3 letech vyškrtnut ze seznamu znalců a tlumočníků pro porušení 

povinností podle tohoto zákona, 

e) má  potřebné znalosti a zkušenosti z oboru (jazyka), v němž má jako znalec  (tlumočník)  

působit, především toho, kdo absolvoval speciální výuku pro znaleckou (tlumočnickou) 

činnost, jde-li o jmenování pro obor (jazyk), v němž je taková výuka zavedena, 

f) má takové osobní  vlastnosti, které dávají předpoklad pro to, že znaleckou (tlumočnickou) 

činnost může řádně vykonávat, 

g) se jmenováním souhlasí. 

(2) Podmínku  bezúhonnosti podle odstavce 1 písm. c) nesplňuje fyzická osoba, která byla 

pravomocně odsouzena 

a) za úmyslný trestný čin, nebo 

b) za nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce (tlumočníka), 

pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena. 

 

 

 



§ 5 

(1) Ke jmenování znalcem (tlumočníkem) dojde na základě výběru mezi osobami, které 

splňují podmínky pro jmenování. 

(2) Návrhy na jmenování znalce (tlumočníka) mohou podat orgány veřejné moci, vědecké 

instituce, vysoké školy, dále organizace, u nichž pracují osoby přicházející v úvahu, jakož i 

občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti nebo nadace, jestliže to vyplývá z  předmětu  

jejich činnosti. Znalcem (tlumočníkem) může být jmenován též ten, kdo sám o jmenování požádá. 

(3)  Orgány  a  organizace  uvedené  v  odstavci  2,  jakož i sbory pro znalecké  otázky  (§ 16) 

se na žádost ministra spravedlnosti, popřípadě předsedy  krajského  soudu vyjadřují, zda 

navrhovaný znalec (tlumočník) splňuje podmínky pro jmenování. 

 

§ 6 

(1) Znalec  (tlumočník)  je povinen složit slib do rukou toho, kdo jej jmenoval. 

(2) Slib zní: "Slibuji, že při své znalecké (tlumočnické) činnosti budu přesně dodržovat  

právní předpisy, že znaleckou (tlumočnickou) činnost budu  konat nestranně podle  svého  

nejlepšího  vědomí, že budu plně využívat všech svých  znalostí a  že  zachovám  mlčenlivost  

o skutečnostech,  o  nichž  jsem  se  při  výkonu  znalecké (tlumočnické) činnosti dozvěděl." 

 

§ 7 

(1)  Jmenovaní  znalci  (tlumočníci)  se  po  složení slibu zapisují do seznamu znalců a tlumočníků.  

(2)  Seznamy  znalců a tlumočníků vedou krajské soudy, v jejichž obvodu má  znalec 

(tlumočník) místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území  České  republiky  podle  

druhu  pobytu cizince; krajský soud při zapsání  do  seznamu znalců a tlumočníků přidělí 

znalci (tlumočníkovi), který  dosud  nemá  přiděleno  identifikační číslo osoby, identifikační 

číslo osoby poskytnuté správcem základního registru osob1. 

(3)  Ústřední   seznam   znalců   a   tlumočníků   vede   ministerstvo spravedlnosti; seznam se 

zasílá krajským soudům. 

(4) Seznamy znalců a tlumočníků jsou veřejně přístupné. 

    

 

 

 

 
                                                
1     1) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech. 



Výkon znalecké (tlumočnické) činnosti 

 

§ 8 

Znalci  (tlumočníci)  jsou  povinni  vykonávat znaleckou (tlumočnickou) činnost  řádně, ve 

stanovené lhůtě, oboru (jazyce) a odvětví, pro které byli jmenováni. 

 

§ 9 

(1)  Znalci   (tlumočníci)   jsou   oprávněni   vykonávat   znaleckou  (tlumočnickou)  činnost  i  

mimo obvod krajského soudu, v jehož seznamu jsou zapsáni. 

(2) Orgány veřejné moci ustanovují zpravidla znalce (tlumočníky), kteří jsou  zapsáni  v  

seznamu toho krajského soudu, v jehož obvodu má orgán veřejné  moci  sídlo  nebo 

pracoviště, a to po předchozím projednání se znalcem (tlumočníkem). 

 

§ 10 

(1) Znalec (tlumočník) je povinen vykonávat svou činnost osobně. 

(2)  Jestliže  to  vyžaduje povaha věci, je znalec (tlumočník) oprávněn přibrat  konzultanta  k  

posuzování  zvláštních  dílčích  otázek;  tuto okolnost  spolu  s  důvody,  které  k  ní  vedly, 

musí uvést v posudku. Odpovědnost  znalce  (tlumočníka)  není dotčena ani v oné části 

posudku (překladu), o níž bylo konzultováno. 

 

§ 10a 

(1)  Znalec   (tlumočník)  je  povinen  zachovávat  mlčenlivost  o  skutečnostech,  o  kterých  

se  dozvěděl  v  souvislosti  s výkonem své znalecké  (tlumočnické) činnosti, a to i po jejím 

skončení; to neplatí, použije-li  informace  o  těchto  skutečnostech přiměřeným způsobem 

pro vědecké  nebo  vzdělávací  účely.  Mlčenlivosti jej může zprostit orgán veřejné  moci,  

který  jej  ustanovil,  nebo  ten,  pro  nějž znaleckou  (tlumočnickou) činnost na základě 

smlouvy vykonal. 

(2)   Povinnost   mlčenlivosti  podle  odstavce  1  se  vztahuje  i  na konzultanty  a další osoby, 

které se na znalecké (tlumočnické) činnosti podílely.  O povinnosti mlčenlivosti je znalec 

(tlumočník) povinen tyto osoby  písemně  poučit.  Mlčenlivosti  může  tyto  osoby zprostit 

orgán veřejné  moci,  který znalce (tlumočníka) ustanovil, nebo ten, pro nějž znalec  

(tlumočník) znaleckou (tlumočnickou) činnost na základě smlouvy vykonal. 

 

    



§ 11 

(1)  Znalec (tlumočník) nesmí podat posudek (provést tlumočnický úkon), jestliže  lze mít pro 

jeho poměr k věci, k orgánům provádějícím řízení, k účastníkům nebo k jejich zástupcům 

pochybnost o jeho nepodjatosti. 

(2)  Jakmile  se znalec (tlumočník) dozví o skutečnostech, pro které je vyloučen,  oznámí  to  

neprodleně;  stejnou  povinnost mají i účastníci řízení.  O  tom,  zda  znalec (tlumočník) je 

vyloučen, rozhoduje orgán, který jej pro podání posudku (tlumočnický úkon) ustanovil. 

(3)   O  tom,  kdy  znalec  (tlumočník)  může  odepřít  podání  posudku (překladu) a kdy mu 

nemůže být podání posudku (překladu) uloženo, platí pro jednotlivé druhy řízení obdobně 

ustanovení o svědcích. 

 

§ 12 

(1)  Nejde-li o žádný z případů uvedených v § 11; je znalec (tlumočník) povinen   podat   

posudek  (provést  tlumočnický  úkon),  jestliže  byl ustanoven  znalcem  (tlumočníkem)  v  

řízení před orgánem veřejné moci. Odmítne-li znalec (tlumočník) bez vážného důvodu 

provést úkon, sdělí to orgán   veřejné  moci  krajskému  soudu,  v  jehož  seznamu  je  znalec  

(tlumočník) zapsán. 

(2)  Podává-li znalec (tlumočník) v souvislosti s právními úkony občanů nebo organizací na 

jejich žádost posudek (tlumočnický úkon) mimo řízení před  orgány  veřejné  moci,  poskytuje  

tuto odbornou pomoc na základě dohody v rámci výkonu své funkce. 

 

§ 13 

Podává-li  znalec  posudek  písemně,  je  povinen každé jeho vyhotovení podepsat  a  připojit  

otisk  pečeti;  stejnou povinnost má tlumočník u ověřovaných překladů. 

 

§ 14 

(1)  Je-li  toho  k  podání  posudku třeba, je znalec oprávněn používat přístrojů,  jiných  

zařízení  a materiálů organizace, u níž pracuje; ve výjimečných  případech,  jestliže  to  je k 

podání posudku nezbytné, je povinna  též  jiná  organizace, která má potřebné přístroje, 

zařízení a materiály, umožnit znalci na jeho žádost jejich použití. Tuto povinnost nemá 

organizace, jejíž zařízení plní zvláštní úkoly ve veřejném zájmu. 

(2)  Organizace  má  vůči  znalci  nárok  na  náhradu nákladů, které jí použitím přístrojů, 

jiných zařízení a materiálů vznikly. 

 



§ 15 

Znalci  (tlumočníci) jsou povinni vést znalecký (tlumočnický) deník. Do deníku  zapisují  

provedení všech posudků (tlumočnických úkonů), jejich předmět,  pro  koho  byla  činnost 

provedena, výši odměny a výloh a den jejich  proplacení.  Deník  je  možno vést v listinné 

nebo elektronické podobě. 

 

§ 16 

(1)  V  oborech,  u  nichž to odůvodňuje jejich povaha, se zřizují jako poradní orgány ministra 

spravedlnosti sbory pro znalecké otázky; jejich členy jmenuje ministr spravedlnosti z řad znalců. 

(2)  Úkolem  sborů  pro  znalecké  otázky  je  zejména spolupůsobit při jmenování  znalců,  

stanovit  odborné  předpoklady  nutné pro jmenování znalcem,  pečovat  o  zdokonalování  zvláštní 

kvalifikace znalců, dávat podněty   pro  vědecký  výzkum  obecných  otázek  znalecké  činnosti  a 

vyjadřovat  se  k  takovým  otázkám  z  hlediska  oboru, pro který jsou zřízeny. 

 

Odměňování a náhrada nákladů 

 

§ 17 

 (1)  Znalec (tlumočník)  má za podání posudku (provedení tlumočnického úkonu) právo na odměnu. 

(2)  Je-li  znalecký  posudek  (tlumočnický úkon) zadán orgánem veřejné moci, řídí se 

odměna ustanoveními prováděcího právního předpisu. 

(3) Odměna podle odstavce 2 se stanoví podle množství účelně vynaložené práce. Odměna se  

může přiměřeně krátit, jestliže úkon nebyl proveden řádně nebo ve stanovené lhůtě. 

(4)  Není-li  odměna určena podle odstavců 2 a 3, řídí se smlouvou mezi znalcem  

(tlumočníkem)  a  osobou,  která znalecký posudek (tlumočnický úkon) objednala. 

(5)  Odměna  stanovená  podle  odstavců  1  až  4  se  zvyšuje o částku odpovídající  dani  z  

přidané  hodnoty,  kterou  je znalec (tlumočník) povinen z odměny odvést podle jiného 

právního předpisu2. 

 

§ 18 

(1)  Je-li  znalecký  posudek  (tlumočnický úkon) zadán orgánem veřejné moci, má znalec 

(tlumočník) dále právo na náhradu nákladů, které účelně vynaložil v souvislosti se znaleckým 

posudkem (tlumočnickým úkonem). 

                                                
2    Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
 



(2)  Náklady  podle  odstavce  1  jsou zejména cestovní výdaje, náhradu ušlého  výdělku  při  

předvolání  k orgánu veřejné moci, náklady, které znalec  uhradil  podle  § 14 odst. 2, věcné 

náklady a náklady spojené s přibráním  pracovníků  pro  pomocné  práce. Jestliže znalec 

(tlumočník) přibral  konzultanta,  má  nárok na náhradu nákladů s tím spojených jen tehdy,  

jestliže  orgán  veřejné  moci, který jej znalcem (tlumočníkem) ustanovil, s přibráním 

konzultanta vyslovil souhlas. 

(3)  Vůči  organizaci,  u níž znalec (tlumočník) je v pracovním poměru, nemá při předvolání k 

orgánu veřejné moci nárok na náhradu mzdy. 

(4) Je-li odměna dohodnuta podle § 17 odst. 4 a není-li ve smlouvě mezi znalcem  

(tlumočníkem)  a  osobou,  která znalecký posudek (tlumočnický úkon) zadala, dohodnuto 

jinak, je v odměně zahrnuta i náhrada nákladů. 

 

§ 19 

(1) Odměnu a náhradu nákladů podle § 17 odst. 2 a 3 a § 18 odst. 1 až 3 je  znalec  

(tlumočník)  povinen  vyúčtovat  zároveň  s podáním posudku (provedením  tlumočnického  

úkonu)3.  Její  výši  určí  orgán,  který ustanovil  znalce (tlumočníka), a to bez zbytečného 

odkladu, nejpozději do 2 měsíců od podání posudku (provedení tlumočnického úkonu). 

Odměnu a náhradu  hotových  výdajů  je  třeba  uhradit bez zbytečného odkladu po jejich 

přiznání, nejpozději do 30 dnů. 

 (2) Krajský soud, v jehož seznamu je znalec (tlumočník) zapsán, dohlíží na úměrnost a 

úplnost účtovaných odměn podle § 17 odst. 2 a 3 občasnými kontrolami. 

 

Pozastavení práva vykonávat činnost znalce nebo tlumočníka 

 

§ 20 

(1)  Ministerstvo  spravedlnosti  nebo  předseda  krajského  soudu může rozhodnout  o  

pozastavení práva vykonávat činnost znalce (tlumočníka), pokud 

a)  bylo  proti  znalci  (tlumočníkovi)  zahájeno  trestní  stíhání pro úmyslný  trestný  čin;  toto  

pozastavení končí dnem nabytí právní moci rozhodnutí, kterým se toto trestní stíhání končí, 

b)  bylo  zahájeno  řízení o způsobilosti znalce (tlumočníka) k právním úkonům;  toto  

pozastavení  končí  dnem  nabytí právní moci rozhodnutí, kterým  se  řízení  o způsobilosti 

znalce (tlumočníka) k právním úkonům končí, nebo 

c)  má na základě pravomocného rozhodnutí nastoupit výkon nepodmíněného trestu odnětí svobody. 
                                                
3    § 21 odst. 5 písm. b) zákona č. 235/2004 Sb. 



 (2) Ministerstvo spravedlnosti nebo předseda krajského soudu rozhodne o pozastavení  práva  

vykonávat  činnost  znalce (tlumočníka), pokud o to znalec (tlumočník) z vážných důvodů 

sám požádá, nejdéle však na 4 roky. 

(3)  Opravné  prostředky  proti  rozhodnutí  vydanému  podle odstavce 1 nemají odkladný účinek. 

(4)  Po  dobu  pozastavení  práva vykonávat činnost znalce (tlumočníka) nesmí znalec 

(tlumočník) vykonávat znaleckou (tlumočnickou) činnost. 

(5)  Pozastavení práva vykonávat činnost znalce (tlumočníka) a ukončení pozastavení  tohoto  

práva  podle odstavců 1 a 2 zaznamená ministerstvo spravedlnosti   nebo  předseda  krajského  

soudu  v  seznamu  znalců  a tlumočníků  bez  odkladu, nejpozději však do 15 pracovních dnů 

poté, co se rozhodnutí o pozastavení práva vykonávat činnost znalce (tlumočníka) stalo   

vykonatelným  nebo  kdy  se  ministerstvo  spravedlnosti,  nebo předseda krajského soudu 

dozvěděli o ukončení pozastavení tohoto práva. 

 

Zánik práva vykonávat znaleckou nebo tlumočnickou činnost 

 

§ 20a 

Právo   vykonávat   znaleckou   (tlumočnickou)  činnost  zaniká  znalci (tlumočníkovi) 

a) smrtí, 

b)  prohlášením  za  mrtvého, a to ke dni nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého,

c) zbavením způsobilosti k právním úkonům, nebo omezením způsobilosti k právním 

úkonům, a to ke dni nabytí právní moci rozhodnutí soudu, kterým byl  způsobilosti  k  

právním  úkonům  zbaven  nebo  kterým  byla  jeho způsobilost k právním úkonům omezena, 

d)  pravomocným  odsouzením  za  úmyslný  trestný  čin nebo pravomocným odsouzením  za 

nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce (tlumočníka), 

e)   pravomocným   uložením  sankce  vyškrtnutí  ze  seznamu  znalců  a tlumočníků podle § 

25a odst. 3, nebo 

f)  na  základě  písemné  žádosti  o  vyškrtnutí  ze  seznamu  znalců a tlumočníků  podané 

ministerstvu spravedlnosti nebo předsedovi krajského soudu,  a  to  uplynutím  kalendářního  

měsíce, ve kterém byla žádost o vyškrtnutí  ze  seznamu  znalců a tlumočníků ministerstvu 

spravedlnosti nebo předsedovi krajského soudu doručena. 

 

 

 

 



§ 20b 

(1) Ministerstvo spravedlnosti nebo předseda krajského soudu rozhodne o zániku  práva  vykonávat  

znaleckou  (tlumočnickou)  činnost,  pokud se dodatečně  zjistí,  že znalec (tlumočník) nesplňuje 

některou z podmínek pro jeho jmenování, anebo jestliže tyto podmínky odpadly.  

(2)  Ministerstvo  spravedlnosti  nebo  předseda  krajského  soudu může rozhodnout  o  zániku 

práva vykonávat znaleckou (tlumočnickou) činnost, pokud  znalec  (tlumočník)  dlouhodobě  

nemůže  pro zdravotní nebo jiné závažné  důvody  řádně vykonávat svoji činnost a nemá 

pozastavené právo vykonávat  činnost  znalce  (tlumočníka)  podle  §  20, nebo pokud tyto 

zdravotní  nebo  jiné  závažné  důvody trvají i po ukončení pozastavení  tohoto práva. 

 

§ 20c 

(1)   Zanikne-li   znalci   (tlumočníkovi)  právo  vykonávat  znaleckou (tlumočnickou)  

činnost,  vyškrtne  se  znalec  (tlumočník)  ze seznamu znalců a tlumočníků.  

(2)  Vyškrtnutí  ze  seznamu znalců a tlumočníků zaznamená ministerstvo spravedlnosti   

nebo  předseda  krajského  soudu  v  seznamu  znalců  a  tlumočníků  bez  odkladu, nejpozději 

však do 15 pracovních dnů poté, co  se  dozvěděli o zániku práva vykonávat znaleckou 

(tlumočnickou) činnost nebo  kdy  se  rozhodnutí  o  zániku  práva  vykonávat  činnost  znalce 

(tlumočníka)  stalo  vykonatelným.  O  záznamu  o vyškrtnutí ze seznamu znalců a 

tlumočníků se vyrozumí ten, jehož se to týká. 

 

Oddíl III 

Znalecká činnost ústavů 

 

§ 21 

 (1)  Znaleckými  ústavy  jsou  právnické  osoby nebo jejich organizační složky,  které  jsou 

specializovány na znaleckou činnost a jsou zapsány do seznamu znaleckých ústavů. 

(2)  Seznam  znaleckých  ústavů  vede  a  o  zápisu  do  něj  rozhoduje  ministerstvo 

spravedlnosti. 

(3)  Seznam znaleckých ústavů se člení na dva oddíly. Do druhého oddílu seznamu 

znaleckých ústavů se zapisují vysoké školy nebo jejich součásti a  veřejné výzkumné 

instituce, případně jiné osoby veřejného práva nebo jejich  organizační  složky  vykonávající  

vědeckovýzkumnou  činnost  v příslušném  oboru.  Tyto  ústavy  jsou  určeny především pro 

zpracování znaleckých   posudků   ve   zvlášť   obtížných  případech  vyžadujících 



zvláštního  vědeckého  posouzení. Do prvního oddílu seznamu se zapisují ostatní znalecké 

ústavy podle odstavce 1. 

(4)  Vysokou  školu  nebo její součást lze zapsat do seznamu znaleckých ústavů,  má-li  v 

příslušném nebo příbuzném oboru akreditován doktorský studijní program. 

(5)  Orgány veřejné moci mohou požádat znalecké ústavy zapsané v oddílu druhém, aby 

podaly posudek, pouze jde-li o případ podle odstavce 3 věty druhé. 

 

§ 21a 

Poskytování  znalecké  činnosti nesmí být v rozporu s povahou právnické osoby nebo 

předmětem její činnosti. 

 

§ 21b 

(1)  Žadatele  lze  zapsat do prvního oddílu seznamu znaleckých ústavů,  jen pokud 

a)  alespoň  tři  jeho společníci, členové nebo zaměstnanci v pracovním poměru,  kteří  pro  

něj  vykonávají  znaleckou  činnost,  jsou  znalci zapsanými pro požadované obory a 

nevykonávají znaleckou činnost v daném oboru  v jiném znaleckém ústavu zapsaném v 

prvním oddílu; postačí však, pokud dvě z těchto osob jsou znalci zapsanými pro příbuzný 

obor, a 

 b)  má odpovídající materiální a personální vybavení pro výkon znalecké činnosti. 

(2)  Tyto  podmínky musí být splněny pro každý obor, který je předmětem  návrhu na zápis. 

(3) Žadatele zapsat nelze, pokud 

a)  byl  v  posledních  třech  letech  vyškrtnut  ze seznamu znaleckých ústavů, 

b)  byl  jeden  z  jeho  společníků,  členů nebo zaměstnanců, který pro žadatele   vykonával  

znaleckou  činnost,  v  posledních  třech  letech vyškrtnut ze seznamu znalců a tlumočníků, 

nebo 

c)  byl  jeden  z  jeho společníků nebo členů v posledních třech letech vyškrtnut ze seznamu 

znaleckých ústavů. 

(4)  Je-li žadatelem akciová společnost, pak její základní kapitál musí být tvořen akciemi na jméno. 

(5)  Je-li  žadatel o zápis do prvního oddílu seznamu znaleckých ústavů podnikatelem,   musí   

požadovaný   rozsah  jeho  znaleckého  oprávnění odpovídat  předmětu  podnikání  (činnosti)  

zapsanému  v obchodním nebo jiném rejstříku. Předmět podnikání však nemusí být vyjádřen 

identickými výrazy. 

 

 



§ 22 

(1)  Ústav podá posudek písemně. Uvede v něm, kdo posudek připravoval a kdo  může, 

jestliže to je podle procesních předpisů třeba, před orgánem veřejné  moci osobně stvrdit 

správnost posudku podaného ústavem a podat žádaná vysvětlení. 

(2) Za včasné a řádné provedení posudku odpovídá ústav. 

(3) Jinak pro výkon znalecké činnosti ústavů přiměřeně platí ustanovení o výkonu znalecké 

činnosti znalců zapsaných do seznamu. 

 

§ 23 

(1) Ústav má právo na odměnu a náhradu nákladů. 

(2) Vedoucí ústavu přizná v odůvodněných případech pracovníku, který na posudku  pracoval,  

odměnu odpovídající vykonané práci, a to nejvýše do částky vyplacené ústavu jako odměna. 

 

Oddíl IV 

Znalci (tlumočníci) nezapsaní do seznamu 

 

§ 24 

(1)  Orgán  veřejné  moci  může  ustanovit znalcem (tlumočníkem) osobu, 

která není zapsána do seznamu a má potřebné odborné předpoklady pro to, aby  podala  

posudek  (provedla tlumočnický úkon) a která s ustanovením vyslovila souhlas, 

a)  není-li  pro  některý  obor  (jazyk)  znalec (tlumočník) do seznamu zapsán, 

b) nemůže-li znalec (tlumočník) zapsaný do seznamu úkon provést, 

c)  jestliže  by  provedení  úkonu  znalcem  (tlumočníkem)  zapsaným do  seznamu bylo 

spojeno s nepřiměřenými obtížemi nebo náklady. 

(2)  Takto  ustanovený znalec (tlumočník) nemůže podat posudek (provést tlumočnický 

úkon), dokud nesložil do rukou orgánu, který jej ustanovil, slib podle § 6 odst. 2. 

 

 

§ 25 

Ustanovení   o   odměňování  a  náhradě  nákladů  platí  i  pro  znalce (tlumočníka)  

ustanoveného  podle  §  24;  ostatních  předpisů se užije přiměřeně. 

 

 

 



Oddíl V 

Správní delikty 

 

§ 25a 

Přestupky 

 (1) Znalec (tlumočník) se dopustí přestupku tím, že 

a) vykoná znaleckou (tlumočnickou) činnost v rozporu s § 8, 

b) vykoná svoji činnost v rozporu s § 10, 

c)  poruší  povinnost  zachovávat  mlčenlivost  podle § 10a nebo o této povinnosti   nepoučí   

další  osoby,  které  se  podílely  na  znalecké (tlumočnické) činnosti, 

d) v rozporu s § 11 podá znalecký posudek (provede tlumočnický úkon) ve věci, z níž byl 

jako znalec (tlumočník) vyloučen, 

e)  v  rozporu  s  §  12 bez vážných důvodů odmítne orgánu veřejné moci podat znalecký 

posudek (provést tlumočnický úkon), 

f) v rozporu s § 13 opakovaně nepodepíše nebo nepřipojí otisk pečeti na písemný znalecký 

posudek (ověřovaný překlad), 

g)  v rozporu s § 15 nevede znalecký (tlumočnický) deník nebo ho nevede řádně, 

h)  v  rozporu  s  §  17  odst.  3  nesprávně vyúčtuje odměnu za podání znaleckého posudku 

(provedení tlumočnického úkonu), 

 i) v rozporu s § 20 odst. 4 vykonává činnost znalce (tlumočníka) v době pozastavení práva 

vykonávat tuto činnost. 

(2) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že se neoprávněně vydává za znalce  

(tlumočníka)  nebo  znalecký  ústav  anebo  vykonává  znaleckou (tlumočnickou) činnost v 

rozporu s § 2 odst. 1. 

(3)  Za  přestupek podle odstavce 1 písm. b), f), g) nebo h) lze uložit pokutu  do  50 000 Kč a 

za přestupek podle odstavce 1 písm. a), c), d), e)  nebo  i)  pokutu  do 100 000 Kč nebo 

vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků.  Za přestupek podle odstavce 2 lze uložit pokutu 

do 200 000 Kč. 

(4)  Při  stanovení druhu a výměry sankce za přestupek podle odstavce 3 se  přihlédne  též  ke  

skutečnosti,  zda  již  v minulosti byla znalci (tlumočníkovi) udělena výstraha podle § 25d. 

 

 

 

 



§ 25b 

Správní delikty právnických osob 

(1) Ústav se dopustí správního deliktu tím, že 

a) vykoná znaleckou (tlumočnickou) činnost v rozporu s § 8, 

b) vykonává svoji činnost v rozporu s § 10, 

c)  nepoučí osoby, které se podílely na znalecké činnosti, o povinnosti zachovávat mlčenlivost 

podle § 10a, 

d) v rozporu s § 11 podá znalecký posudek ve věci, z níž byl jako ústav vyloučen, 

e)  v  rozporu  s  §  12 bez vážných důvodů odmítne orgánu veřejné moci podat znalecký posudek, 

f) v rozporu s § 13 opakovaně nepodepíše nebo nepřipojí otisk pečeti na písemný znalecký posudek, 

g) v rozporu s § 15 nevede znalecký deník nebo ho nevede řádně, 

h)  v  rozporu  s  §  17  odst.  3  nesprávně vyúčtuje odměnu za podání znaleckého posudku. 

(2)  Právnická  osoba  se  dopustí  správního  deliktu tím, že vykonává znaleckou činnost v 

rozporu s § 2 odst. 1 nebo § 21. 

(3)  Za  správní  delikt  podle  odstavce 1 písm. b), f), g) nebo h) se uloží  pokuta  do 100 000 

Kč a za správní delikt podle odstavce 1 písm. a),  c),  d)  nebo  e)  pokuta do 200 000 Kč nebo 

vyškrtnutí ze seznamu znaleckých  ústavů.  Za správní delikt podle odstavce 2 se uloží pokuta 

do 400 000 Kč. 

(4)  Při  určení  druhu  a výměry sankce ústavu nebo právnické osobě se přihlédne  k  

závažnosti  správního  deliktu,  zejména  ke způsobu jeho spáchání  a  jeho  následkům a k 

okolnostem, za nichž byl spáchán, a ke skutečnosti,  zda  již v minulosti byla ústavu udělena 

výstraha podle § 25d. 

 (5)  Ústav  nebo právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže,  že  

vynaložil  veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránil. 

 

§ 25c 

Společná ustanovení o správních deliktech 

(1)  Správní  delikty  podle  tohoto  zákona v prvním stupni projednává ministerstvo 

spravedlnosti nebo předseda krajského soudu. 

 (2)  Odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil  řízení  do 1 roku 

ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však zaniká uplynutím 3 let ode dne, kdy byl spáchán. 

(3)  Údaj o pravomocném rozhodnutí, kterým byl znalec (tlumočník) uznán vinným  ze 

spáchání přestupku, nebo údaj, kterým byl ústav uznán vinným ze  spáchání  správního  

deliktu,  zaznamená ministerstvo spravedlnosti nebo  předseda  krajského  soudu  v  seznamu 



znalců a tlumočníků nebo v seznamu znaleckých ústavů bez odkladu, nejpozději však do 15 

pracovních dnů poté, co rozhodnutí nabylo právní moci. 

(4) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení nabylo právní moci. 

 

§ 25d 

Výstraha 

Jestliže  zjištěné  porušení  povinností  uložené  tímto  zákonem nelze posoudit  jako  správní  

delikt  postižitelný  podle tohoto nebo jiného zákona  nebo  jako  přestupek  podle  zákona  o  

přestupcích anebo jako trestný  čin,  může  ministerstvo spravedlnosti nebo předseda 

krajského soudu  udělit  znalci (tlumočníkovi) nebo ústavu písemnou výstrahu. Při ukládání 

výstrahy se části druhá a třetí správního řádu nepoužijí. 

 

Oddíl VI 

Ustanovení společná, přechodná a závěrečná 

 

§ 25e 

K  rozhodování  podle  tohoto zákona si ministerstvo spravedlnosti nebo předseda  krajského 

soudu může vyžádat vyjádření poradního orgánu podle §   16,   stanovisko   profesních   

sdružení  nebo  zájmových  sdružení sdružujících znalce (tlumočníky). 

 

§ 25f 

Nadřízeným  správním  orgánem  předsedy krajského soudu je ministerstvo spravedlnosti. 

 

§ 26 

K  provedení tohoto zákona upraví ministerstvo spravedlnosti řízení při jmenování  a odvolání 

znalce (tlumočníka), způsob vedení seznamů znalců a tlumočníků a seznamů ústavů, 

zřizování a působnost sborů pro znalecké otázky,  odměňování  a  poskytování  náhrady  

nákladů,  způsob kontroly odměňování  a  vedení deníků znalců a tlumočníků a podrobnosti o 

výkonu znalecké  a  tlumočnické  činnosti.  Ministerstvo spravedlnosti stanoví vyhláškou  

seznam  oborů  a  odvětví,  u  nichž  může taktéž jednotlivě stanovit kvalifikační předpoklady. 

 

§ 27 

Byl-li znalec (tlumočník) v řízení před státním orgánem ustanoven přede dnem, kdy tento 

zákon nabyl účinnosti, použije se dosavadních předpisů. 



 

§ 28 

(1) Zrušují se: 

a) zákon č. 47/1959 Sb., o úpravě právních poměrů znalců a tlumočníků, 

b)  vyhláška  ministra  spravedlnosti  č.  193/1959  Ú. l., k provedení zákona o úpravě 

právních poměrů znalců a tlumočníků, 

c)  první  a  druhá  věta  v  odstavci  2  §  127 zákona č. 99/1963 Sb.  (občanského soudního řádu). 

(2)  Zvláštní  předpisy  o  podávání  znaleckých  posudků  a  odborných vyjádření nejsou 

tímto zákonem dotčeny. 

 

§ 29 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1967. 

 

Novotný v.r. 

 

Laštovička v.r. 

 

Lenárt v.r. 

 

Vybraná ustanovení novel 

Čl. II zákona č. 444/2011 Sb. 

Přechodná ustanovení 

1. Řízení o jmenování nebo o odvolání znalce (tlumočníka), která nebyla pravomocně  

skončena  přede  dnem  nabytí  účinnosti  tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních 

právních předpisů. 

2.   Znalecký   ústav   oprávněný  k  výkonu  znalecké  činnosti  podle dosavadních  právních  

předpisů,  který  ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona  nesplňuje podmínky pro zápis do 

seznamu znaleckých ústavů podle §  21  až  21b  ve znění tohoto zákona, je oprávněn 

vykonávat znaleckou činnost  po  dobu jednoho roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona 

a do  jednoho  roku  ode  dne  nabytí  účinnosti tohoto zákona upraví své vnitřní  poměry  tak,  

aby  splňoval  podmínky  pro  zápis  do  seznamu znaleckých ústavů podle § 21 až 21b ve 

znění tohoto zákona. 

3.   Znalecký   ústav   oprávněný  k  výkonu  znalecké  činnosti  podle dosavadních právních 

předpisů doloží Ministerstvu spravedlnosti splnění podmínek  pro  zápis  do seznamu 



znaleckých ústavů podle § 21 až 21b ve znění  tohoto  zákona ve lhůtě do jednoho roku ode 

dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

4. Lhůta podle § 4 písm. d) zákona č. 36/1967 Sb., ve znění účinném ode dne  nabytí  

účinnosti  tohoto  zákona,  počíná  běžet  ode  dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

5.   Odměňování   a   náhrada  nákladů  za  podání  posudku  (provedení tlumočnického  

úkonu), byl-li znalec (tlumočník) ustanoven nebo byla-li smlouva  se  znalcem (tlumočníkem) 

uzavřena přede dnem nabytí účinnosti tohoto  zákona, se řídí podle dosavadních právních 

předpisů, s výjimkou §  19  odst.  1  zákona č. 36/1967 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí 

účinnosti tohoto zákona. 

6.  Nabylo-li  rozhodnutí soudu o zbavení způsobilosti k právním úkonům nebo  omezení  

způsobilosti  k  právním  úkonům  znalce nebo tlumočníka právní  moci  přede dnem nabytí 

účinnosti tohoto zákona, nastává účinek podle  §  20a  písm. c) zákona č. 36/1967 Sb., ve 

znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 

7.  Ustanovení  §  20a písm. d) zákona č. 36/1967 Sb., ve znění účinném ode  dne nabytí 

účinnosti tohoto zákona, se použije, byl-li znalec nebo tlumočník   pravomocně   odsouzen   

za  úmyslný  trestný  čin  nebo  za nedbalostní  trestný  čin  spáchaný  v  souvislosti  s 

výkonem činnosti znalce (tlumočníka) ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

 

Zdroj:  

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&fulltext=&nr=37~2F1967&part=&name=

&rpp=15#seznam  

[citováno dne 8. 8. 2014] 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&fulltext=&nr=37~2F1967&part=&name=&rpp=15%23seznam


Příloha č. 4 

37/1967 Sb. 

 

VYHLÁŠKA 

ministerstva spravedlnosti 

ze dne 17. dubna 1967 

k provedení zákona o znalcích a tlumočnících 

 

Změna: 11/1985 Sb. 

Změna: 184/1990 Sb. 

Změna: 77/1993 Sb. 

Změna: 432/2002 Sb. 

 

Ministr  spravedlnosti  v  dohodě s ministrem financí a se zúčastněnými ministerstvy  a  

ústředními  orgány podle § 26 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, stanoví: 

 

Část I 

Řízení znalecké a tlumočnické činnosti 

 

§ 1 

Jmenování a odvolávání znalců a tlumočníků 

 (1)  Ministr  spravedlnosti  jmenuje  a  odvolává  pro jednotlivé obory znalecké činnosti a pro 

odvětví těchto oborů znalce (tlumočníky), kteří jsou   pracovníky   ústředních   orgánů,  

vysokých  škol,  vědeckých  a výzkumných  ústavů,  a  dále  ty,  kteří jsou označení (§ 2) 

ústředními orgány.  Dále jmenuje znalce z oboru práva pro oblast právních vztahů k cizině,  

jakož  i  znalce (tlumočníky), u nichž si jmenování a odvolání vyhradil.  Tlumočníky ve 

věcech, kde jsou předmětem jednání skutečnosti tvořící  předmět  státního  tajemství,  jmenuje 

ministr spravedlnosti v součinnosti s ministrem vnitra, popřípadě ministrem národní obrany. 

(2)  Předsedy krajských soudů pověřuje ministr spravedlnosti jmenováním a  odvoláváním  

znalců (tlumočníků) v ostatních případech; příslušný je předseda   krajského  soudu,  v  jehož  

obvodu  má  znalec  (tlumočník) bydliště. 

 

 

 



§ 2 

Výběr osob pro funkci 

(1)  Výběr  znalců  (tlumočníků)  provádějí  v  součinnosti se státními orgány,  vědeckými 

institucemi,  vysokými  školami  a  hospodářskými i společenskými  organizacemi krajské 

soudy [§ 5 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, (dále jen "zákon")]. 

(2) Při označení vhodných osob pro funkci znalce nebo tlumočníka nejsou orgány, vědecké 

instituce, vysoké školy a organizace omezeny na vlastní pracovníky. 

(3)  Při  výběru  znalců  (tlumočníků)  přihlížejí  krajské soudy též k osobám, které o 

jmenování požádaly. 

(4) Pro každý obor (jazyk) je třeba jmenovat tolik znalců (tlumočníků), aby  jejich  počet  

stačil  krýt potřebu posudků (tlumočnických úkonů), aniž  by  jednotliví znalci (tlumočníci) 

museli být neúměrně zatěžováni výkonem znalecké (tlumočnické) činnosti. 

 

§ 3 

Ověřování podmínek 

Krajské  soudy  provedou  potřebná  šetření a zajistí písemnými doklady všechny  podmínky  

pro  jmenování znalcem (tlumočníkem) stanovené v § 4 zákona. 

 

§ 4 

Seznam znalců a tlumočníků 

 (1)  U  každého  krajského  soudu  se  vede seznam znalců a tlumočníků. Zapisují  se  do  

něho  všichni znalci a tlumočníci jmenovaní ministrem spravedlnosti  nebo  předsedou  

krajského  soudu, kteří mají bydliště v obvodu  krajského soudu. Seznam obsahuje oddíl pro 

zápis znalců a oddíl pro  zápis  tlumočníků.  Člení  se  způsobem  stanoveným  ministerstvem 

spravedlnosti na základní obory, z nichž některé podle rozsahu se člení na odvětví. 

(2)  Seznam  znalců  a tlumočníků a jeho doplňky i změny zasílá krajský soud  ministerstvu  

spravedlnosti,  krajské  prokuratuře, Policii České republiky  -  správě  příslušného  kraje a 

krajskému úřadu vyšetřování, okresním   soudům,   vojenským   soudům,  okresním  úřadům  

a  okresním prokuraturám ve svém obvodu. 

(3) Krajské a okresní soudy zajistí, aby seznam znalců a tlumočníků byl veřejně  přístupný  u  

soudů  tak, aby do něj mohl každý nahlédnout. Na tuto možnost upozorní soud vývěskou v 

soudní budově. 

(4)  Na  žádost  fyzických a právnických osob sdělují krajské a okresní soudy  znalce  

(tlumočníka)  z  žádaného  oboru  a  odvětví (pro žádaný jazyk). 



(5)  Změní-li  znalec  (tlumočník)  bydliště,  je povinen to neprodleně sdělit krajskému soudu, 

v jehož obvodu je zapsán do seznamu. 

 

§ 5 

Ústřední seznam znalců a tlumočníků 

(1) Ústřední seznam znalců a tlumočníků,  vedený  ministerstvem  spravedlnosti,  je souhrnem 

seznamů krajských soudů; člení se na obory (odvětví) jako krajské seznamy. 

 (2)  Ústřední seznam znalců a tlumočníků obsahuje kromě údajů uvedených v  krajských  

seznamech  též  údaj  o tom, u kterého krajského soudu je znalec (tlumočník) do seznamu 

zapsán. 

 

§ 6 

Seznam ústavů 

(1)  Vedle  ústředního  seznamu  znalců  a tlumočníků vede ministerstvo spravedlnosti 

seznam ústavů,  od  nichž  lze  žádat posudky. Tento seznam se skládá ze 2 oddílů. V prvním   

oddílu   se   vedou  v  patrnosti  ústavy  a  jiná  pracoviště specializovaná  na  znaleckou 

činnost; ve druhém oddílu vědecké ústavy, vysoké  školy  a  organizace,  od  nichž  mohou 

státní orgány ve zvlášť obtížných případech žádat znalecké posudky. Vědecké ústavy a 

organizace oprávněné  podávat  znalecké posudky v oboru státního tajemství stanoví ministr  

spravedlnosti  v  součinnosti  s ministrem vnitra, popřípadě s ministrem národní obrany. 

(2)   Zápisy  do  seznamu  podle  odstavce  1  uveřejňuje  ministerstvo spravedlnosti v 

Ústředním věstníku. 

 

§ 7 

Znalecká a tlumočnická pečeť 

(1)  Znalci  (tlumočníci)  užívají  k výkonu své funkce kulaté pečeti v jednotné  úpravě, která 

obsahuje státní znak, jméno znalce (tlumočníka) s  uvedením  znalecké (tlumočnické) funkce; 

u tlumočníků též s uvedením jazyka (jazyků). 

(2)  Správa soudů vydá znalci (tlumočníkovi) potvrzení opravňující ho k objednávce a 

převzetí pečeti na jeho náklad. 

 

 

 

 



§ 8 

Znalecký a tlumočnický deník 

 (1)  Znalci  a  tlumočníci  založí  a  vedou  o  provedených znaleckých  (tlumočnických) 

úkonech deník. Znalecký (tlumočnický) deník se skládá z průběžně číslovaných a pevně 

spojených listů. Krajský soud opatří deník pečetí s uvedením počtu listů deníku. 

 (2)  Krajský soud se přesvědčuje občasnými prohlídkami, zda deníky jsou řádně   vedeny.   

Dohled   nad  prováděním  těchto  prohlídek  vykonává ministerstvo spravedlnosti. 

 

§ 9 

Použití prostředků organizace ke znaleckému úkonu 

 (1)  Nemá-li organizace, u níž znalec je v pracovním poměru, přístroje, jiná  zařízení  a  

materiály,  jichž  je  nezbytně  třeba  k  provedení znaleckého  úkonu,  je  povinna  vydat o 

tom znalci potvrzení, na jehož podkladě  požádá  znalec  jinou  organizaci o potřebnou pomoc 

v rozsahu stanoveném zákonem. 

 (2)  Jestliže by organizace odepřela umožnit znalci použití příslušných prostředků,  může  

znalec  požádat  předsedu  krajského  soudu, v jehož seznamu  je  znalec  zapsán, o pomoc. 

Předseda krajského soudu projedná věc  přímo  s  touto  organizací. Jestliže by se touto cestou 

nedosáhlo nápravy,  obrátí se předseda krajského soudu o pomoc na orgán nadřízený 

organizaci  a  v  případě  potřeby  projedná ministerstvo spravedlnosti rozpor s příslušným 

ústředním orgánem. 

(3)   Náklady,  které  znalec  uhradil  organizaci  za  použití  jejich prostředků, uplatní v rámci 

nákladů, které vznikly podáním posudku. 

 

§ 10 

Zánik funkce 

(1)  Jestliže  je  znalec  (tlumočník)  z  funkce  odvolán  nebo zemře, vyškrtne ho krajský soud 

ze seznamu. 

 (2)  U znalců (tlumočníků) jmenovaných ministrem spravedlnosti vyrozumí ministerstvo  

spravedlnosti  o  odvolání  z funkce nebo o smrti krajský soud, v jehož obvodu má znalec 

(tlumočník) bydliště. 

 

 

 

 



Část II 

Výkon znalecké (tlumočnické) činnosti 

 

§ 11 

Přibírání znalců (tlumočníků) 

 (1)  Státní  orgán  vyžaduje  posudek  (tlumočnický  úkon) především od ústavu 

specializovaného na znaleckou (tlumočnickou) činnost (§ 21 odst. 1  zákona),  a  není-li  ho v 

příslušném oboru nebo není-li to z důvodu hospodárnosti   možné,  od  znalce  (tlumočníka)  

zapsaného  v  seznamu krajského  soudu,  v  jehož  obvodu  má  státní orgán sídlo. Jestliže v 

seznamu krajského soudu není zapsán znalec příslušného oboru (tlumočník příslušného  

jazyka)  nebo jestliže pro to svědčí vážné důvody, přibere státní  orgán  znalce (tlumočníka) 

zapsaného v seznamu jiného krajského soudu. 

(2)  Jestliže  státní orgán hodlá za podmínek stanovených v § 24 zákona ustanovit  znalcem  

(tlumočníkem)  osobu,  která není zapsána v seznamu znalců  (tlumočníků), ověří si podle 

potřeby předpoklady této osoby pro podání posudku (provedení tlumočnického úkonu) (§ 2 

odst. 1 a 2). 

(3)   Znalec   (tlumočník)   zapsaný   v   seznamu   se  při  znaleckém (tlumočnickém)   úkonu  

odvolá  na  složený  slib.  Znalec  (tlumočník) nezapsaný v seznamu znalců (tlumočníků) složí 

slib před podáním posudku  (provedením tlumočnického úkonu). 

 

§ 12 

Lhůta k provedení úkonu 

(1)  Při vyžádání znaleckého (tlumočnického) úkonu uloží státní orgán v mezích stanovených  

zákonem znalci (tlumočníku) lhůtu, ve které má být úkon  proveden;  před stanovením  lhůty  

je  podle  okolností nutno se znalcem  (tlumočníkem)  projednat,  zda může  v  zamýšlené  

lhůtě úkon provést. 

(2) V  naléhavých  případech  může státní orgán žádat spěšné provedení znaleckého  

(tlumočnického) úkonu; v tomto případě se uvede v opatření, kterým  je  znalec  ustanoven,  

výslovně, že je žádáno spěšné provedení úkonu, a stanoví se lhůta k jeho provedení. 

 

 

 

 

 



§ 13 

Náležitosti posudku 

(1)  Příslušný  orgán,  který v řízení ustanovil znalce, vymezí ve svém opatření  jeho úkol, 

podle okolností případu též formou otázek tak, aby se  znalec  zabýval  jen  takovými 

skutečnostmi, k jejichž posouzení je třeba jeho odborných znalostí. 

(2)  V posudku uvede znalec popis zkoumaného materiálu, popřípadě jevů, souhrn 

skutečností, k nimž při úkonu přihlížel (nález), a výčet otázek, na které má odpovědět, s 

odpověďmi na tyto otázky (posudek). 

(3)   Písemný  znalecký  posudek  musí  být  sešit,  jednotlivé  strany očíslovány,  sešívací 

šňůra  připevněna  k  poslední  straně posudku a přetištěna znaleckou pečetí 

(4)  Na  poslední  straně  písemného  posudku  připojí znalec znaleckou doložku,  která 

obsahuje  označení  seznamu,  v němž je znalec zapsán, označení  oboru,  v  němž je oprávněn 

podávat posudky, a číslo položky, pod kterou je úkon zapsán ve znaleckém deníku. 

(5)  Znalec  je  povinen  písemný  posudek  na požádání státního orgánu osobně stvrdit, 

doplnit nebo jeho obsah blíže vysvětlit. 

(6)  Při ústním posudku podaném do protokolu uvedou se též údaje, které jsou předmětem 

znalecké doložky. 

 

§ 14 

Náležitosti tlumočnického úkonu 

(1)  Písemný  překlad  podává  tlumočník zapsaný v seznamu tlumočníků v obdobné  úpravě, 

jaká je stanovena pro písemný posudek znalce. Na první straně písemného překladu uvede 

tlumočník, z kterého jazyka byl překlad proveden, a na poslední straně připojí tlumočnickou 

doložku. 

(2)  S  písemným  překladem musí být sešita přeložená listina. Nelze-li tuto  listinu  připojit  k 

překladu, spojí se s překladem její ověřený opis. 

(3)  Tlumočnická  doložka  se  napíše  perem nebo strojem, popřípadě se připojí otiskem razítka. 

(4)  Tlumočnický  úkon  provedený  ústně  před  státním  orgánem uzavře 

tlumočník  údaji,  které při písemném překladu se uvádějí v tlumočnické doložce. 

 

 

 

 

 



§ 15 

Znalecké posudky (tlumočnické úkony) prováděné mimo řízení 

(1)  Posudky  mimo  řízení provádějí znalci na základě dohody s občanem nebo   organizací; 

totéž  platí  o  úkonech  tlumočníků;  jinak  platí přiměřeně  ustanovení  o znaleckých 

posudcích (tlumočnických úkonech) v řízení (§ 13 a 14). 

(2) Důvody, pro které je znalec (tlumočník) vyloučen z úkonu, a důvody, pro které může 

odmítnout podání posudku (provedení tlumočnického úkonu) v  řízení  před  státním  

orgánem,  platí  též  v případech uvedených v odstavci 1. 

 

Část III 

Odměňování ústavů 

§ 15a 

(1) Ústavům a jiným pracovištím vykonávajícím znaleckou činnost podle § 21  zákona  (dále 

jen "znalecké ústavy") náleží za výkon této činnosti odměna a náhrada nákladů (dále jen 

"znalečné") podle této vyhlášky. 

(2)  Odměna příslušející znaleckému ústavu se stanoví podle sazeb odměn za  znalecké 

posudky (§ 16), pokud je znalecký posudek podáván v řízení před  soudem,  jiným  státním  

orgánem  nebo  orgánem  vykonávajícím na základě   zákona  veřejnou  správu,  a  znalecký  

ústav  byl  k  podání znaleckého  posudku  ustanoven orgánem, který řízení vede. V 

případech, kdy  je  pro  podání  znaleckého  posudku  znaleckým ústavem vyžadována 

zvláštní odborná specializace, lze sazbu odměny příslušející znaleckému ústavu  podle  §  16  

zvýšit  až  o  50  %. Ustanovení § 20 a 21 se při stanovení odměny znaleckému ústavu použijí 

obdobně. 

(3)  Nejde-li  o  podání  znaleckého  posudku  podle odstavce 2, náleží znaleckému  ústavu  

znalečné ve výši odpovídající smluvní ceně účtované znaleckým ústavem za odborné 

posudky, expertizy nebo obdobné úkony. 

 

§ 15b 

Jsou-li pro některé druhy znaleckých posudků stanoveny odměny a náhrady paušální   

částkou,   pro  znalecké  ústavy  se  tyto  paušální  částky nepoužijí. 

 

§ 15c 

Při rozhodování o znalečném platí ustanovení § 25 odst. 2. Státní orgán je  oprávněn  znalečné  

snížit,  byl-li znalecký úkon proveden opožděně nebo nekvalitně. 



Část IV 

Odměny a náhrady nákladů za znalecké posudky 

(tlumočnické úkony) 

 

§ 16 

Sazby odměn za znalecké posudky 

Odměna  za  znalecký  posudek  činí  podle jeho náročnosti a podle míry odborných  znalostí, 

které bylo nutné k jeho podání vynaložit, za jednu hodinu práce 100 až 350 Kč. 

 

§ 17 

Sazba odměn za tlumočnické úkony 

 (1)  Odměna za tlumočnický úkon činí podle jeho náročnosti a podle míry odborných 

znalostí, které bylo nutné k jeho podání vynaložit: 

Pol. 1: Při ústním překladu z cizího jazyka do češtiny nebo naopak 

             za jednu hodinu ........................... 100 až 350 Kč, 

Pol. 2: Při ústním překladu z cizího jazyka do cizího jazyka  

     za jednu hodinu .................................... 150 až 350 Kč, 

Pol. 3: Při písemném překladu z cizího jazyka do češtiny nebo naopak 

             za jednu stránku .......................... 100 až 350 Kč, 

Pol. 4: Při písemném překladu z cizího jazyka do cizího jazyka  

     za jednu stránku ................................... 150 až 350 Kč. 

(2)  Při  písemném  překladu  se  počet  stránek  pro  stanovení odměny tlumočníka  určí  vždy 

podle přeloženého textu. Není-li napsán latinkou nebo  azbukou vychází se z počtu stránek 

překládaného textu. To platí i pro revizi překladu podle § 18. 

 

§ 18 

Revize překladu 

(1) Odměna za jazykovou revizi překladu činí podle hledisek uvedených v § 17 odst. 1 za 

jednu stránku 30 až 90 Kč. 

(2)  Bylo-li  nutno  při  revizi  překladu jeho text zcela přepracovat, náleží tlumočníkovi 

odměna podle sazeb uvedených v § 17 odst. 1. 

 

 

 



§ 19 

Tlumočníci ústních projevů ve styku s hluchoněmými osobami 

Za  tlumočení  ústních projevů ve styku s hluchoněmými osobami přísluší odměna podle 

ustanovení § 17 pol. 1. 

 

§ 20 

Zvýšení odměny za znalecký posudek 

(1)  Je-li  znalecký  posudek  vzhledem  k okolnostem případu mimořádně obtížný,  může být  

ve  zvlášť odůvodněných případech odměna výjimečně přiměřeně zvýšena až o 20 %. 

(2)  Jde-li  o  posudek,  kterým je přezkoumáván posudek jiného znalce, může být odměna 

zvýšena až o 10 %. 

(3)  Je-li  nutné  spěšné  provedení úkonu, nebo bylo-li znalci uloženo úkon provést v den 

pracovního volna nebo pracovního klidu anebo v noci, může být odměna zvýšena až o 50 % 

(4) Zvýšení podle odstavců 1, 2 a 3 lze slučovat. 

 

§ 21 

Snížení odměny za znalecký posudek 

U  často se opakujících jednoduchých znaleckých posudků spočívajících v odborném   

zjišťování   v  podstatě  stejných  skutečností,  zejména  v provádění  zkoušek pomocí 

speciálního zařízení, popřípadě laboratorního postupu, snižují se hranice sazeb uvedených v § 

16 o 20 %. 

 

§ 22 

Zvýšení odměny za tlumočnický úkon  

(1)  Odměny za tlumočnický úkon stanovené podle § 17 odst. 1 pol. 1 a 2 lze zvýšit 

a)  až  o  20  % za tlumočení projevů zvlášť náročných na přesnost nebo odbornost tlumočení, 

b) až o 10 % za tlumočení afrických a asijských jazyků, 

c)  až  o  50  % z důvodu jiné náročnosti, zejména bylo-li uloženo úkon provést spěšně, nebo 

v den pracovního volna nebo pracovního klidu anebo v noci. 

(2)  Odměny za tlumočnický úkon stanovené podle § 17 odst. 1 pol. 3, 4,  lze zvýšit 

a)  až o 50 %, je-li překlad zvlášť odborně náročný, nebo z důvodu jiné náročnosti,  zejména  

bylo-li  uloženo  úkon provést spěšně, nebo v den pracovního volna nebo pracovního klidu 

anebo v noci, 

b)  až  o  30  %, je-li překlad pořizován z magnetofonového nebo jiného  zvukového záznamu, 



c)  až  o 20 % z důvodu jiné náročnosti překladu, zejména jde-li o text těžko čitelný. 

(3) Při tlumočení projevů ve styku s hluchoněmými lze odměnu podle § 17 odst.  1  pol.  1  

zvýšit  až  o  10 %, je-li hluchoněmý stižen duševní poruchou nebo neovládá-li dobře způsob 

dorozumívání. 

(4)  Zvýšení podle odstavce 1 písm. a) až c) a odstavce 3 lze slučovat; rovněž lze slučovat 

zvýšení podle odstavce 2 písm. a) až c). 

 

§ 23 

Paušální částky odměn a náhrady nákladů za znalecké posudky 

V  případech,  uvedených  v  příloze  této vyhlášky, náleží za znalecký posudek  odměna  a  

náhrada  nákladů ve výši stanovené paušální částky, nestanoví-li  tato vyhláška jinak; 

ustanovení § 16, 20 a 21 se v těchto případech nepoužijí. 

 

§ 24 

Výklad některých pojmů 

(1) Je-li k provedení znaleckého posudku nebo tlumočnického úkonu podle §  17  odst.  1 pol. 

1, 2 třeba méně než jedné hodiny, náleží odměna za celou  hodinu.  Poslední  započatá  

hodina se započte celá, s výjimkou případu,  kdy  znalec  nebo  tlumočník  v  této době 

pokračuje v dalším znaleckém nebo tlumočnickém úkonu. 

(2) Jednou stránkou překladu se rozumí text psaný strojem obsahující 30 řádků  po 60 

úhozech včetně mezer. Nedokončená stránka se posuzuje jako celá, uzavírá-li text nebo jeho 

ucelenou část. 

 

§ 25 

Řízení o odměnách a náhradách nákladů 

(1) Státní orgán, který si vyžádal znalecký posudek (tlumočnický úkon) ,rozhodne  o  odměně  

a náhradě nákladů, popřípadě o náhradě mzdy znalce (tlumočníka)  v  rámci  řízení,  v němž 

byl znalecký (tlumočnický) úkon proveden. 

 (2)  Při určování výše odměny za znalecký (tlumočnický) úkon se hodnotí především: 

a)  povaha  a rozsah úkonu a stupeň odborné kvalifikace potřebné k jeho provedení, a to v 

každé z položek provedeného úkonu, 

b)  charakter  a  účelnost  pomocných  prací1; při znaleckém úkonu je studium spisu zpravidla 

součástí úkonu, 
                                                
1  § 18 odst. 2 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících. 



c)  přiměřenost  doby  trvání  úkonu,  a  to též porovnáním s obdobnými odbornými úkony a 

částkami odměn za ně účtovanými, 

d)  dodržení  stanovené  lhůty  znalcem, zejména bylo-li uloženo spěšné provedení úkonu, 

e) zda úkon spočíval v přezkoumávání posudku provedeného jiným znalcem. 

 (3) Pokud za znalecký posudek náleží odměna a náhrada nákladů stanovená paušální  

částkou,  určuje  se  odměna a náhrada nákladů touto částkou. Pokud  znalec  doloží  

mimořádné  okolnosti svědčící pro to, aby odměna nebyla  paušální  částkou  určena,  může 

státní orgán při určení odměny postupovat  podle  §  16  a  20,  v takovém případě rozhodne 

též o výši náhrady nákladů. 

 (4)  V  rozhodnutí,  kterým  se  určuje odměna a náhrada nákladů, popř. náhrada  mzdy,  se  s 

odkazem na příslušné ustanovení vyhlášky uvedenou důvody, podle kterých bylo rozhodnuto 

o jednotlivých položkách, z nichž se skládá odměna a náhrada nákladů, popř. náhrada mzdy. 

 

§ 26 

zrušen 

 

§ 27 

Mimořádné snížení nebo odepření odměny 

 (1)  Státní  orgán je oprávněn stanovit odměnu v rámci sazby snížené až na  polovinu,  

jestliže  znalec  (tlumočník) provedl úkon opožděně nebo nekvalitně. 

(2)  Jde-li  o zvlášť závažný případ nekvalitního provedení úkonu, může státní orgán odměnu 

odepřít. 

 

§ 28 

Náhrada cestovních a jiných výdajů 

(1)  Znalec  (tlumočník),  který  podává posudek (tlumočnický úkon), má nárok 

a)  na náhradu cestovních a jiných výdajů, a to podle obecných předpisů o  náhradě  

cestovních,  stěhovacích  a  jiných  výdajů  při pracovních cestách.  Mezi  hotové výdaje 

náleží i částky, které znalec zaplatil za použití zařízení nebo pomůcek organizaci při 

provádění znaleckého úkonu a za pomocné práce; 

b) na náhradu mzdy za dobu strávenou podáním ústního znaleckého posudku (provedením  

ústního  tlumočnického  úkonu)  při  jednání  před státním orgánem,  včetně čekací doby a doby 

strávené na cestě k jednání a zpět,  jestliže jde o dobu, která se kryje s jeho pracovní dobou. 

(2)  Znalec (tlumočník) má nárok na poskytnutí zálohy na úhradu nákladů uvedených v odstavci 1. 



(3)  Při poskytování záloh znalci (tlumočníku) na úhradu hotových výloh spojených s úkonem, 

postupuje se tak, aby nedocházelo k přeplatkům. 

(4)  Náhrada hotových výloh se poskytuje znalci (tlumočníku) na základě předložených  dokladů;  

obdobně  se  postupuje  v případech, kdy znalec účtuje  odměnu, kterou poskytl za provedení 

pomocných prací jiné osobě. Za  pomocné  práce  lze  přiznat  náhradu vyplacené odměny v souladu 

se mzdovým (platovým) tarifem platným pro takové nebo obdobné činnosti. 

(5)  Při uplatnění nároku na náhradu mzdy znalce (tlumočníka) postupuje se obdobně jako při 

uplatnění nároku na náhradu mzdy svědka. 

(6)  Neposkytuje  se  náhrada  nákladů  vzniklých znalci (tlumočníku) v souvislosti  s  

jmenováním,  odvoláním  znalce  (tlumočníka),  jakož  i náhrada  nákladů,  které  znalci  

(tlumočníku) vzniknou v souvislosti s úkoly  řízení  znalecké  (tlumočnické)  činnosti  a  

metodického vedení znalců (tlumočníků). 

 

§ 29 

Odměny za úkony mimo řízení 

Odměny  a  náhrady  nákladů  za  znalecké  posudky  a tlumočnické úkony provedené  na  

žádost  organizace na základě dohody o práci konané mimo pracovní  poměr  se  řídí  

předpisy,  které  obecně upravují odměňování těchto  prací.  Těchto  předpisů  se  použije 

přiměřeně i pro stanovení odměny  za  znalecké  posudky  (tlumočnické úkony) provedené na 

základě smlouvy mezi znalcem (tlumočníkem) a občanem. 

 

Část V 

Všeobecná a závěrečná ustanovení 

 

§ 30 

 (1)  Ustanovení  této  vyhlášky  o  státních  orgánech vztahují se i na orgány  a  organizace, 

na něž je výkon některých funkcí státních orgánů přenesen. 

(2)  Pokud se v této vyhlášce používá pojmu "organizace", rozumí se tím podle povahy věci 

též právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby. 

 

   

 

 

 



§ 31 

 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1967. 

 

Ministr: 

Dr. Neuman v.r. 

 

   Příl. 

Paušální částky odměn a náhrady nákladů za znalecké posudky 

 

Odměny  a  náhrady  nákladů  za  znalecké posudky vyžadované v trestním řízení,  které  jsou  

spojeny  s  prováděním  pitev,  se stanoví těmito paušálními částkami: 

 

1.  Paušální částka odměny znalce za výkon pitvy, včetně histologického vyšetření 

    do 10 preparátů ................................... 6 500,- Kč, 

    a za vyšetření každého dalšího preparátu ..........   150,- Kč. 

2. Paušální částka náhrady nákladů spojených s výkonem pitvy 

a) odměna pitevnímu laborantovi ...................   500,- Kč, 

b) odměna za provedení zápisu .....................   350,- Kč, 

c) odměna  histologickému  laborantovi   při  vyšetření   

 do  10 preparátů ......................................   400,- Kč, 

       a za vyšetření každého dalšího preparátu .......    30,- Kč, 

d) odměna laborantovi za provedení fotografické dokumentace 

da) za jeden snímek ............................    30,- Kč, 

 db) za jeden rtg snímek ........................   100,- Kč. 

3.  Paušální  částka  odměny  podle  bodu  1  a paušální částka náhrady nákladů  podle  bodu  

2  se  zvyšuje  o  20  % při výkonu pitvy těla za mimořádně obtížných okolností, zejména v 

pokročilém hnilobném rozkladu, exhumovaných  těl,  kosterních  zbytků,  případů 

mumifikace, adipocire, infekčně závažných případů a případů identifikace. 

4. Paušální částka odměny podle bodu 1 se zvyšuje o 50 %, provádí-li se pitva v den 

pracovního volna nebo pracovního klidu anebo v noci. 

5.  Provede-li  znalec sám i takové úkony, které může vykonat laborant, přísluší mu též 

paušální odměna, která by jinak příslušela laborantovi. 

6.  Náhrada  za  použití pitevny, laboratoře a materiálů se přiznává ve výši odpovídající 

doloženým skutečným nákladům. 



7.  V  paušálních  částkách  náhrady  nákladů  nejsou  zahrnuty náklady náležející  podle  

obecných  předpisů  o  náhradách cestovních a jiných nákladů a náhrada mzdy. 

8.  Výkonem  soudní  pitvy se rozumí zevní a vnitřní prohlídka mrtvoly, pitva včetně 

sestavení pitevního nálezu a odběru biologického materiálu pro další vyšetření (histologické, 

serologické, toxikologické apod.). 

 

Vybraná ustanovení novel 

Čl.III vyhlášky č. 432/2002 Sb. 

 

Přechodná ustanovení 

1.  Znalecké  posudky  a  tlumočnické  úkony  podané  přede dnem nabytí účinnosti této 

vyhlášky se odměňují podle dosavadních předpisů. 

2. Podle této vyhlášky se odměňují znalecké posudky a tlumočnické úkony podané  nejdříve v 

den, kdy tato vyhláška nabyla účinnosti, i když byly zadány  před tímto datem a část úkonu 

byla případně vykonána před tímto datem. 

 

 

 

Zdroj: 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=30965&fulltext=&nr=37~2F1967&par

t=&name=&rpp=15#local-content [citováno dne 8. 8. 2014] 
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