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Horoskopy na měsíc prosinec
(uvnitř novin)

Foto: Astrohled.cz
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Rozhovor s Terezou
Flossmannovou (str. 9)

NOVÝ
MINISTR
ZDRAVORNICTVÍ
Americké volby

Protesty na náměstí Republiky (zpráva)
SIMONA MÁZDROVÁ
2. 11. 2020
V Praze se ve středu
28.10. 2020 uskutečnila celá
řada protestních akcí. Na
náměstí Republiky dorazilo
větší množství lidí, atmosféra
velmi rychle zhoustla. Prostor
musel být uzavřen, davy ale
zaplnily i okolní ulice.
Jednou z akcí v den
vzniku
samostatného
československého státu byla
"Manifestace za svobodu
a pravdu odsuzující teror
a manipulaci" na náměstí
Republiky. Na místě se sešlo
několik desítek až stovek lidí.
Svolavatelem protestu byl
David Tesař, který na
náměstí Republiky řekl, že
účastníci
nezpochybňují
covid-19, ale vadí jim přímo
vládní opatření, která jsou
podle
něj
nesmyslná.
Momentální vládní opatření
výrazně omezují shlukování
osob. Bylo povoleno 100
účastníků, kteří měli tvořit
pouze 20členné skupiny.

Krátce před dvanáctou hodinou
policisté informovali, že byla
naplněna kapacita účastníků a další
příchozí se vystavují postihu za
nedodržení
vládních
nařízení.
Proto zde musela zasahovat policie,
která nepouštěla po naplnění
kapacity nikoho přímo
k místu
dění.
Většina účastníků dorazila na
místo demonstrace s českými
vlajkami
kvůli
probíhajícímu
státnímu svátku, ale také s
transparenty. Ty hlásaly hesla jako
"Už i viry jsou schopnější než vláda"
nebo
"Veličenstvo
covid".
Podle policie shromáždění na
náměstí Republiky proběhlo bez
větších konfliktů, ale někteří lidé
nedodržovali vládní nařízení. Byl
zadržen pouze jeden muž. Mezi
protestujícími byli i právě lidé, kteří
nedodržovali
opatření
ohledně
shlukování lidí na veřejnosti nebo
lidé, kteří neměli ochranu úst a nosu.
Policie měla možnost uložit pokutu
na místě nebo věc oznámit. Z
důvodu zabránění dalších konfliktů
prohřešky pouze zdokumentovali.
Proběhlo také podepisování petice.
Demonstrace na stejném místě
skončila
českou
hymnou
a
potleskem, někteří lidé odešli, jiní
zůstali a povídali si.

Foto: prazsky.denik.cz
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Boj o křeslo v Bílém domě
Foto: E15.cz

(zpráva)
BARBORA STOKLASOVÁ
16. 11. 2020
Celý svět na začátku listopadu bedlivě
sledoval boj mezi republikánem Donaldem
Trumpem a demokratem Joe Bidenem.
Hlavním termínem voleb byl 3. prosinec, kdy
se před volebními místnostmi tvořily
několikametrové fronty čekajících lidí.
Všichni občané chtěli svým hlasem ovlivnit
budoucnost.
Velká skupina Američanů se rozhodla
pro předčasné hlasování z důvodu
koronavirové krize. Rekordní počet lidí
se
vrhl na korespondenční hlasy, které
zamíchaly karty až na úplném konci voleb.
Výsledky jako každé volební období
nejsledovanějších voleb na světě míchaly
,,swing states‘‘ (nerozhodné státy, které se
přikloní v daném období dle vlastního
uvážení). Jejich náklonnost chce získat
každý
kandidát.
Předvolební průzkumy z roku 2016 byly
velmi vyrovnané pro oba kandidáty a letos
tomu nebylo jinak. Někdy se jako o vítězi
mluvilo o Trumpovi, jindy byl favoritem
Biden. V samotném boji měl Trump
dlouhou dobu navrch, ale vše se změnilo v
posledních okamžicích. Donald Trump
se
dokonce s velkým předstihem označil za
vítěze a z některých států už přicházely
předčasné gratulace. Ale nikdo netušil, že
konec bude úplně jiný. Někdo možná už ani
nedoufal. Přesto byl Biden trpělivý
a
počkal si na konečné definitivní výsledky. A
přísloví ,,Kdo si počká, ten se dočká.‘‘ se v
plné parádě ukázalo jako pravdivé.

Státy pomalu měnily svoji barvu z červené
(republikánské) na modrou (demokratickou) a
začínalo to vypadat nadějně pro Demokratickou
stranu. Ve státech Wisconsin, Michigan,
Pennsylvania, Georgia a Arizona rozhodovaly
desítky tisíc hlasů, všechny tyto státy získal Joe
Biden. Zmíněné státy mu zajistily vítězství nad
Trumpem
a
možnost
změnit
USA.
Za celé volební období padly různé rekordy
a nastaly novinky. Joe Biden se v lednu
oficiálně stane dosud nejstarším americkým
prezidentem. Kamala Harrisová bude první
ženou s tmavou pletí, z níž se stane
viceprezidentka. Oba kandidáti těchto voleb
získali nejvyšší počet volebních hlasů za celé
období volby prezidenta v USA. A poslední
rekord
byl
zaznamenán
v
počtu
korespondenčních
hlasů.
Jak se Donald Trump srovná s porážkou? A
co vše udělá pro to, aby dokázal, že podle něj
byly volby zfalšované?

Foto: novinky.cz
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PŘÍRODNÍ PERLA ČESKA
NATÁLIE BENDOVÁ
5. 11. 2020
Asi velká část z nás už od svých
prvních kroků cestovala po naší
úchvatné zemi. Avšak málokdo si
uvědomoval značnosti našeho okolí
a
toho, jaký je to dar. Naskytla se mi
příležitost, navštívit hned několik zázraků
zdejší přírody hned na jednom jediném
místě na severu Čech v NP České
Švýcarsko. Které můžeme znát například
z Pyšné princezny. Ale jen atmosféra
jednoho místa zde mi utkvěla hluboko v
hlavě a zanechala na mně svůj podpis.
Stojí ten výhled opravdu
za celý
výstup? No vydejte se to zjistit se mnou.
Opouštím hotelový areál v červeném
vozidle a mířím vstříc cestě blíže
k
oblakům. Všude kolem mě se nachází
stromy s listy zbarvenými snad do většiny
barev duhy. Nebe je poseto mraky,
zvedá se vítr a vypadá to, že každou
chvílí propukne bouře. Ale to mě
neodradí, a i tak pokračuji v jízdě.
Vystupuji z auta a do nosu mě udeří těžký
vzduch. Vydávám se středem obce Tisá
směr Tiské stěny, které leží v CHKO
Labské pískovce. Tato oblast se objevila
i v 1. díle známého filmu Letopisy Narnie
ve scéně, kde Lucinka poprvé vchází do
Narnie.
Průvodce
po
Děčínsku
doporučuje Tiské stěny jako ,,ráj turistů i
horolezců“ a dodává: ,,Pokud projdete
oba nabízené prohlídkové okruhy,
podnítíte svou fantazii při hledání
různých
skalních
útvarů
podle
zajímavých názvů.“ A má pravdu.

(reportáž)
Procházím skalním městem, které je bohaté na
atraktivní pískovcové útvary, a kolem několika
vysokých a mohutných skal, ze kterých mě
nejvíce zaujaly útvary Skalní hřib a Želva, vedle
kterých
jsou
odpočívadla
a
nádherná
panoramata. Mým hlavním cílem je ale nejvyšší
bod těchto stěn, a tak mířím dále.
Po několikakilometrové cestě konečně
zahlédnu vrcholek onoho cíle. Nacházím se ve
výšce 613 m n. m. a nabízí se mi dokonalého
výhledu. Fouká poměrně silný vítr, lehce mží a
i když je konec léta a teplota dosahuje kolem 20
stupňů, je zde nahoře poměrně chladno. Všude
kolem mě se nachází rozjaření lidé, na nichž lze
vidět, že jsou nadšeni, že si po několika měsících
alespoň na krátkou dobu můžeme užívat turistiky
bez roušek zakrývajících naše ústa. V mém okolí
jsou pouze skály a stromy. K dokonalému
rozhledu se dále přidává ještě obec Tisá s
krásnými
domky
a
místním
kostelem.
I přes bouřlivé počasí působí vše tak klidně a
harmonicky. Propadám kouzlu této oblasti, která
ve
mně
zanechává
nezapomenutelnou
vzpomínku. S těžkým srdcem opouštím tuto
přírodní perlu a vydávám se vstříc jiným
zázrakům
naší
malebné
země.

Foto: Natálie Bendová

STRÁNKA 3

REFLEKTOR

20. 11. 2020 / / PÁTEK / / 1. VYDÁNÍ

Pravda o české politice

(analytický článek)

ŠTĚPÁN TROLLER
10. 11. 2020
Nynější situace a události nám naskýtají otázky
ohledně rozumu a schopností našich politiků. Jak
se dostávají k moci a jak souvisí politická
gramotnost s aktuální epidemií covidu v Česku?

Když jím bude manipulovat ve svůj
prospěch a Babišovi plány nevyjdou, tak
to bude moct svést na svou loutku, která
bude
zaměněna
za
jinou.

Všichni dobře víme, že pro dodržení demokracie
je důležitá pluralita názorů, avšak česká společnost
se dělí jen na dva tábory, babišovce a zbytek. I když
toto zastoupení babišovců není většinové, Babiš
dostal značnou procentuální podporu a získal
prakticky monopol vůči ostatním stranám. Stal se
premiérem, a stojí tedy v čele vlády.

Dostáváme se zde k jednomu
paradoxu. Špatné řešení má negativní
výsledek a lidé budou nespokojení.
U
dobrého východiska je pozitivní efekt, ale
za cenu nějaké oběti, takže lidé budou
také rozhořčení. Adam Vojtěch jednal
také populisticky, když zavedl mírná
opatření, aby se zalíbil lidem. Kvůli jeho
pozdní reakci musel být zaveden
lockdown.

Co tedy Babiš v České politice opravdu
pohledává?
Babiš je spoustou lidí označován za psychopata
nebo maniakálního člověka dychtícím po moci
a
penězích. O jeho střetech zájmů se můžeme
přesvědčit už jenom kauzou s korunovými
dluhopisy. Jeho touha po moci přetrvává, jelikož je
více než zřejmé, že Babiš dosazuje na post ministra
zdravotnictví takové osoby, které může snadno
tahat
za
špagátky.

Roman Prymula zavedl přísná
opatření, která nebyla populární, ale za
to byla k cestě k lepším výsledkům. To, že
českou společností otřásl nedávný
skandál Prymuly, se nemusí připomínat.
Dalo by se polemizovat, zda byla veliká
snaha nachytat Prymulu při sebemenší
chybce a funkce ho zbavit, nebo jestli to
bylo přirozené. Co je ale jisté, že Babišovi
se
Prymulovo
jednání
nelíbilo.

Proč je tedy post ministra zdravotnictví tak
nestálá
pozice?
Samotný počátek problému koření ve
společnosti jako takové. Špatné porozumění textu,
důvěřivost nesplnitelným slibům a nízká mediální
gramotnost Čechů velmi nahrávají populismu. Češi
věří,
že
co
je
psáno,
to
je
dáno.

Má nový ministr zdravotnictví šanci
uspět?
Dle slov Vlastimila Válka z rozhovoru
pro DVTV vyplývá, že důležitá je hlavně
komunikace s lidmi, na které Prymula
i
Vojtěch pohořeli. Že bývalí ministrové
pohořeli na sdělování informací, dokazuje
i zmatenost ve společnosti, která už
nevěděla, čím se řídit, protože se opatření
neustále měnila. To, jestli nový ministr
zdravotnictví Blatný dobře poučí lidi a
obstojí, ukáže teprve čas.

Populismu se dohledává i Babiš, který udělá vše
pro to, aby byl oblíbený. Na výsledky svého jednání
však příliš nehledí. Za ministra zdravotnictví může
dosadit kohokoliv bude chtít.
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Český Krumlov

(reportáž)

Foto: Barbora Stoklasová

Magické město v Jihočeském
kraji je jedním z nejzajímavějších
míst u nás v České republice. Český
Krumlov má velmi zajímavou
historii, která zde zanechala spoustu
obdivuhodných památek
a je
významným centrem živé kultury.
Proto jej můžeme nalézt
na
Seznamu
světového
dědictví
UNESCO.

SIMONA
MÁZDROVÁ
8. 11. 2020

REFLEKTOR

Na každém rohu leží pro kolemjdoucí
turisty krámek se suvenýry, malá
restaurace či penzion. Zastaví se zde
mnoho vodáku, kteří se rozhodli sjet
řeku Vltavu. Ti mají to štěstí, že mohou
vidět panorama Českého Krumlova
přímo z hladiny řeky. Ani já neodolala
a vydala jsem se projet město na loďce.
Výhled, který jsem měla možnost vidět,
překračoval
má
očekávání.

Snad každý Čech měl možnost
spatřit Státní hrad a zámek Český
Krumlov rozprostírající se na
vysokém břehu řeky Vltavy. Tento
jedinečný komplex budov není
zdaleka jediným lákadlem této
destinace. Mě ohromilo otáčivé
hlediště v zámecké zahradě, které je
zde od roku 1958, na kterém
se
dodnes hraje každoročně několik
desítek
představení.

Jedna návštěva města nestačí.
Navštívila jsem toto město a okolí již
třikrát a stále je zde plno zákoutí, které
stojí za to si prohlédnout. Každý rok se
zde
konají
koncerty,
divadelní
představení nebo letní festivaly. Jsou
zde také další zajímavé památky jako
kostel sv. Víta, bývalá jezuitská kolej
a klášter. Hezkým zpestřením je
návštěva zdejších muzeí a galerií.
To si ale necháme, až se příště
zavítáme opět do okouzlujícího
Procházkou jádrem historického Českého Krumlova.
města si člověk připadá, jako by se
ocitl v jiné době. V centru města se
klikatí typické uličky, které jsou
lemovány domky.
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Čech za hranicemi všedních dnů (fejeton)
ELIŠKA TUHÁČKOVÁ
6. 11. 2020

Jelikož kvůli aktuální situaci
ve světě si člověk
o
dovolené může nechat jenom
zdát, nezbývá nic jiného, než
si perfektní rekreaci toužebně
představovat při listování
letáky cestovních kanceláří.
Proč ale vlastně Češi tak
rádi jezdí za odpočinkem?
Stojí za tím snaha vypadnout z
každodenního
nudného
života? Je to kvůli tomu, že už
jim Mácháč nepřipadá jako
ideální náhrada moře?
A
otázka ze všeho nejdůležitější,
jak vůbec vypadá dovolená
typického
Čecha
podle
tradičních stereotypů, které
jsou známy napříč celým
světem?
Naprostá většina celý rok
pečlivě střádá korunku ke
korunce, aby si pak v létě
mohli užít zasloužený luxus.
Před cestou s vypětím všech
sil nablýskají svého značně
ojetého a léty prověřeného
miláčka. Kapitola sama
o
sobě je pak nakládání.
Objemná zavazadla, která
jsou
napěchovaná
potravinami tak na měsíc, se
do zavazadlového prostoru
vejdou jen stěží. Ubohým
pasažérům pak nezbyde nic
jiného, než se o svůj minimální
osobní
prostor
dělit
s
instantními polévkami
a
konzervami.

A jaké je pak samotné
cestování?
Povětšinou
nudná jízda v kilometrových
kolonách je spolu
s
nefunkční klimatizací spíš
forma novodobého mučení.
Na
rodiče
navíc
čeká
zpestření
v
podobě
neustálých
dotazů
jejich
ratolestí o tom, kdy už tam
konečně budeme. Odpověď,
že musí ještě chvíli počkat,
děti příliš neuspokojí, a tak si
pro změnu začnou stěžovat,
že mají hlad.
A právě
tehdy
nastane
čas
na
přestávku.
Na
frekventovaných
parkovištích
se
sejdou
nejrůznější národnosti, ale
Čechy mezi nimi jde poznat
bez sebemenších obtíží.
Místo aby se zdržovali a
udělali
si
při
zastávce
příjemný piknik s talířky,
ubrousky a příbory, vrhnou se
hladově na svůj řízek
v
alobalu, na který se jim
sbíhaly sliny už od chvíle, kdy
doma nasedli do auta. Ale tak
co, který Čech by mu dokázal
odolat?

Na konci úmorné cesty
čeká na všechny prosluněná
pláž a blankytně modré moře.
Jedinou vadou na kráse
tohoto ráje je obyčejně
jídelníček. Stačí jen pár dní a
na instantní polévku se nikdo
nemůže ani podívat. Tento
zádrhel je ale prkotina v
porovnání s tou největší
katastrofou. Tragédií, jež
donutí nejednoho Čecha
otočit se a rychlostí blesku
vyrazit zpět domů. Důvodem
není nic jiného než to, že
došlo pivo. Jaký chlap by taky
vydržel válení se na lehátku
bez orosené dvanáctky
v
ruce?
Když
ale
nenastanou
komplikace, mohou se všichni
věnovat své vášni, kterou
představuje
nakupování.
Ani zde se ale nepopře česká
mentalita. Kdo jiný by taky měl
náladu a chuť, běhat
ve
vedrech po tržnici při snaze
najít ten nejlevnější obchod se
suvenýry.
Proč tedy vlastně Češi
jezdí
na
dovolenou?
Překvapivě je to hlavně kvůli
jejich závistivým sousedům.
Těm se vždycky musí člověk
nad kafíčkem pochlubit, jak si
to tam perfektně užil.
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Příběh podle skutečné události

(recenze)

BARBORA STOKLASOVÁ
4. 11. 2020
Než přišla bouře (Adrift) je americký film
z roku 2018, kterého se ujal islandský režisér
Baltasar Kormákur. Film se téměř celý natáčel
na ostrově Fidži a jeho okolí.
Režisér se nechal inspirovat skutečným
příběhem Richarda Sharpa a Tami Oldham,
které 12. 10. 1983 na moři zastihl hurikán
Raymond. Tami ztvárnila herečka Shailene
Woodley, kterou mnoho lidí zná z filmu Hvězdy
nám nepřály. V hlavní mužské roli Richarda se
představil známý herec Sam Claflin. Můžeme
ho vidět v hlavních rolích ve filmech S láskou,
Rosie a Než jsem tě poznala podle předlohy
Jojo
Moyes.
Setkání dvou mladých lidí vyústí ve
vzájemnou lásku a společné objevování
oceánu a nových destinací. Jejich život se ale
během pár okamžiků obrátí ve velké
dobrodružství a špatnou noční můru, když musí
čelit jednomu z nejkatastrofálnějších hurikánů,
jaký byl kdy v historii zaznamenám. Mladý pár
je uvězněn v jádru Tichého oceánu a musí najít
cestu na Havaj s poškozenou lodí a bez
spojení s pevninou. Dny po bouři plynou a
ukazuje se výdrž, odvaha a síla.

Příběh mě celkově dojal a uvědomila
jsem si, jak během chvilky dokáže
příroda zasáhnout do našeho života. Ne
úplně šťastné se mi zdálo prolínání
flashbacků s přítomností. Flashbacky
zachycovaly seznámení a další
společné chvíle. Přítomné okamžiky
sledovaly život na lodi
po bouři. Zdá
se mi, že celý film byl díky tomu méně
napínavý a dynamický. Více bych
uvítala, kdyby byly všechny části
seřazeny chronologicky za sebou, film
by byl více zajímavý. Některé momenty
a situace byly až děsivé a závěr mě
překvapil… Kdo tedy vůbec přežil?
Herecké výkony byly famózní, i když
Richarda měl původně hrát Miles Teller.
Ale jsem ráda, že nakonec obsadili
Sama Claflina. Bedlivě jsem sledovala,
jak se budou následující dny vyvíjet a co
všechno budou muset přetrpět. A
hudba?
Hudba
byla
vzhledem
k situacím
výstižná.
Je obdivuhodné, jak se Tami se
situací vypořádala, byla velmi statečná.
Ale ani tento zážitek ji neodradil od
plachtění po události a pokračovala ve
své zálibě.
Myslíte, že byste dokázali překonat
sami sebe? Jak byste se zachovali?
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Pořadatelka Festivalu svobody (interview)
ŠTĚPÁN TROLLER, 20. 11. 2020

Foto: gympb.cz

Foto: Štěpán Troller

V tomto čísle Reflektoru
jsme si pro vás připravili
rozhovor
s
Terezou
Flossmannovou
(17),
pořadatelkou
Festivalu
svobody.
Jak probíhají
přednášky a různé akce
distanční formou?
Co je to festival svobody?
Festival
svobody
je
sdružení mladých lidí, kteří
organizují
na
školách
vzpomínkové
akce
k
sametové revoluci. Poprvé
se to konalo minulý rok,
přičemž tato akce měla
velký úspěch, takže jsme ji
opakovali i tento rok
a doufáme, že se z tohoto
festivalu
stane
tradice
na našem gymnáziu.

Jaká
jsou
negativa
konání
festivalu
v
karanténě?
Tak
negativem
je
například
neumožnění
se setkat s přednášejícími
prezenčně. Spíše z toho
plynou
výhody
jako
například
neomezenost
počtu
osob
na
workshopech, anebo to že
se můžete přihlásit na tolik
workshopů,
kolik
jen
chcete. Toto bylo minulý
rok limitováno pouze jen
na dva workshopy. Myslím
si, že karanténa
už není
pro tyto události problém.
Distanční formu akcí jsme
zvládli i my
a zvládají
ji lidé po celém světě.

Co pro vás
svoboda?

znamená

Mohu
svobodně
cestovat, dívat se na filmy,
číst veškeré dostupné knihy.
Pak ale samozřejmě i to, že
si mohu beztrestně udělat
svůj vlastní názor.
Myslíte si, že je v dnešní
koronavirové
době
svoboda omezena?
Podle
mě
největší
nesvoboda
spočívá
ve
velkém počtu dezinformací.
Vytváří to obrovský chaos
ve společnosti, protože lidé
už ani neví, který zdroj je
důvěryhodný. Samozřejmě,
že tu v ČR máme nějaké
spektrum
spolehlivých
a nespolehlivých médií, ale
lidé kolikrát nečtou ani to, z
jakého
webu
článek
pochází. Čtou to, čím jsou
upoutány jejich oči.
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Binec jménem Politika (fejeton)
ELIŠKA TUHÁČKOVÁ, 9. 11. 2020

Asi jen těžko člověk může najít slovo, které V rozhovoru na otázku, zda Donald Trump lže,
by dnešní mladé generaci znělo nudněji. A odvětila, že to je nesmysl a že pouze používá
překvapivě to není škola ani uklízení, ale politika. alternativní fakta. Alespoň už tedy víme, odkud
berou někteří naši politici svou inspiraci.
Co si pod tímto pojmem představí běžný
občan Česka? Nejčastěji pravděpodobně
Člověk, který se o politiku v zájmu
spoustu lidí v oblecích, která zdlouhavě mluví a zachování svého vlastního rozumu radši
o všem se pořád hádá. Často se stává, že jim nezajímá, se o ní tedy dozví až
z
nikdo vlastně ani nerozumí. I když občas to při předvolebních kampaní. Ty jsou ovšem pro
jednáních vypadá, že ani samotní politici se mnohé zdrojem nejen nových informací, ale
navzájem příliš nechápou. Právě z takových také bizáru. Zhruba 2 měsíce před volbami se
důvodů se pak nejde divit, když se lidé
o kolem nás vyrojí spoty kandidátů, před kterými
politiku radši ani nezajímají.
není úniku, protože jsou doslova všude. Číhají
na lidi v televizi, v rádiu, na Facebooku, na
Pro politiky je mimo jiné typické poněkud billboardech, na plakátech nebo třeba v
svérázné pojetí pravdy. Mezi skutečné perly poštovních schránkách.
Ve svých
patří například trochu starší výrok Tomia programech se všechny pokouší přesvědčit,
Okamury, ve kterém prohlásil, že „Každý že právě jejich strana je lepší než jakákoliv
koupený kebab je jen další jeden krok
k jiná. Ve videích se pak voličův hlas snaží
burkám.“ Pomyslnou korunu ale všemu nasadili získat
nejrůznějšími,
často
opravdu
v USA, kde se Kellyanne Conway, dnes už originálními, způsoby. Piráti zpívají, Realisté
bývalá poradkyně Bílého domu, snažila třeba vypráví vtipy. Nechyběl ani výsměch a
přesvědčit občany, že kancelář prezidenta je narážky na Babiše od ODS nebo třeba video
pravděpodobně odposlouchávána. Dokázat to ČSSD, které spíše, než kampaň připomíná
ovšem není tak jednoduché, protože se podle ní trailer k akčnímu filmu.
dá přeměnit na štěnici i obyčejná mikrovlnná
trouba. Právě Kellyanne Conway je také podle
Ať už jsou tedy názory běžných lidí
na
mě autorkou té nejlepší výmluvy, která jde použít politiku jakékoli, je třeba dodat, že volba, na
snad pro všechny situace.
koho budou v průběhu příštích let nadávat, je
jen a pouze na nich.

Andělský průvod Praha
Dne 29. 11. dojde v Praze na Staroměstském náměstí a jeho okolí k zahájení adventu a zimní verzi
pouličního festivalu Za dveřmi průvodem loutek andělů. Symbol Vánoc, ale také naděje, bezpečí a
ochrany se pozdraví s Pražany. Sedmimetrová loutka anděla v doprovodu artistů projde centrem
Prahy mezi 17.00 a 18.30 hodinou. Tyto průvody budou pokračovat každou adventní neděli. Tato
akce je zcela zdarma, a to pro každou věkovou kategorii.
AUTOR: NATÁLIE BENDOVÁ
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HOROSKOPY NA MĚSÍC PROSINEC
Beran

Býk

21. 3. až 20. 4.

21. 4. až 21. 5.

Dopřejte si čas pro sebe a zhodnoťte Váš
současný vztah. Věnujte sobě i partnerovi
prostor. Je možné, že napětí, které mezi vámi
panuje, by mohlo postupně vyvrcholit k
unáhleným rozhodnutím.
V práci hýříte kreativitou. Nepolevujte ve svém
snažení, mohlo by se Vám dostat nečekané
odměny.
Od členů ze širšího rodinného kruhu se Vám
nedostává zacházení, které byste si
představovala. Nenechávejte se tím vyvést z
míry.
Zaměřte se na svoji stravu. Vaše zdraví je v
ohrožení. Zkuste se více věnovat pohybovým
aktivitám a pestrosti jídelníčku.

Blíženci
22. 5. až 21. 6.
Vyražte mezi lidi. Díky vaší pozitivitě mohou
vzniknout nové přátelské vazby.
Před větší finanční investicí berte v úvahu Vaše
tenčící se konto. V zimě mrzne, tak ať neskončíte
pod mostem.
Ve vaší rodině panuje neklid. Ukažte těm malým
vzpurníkům zač je toho loket.
Opatřete si pořádnou péřovou bundu, venku
začíná přituhovat. Předejdete tak nepříjemnému
prostydnutí.

Pokuste se strávit vánoční čas ve svém rodinném
kruhu. Buďte otevřena smysluplné diskuzi i s
Vaším partnerem. Ukažte mu, že jste tady stále
pro něj, může to spoustu věcí změnit.
V práci postupujte obezřetně a dávejte si načas s
Vašimi rozhodnutími.
Nedbejte pouze na údržbu Vašeho domova
během svátků, ale také na jeho úklid a výzdobu.
Vaše ratolesti Vám s tím mohou pomoci.
Nenechte se rozhodit maličkostmi a směřujte
Vaše myšlení k zářné budoucnosti v podobě
vánočního stromku.

Rak
22. 6. až 22. 7.
S Vaším protějškem to je jak na horské dráze.
Dejte si pozor, aby váš vlak nevykolejil. Mohlo by
Vás to stát veškeré Vaše nervy.
Vaší finanční situaci se sice blýská na lepší časy,
ale neusněte na vavřínech. Mohli byste zase
rychle dohlédnout na samotné dno peněženky.
Věnujte alespoň jeden Váš večer jen a pouze
dětem. Vezměte je na výlet nebo třeba na
sváteční nákupy. Může dojít ke značnému
utužení vašeho pouta. Nezapomínejte na
pravidelné prohlídky u lékaře. Nechcete přece
obdařit své blízké nečekaným infarktem
myokardu.
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Lev

Panna

23. 7. až 22. 8.

23. 8. až 22. 9.

Věnujete příliš Vašeho volného času práci.
Vezměte si den volna a stravte ho v okolí blízkých
přátel.
Jelikož se blíží čas svátků, začne ve Vaší práci
panovat vánoční idylka. To však ale neznamená,
že se můžete uchýlit k blaženému stavu
nicnedělání.
Naučte se relaxovat. Vaše okolí jistě ocení, když
zapracujete na Vaší mentální stabilitě. Zlepšíte
tak i atmosféru doma.
Budete bojovat s prokrastinací a leností,
nenechte je vyhrát a vyrazte do přírody.

Nenechte Vaši asociální povahu, aby Vás
ovládala. Kamarádi určitě postrádají Váš osobitý
smysl pro humor.
Chybět můžete také i Vašemu partnerovi.
Nedostávalo se mu z Vaší strany pozornosti, po
které by toužil. Vyhraďte si na něj čas, kterým
byste mohli vše dohnat.
Vaše nesnáze způsobené nedostatkem
finančních prostředků se Vám podaří překonat.
Avšak každý klad nese i svůj zápor.
V posledních dnech Vám stres způsobil nejedno
příkoří. Vašemu zdravotnímu stavu prospěje
pohoda u vánočního stromku.

Váhy

Štír

23. 9. až 23. 10.

24. 10. až 22. 11.

Nenechte si okolím
zasahovat do Vašich priorit.
Zachovejte chladnou hlavu a promluvte si o tom,
co od druhého očekáváte.
Záměrně přehlížíte náklonnosti Vašeho blízkého
přítele. Zanechte mu zbytek jeho zbylé
důstojnosti a řekněte mu na rovinu, že nemáte
zájem.
Vaše rodina se nachází ve velice chaotické
situaci. Nenechte své blízké na holičkách a
nabídněte jim pomocnou ruku.
V tomto období se na silnicích vyskytují často
autonehody, proto se ujistěte, že při řízení věnujte
100% pozornost cestě.

Samota, která se nachází ve Vašem nitru,
přerůstá všechny pozitivní pocity. Nebojte se říct
o pomoc, třeba i kontaktovat odborníka.
Vaše nemalé zkušenosti s nevydařenými vztahy
se postupem času zdají být užitečnými.
Díky nynějším státním covidovým opatřením se
Váš celoživotní sen o vlastní firmě pomalu ale
jistě rozpadá.
Využijte podmínek, kterých Vám momentální
situace dopřává, a užijte si zimní radovánky s
rodinou.
I přestože se cítíte zdrávi, nepřestávejte věnovat
pozornost stavu Vašich kloubních chrupavek.
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Střelec

Kozoroh

23. 11. až 21. 12.

22. 12. až 20. 1.

S Vaším partnerem si rozumíte po intelektuální
stránce, avšak v milostné již můžete klopýtnout.
Při Vašich vycházkách mezi lidi mějte oči na
stopkách. Váš vysněný princ může být blíž, než si
myslíte.
Nenechte se unést nákupní horečkou a
uschovejte radši Vaše těžce vydřené penízky na
účet.
Při výběru dárků se zaměřte především na
originalitu a osobitost. Cena není všechno.
Odolejte lákavému pokušení v podobě
kalorických bomb, které Vánoce představují.
Zkuste mlsat v menším množství, nebo berte v
potaz zdravější varianty.

Váš milostný život je zalitý sluncem. Uvědomte si,
že štěstí není výsadou všech.
Vyražte se bavit a poznávat nové lidi. Nikdy
nevíte, co se z takového lehkého flirtu může
vyklubat.
Nesnažte se veškerou práci v domácnosti dělat
sama, zapojte i zbytek rodiny. Spojte příjemné s
užitečným a nechte děti, aby si vyhrály s vánoční
výzdobou.
V období Vánoc se zaměřte na svoji figuru. Diety
ale nejsou všechno. Vyzkoušejte i alternativní
sportovní aktivity.

Vodnář

Ryby

21. 1. až 20. 2.
Nemalujte si Vaši budoucnost tak růžově. Bylo by
dobré mít v zásobě i plán B.
Díky Vaší přátelské a zábavné povaze nebudete
mít problém se seznamováním. Možná, že kromě
nových kamarádů najdete i nového milence.
Nebojte se využít Vaši manuální zručnosti a
zapojit ji i do výroby vánoční dekorace.
Blížící se svátky Vám způsobují až euforické
stavy, které postupně ovlivní i Vaše blízké.
Zužitkujte těchto stavů a nenechte se odradit
leností.

21. 2. až 20. 3.
Nenechte si dobrou náladu kazit zbytečnými
obavami z daleké budoucnosti a přijměte fakt, že
věci nějak dopadnou.
Vztahy mezi rodinou a partnerem jsou na dobré
cestě, a proto si užívejte jejich přítomnosti.
Během této náročné situace nebude od věci, dát
elektroniku a internet na chvíli stranou.

AUTORKY HOROSKOPŮ: ELIŠKA TUHÁČKOVÁ
NATÁLIE BENDOVÁ
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Doplň příjmení známých autorů:

1) sběratel lidové slovesnosti, pohádky
2) autor lyrického dramatu Višňový sad
3) český zakladatel epigramu, autor básně Král Lávra
4) francouzský autor, kaligramy, princip asociace
5) hlavní představitel druhé vlny Národního obrození, jazykovědec a překladatel, česko – německý
slovník
6) americký spisovatel, metoda ledovce, nejčtenější díla - knihy s válečnou tematikou
7) český spisovatel, žurnalista, proslavil fejeton, první díla neúspěšná
8) český autor, díla o venkovském životě (Poldík Rumař), dílo k otevření Prozatímního divadla.
9) americký autor, zobrazuje život americké vyšší společnosti v éře ,,jazzového věku‘‘, nejúspěšnější
román byl několikrát zfilmován
10) ruský spisovatel, román s otázkou mužské a ženské nevěry (zfilmování), čtyřdílný historický
román s motivem Napoleonovo tažení do Ruska (šestidílný seriál)
11) Kdo je autorem citátu?
„U vás lidé pěstují pět tisíc růží v jedné zahradě, a přece nenalézají to, co hledají. A přesto by mohli,
najít, co hledají v jediné růži nebo kapce vody. Ale oči jsou slepé. Musíme hledat srdcem.“
nejznámější dílo je pohádkový příběh spíše pro dospělé
12) autor píšící ohlasovou poezii, 1. česká autorská balada
13) anglická autorka rodinných románů, inteligentní a morálně silné hlavní hrdinky (Rozum a cit)
14) sběratelka lidové slovesnosti, autorka Divé Báry
15) Kdo zavedl v české literatuře literární žánr romaneto?
Autor: Barbora Stoklasová
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Apple iPhone SE (2020), white, 128 GB, záruka 12 měsíců
Prodám dotykový mobilní telefon od značky Apple s kapacitou 128 GB v bílé barvě. Telefon je plně
funkční, nezablokovaný a bez jakéhokoliv poškození. Kondice baterie je 100 %. Cena zahrnuje také
kompletní originální příslušenství tj. sluchátka Apple EarPods, datový kabel a napájecí adaptér. Původní
cena 13 200 nyní 11 200 Kč. Jedná se o úplně nový telefon, pouze odzkoušený v původních ochranných
fóliích. Prodávám z důvodu nevyhovující velikosti - 4.7 ".
K telefonu je faktura a záruční list.
Předám pouze osobně – Praha/Příbram.
V případě zájmu o produkt, či získání více informací volejte na číslo + 420 777 009 883.
AUTOR: NATÁLIE BENDOVÁ
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