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NOVÁ  P I ZZER I E  SHOŘELA

NĚKOL IK  DN Í  PO  OTEVŘEN Í

Požár pizzerie byl zapříčiněn neznámým pachatelem těsně před
půlnocí ve čtvrtek 3 . prosince . Při příjezdu hasičů byl ohlášen požár v
plném rozsahu , jelikož celá pizzerie byla již pohlcena plameny a hrozilo
rozšíření plamenů po celém bytovém domě . Hasiči proto museli
nejdříve evakuovat místní obyvatele a uzavřít celou ulici . Hasiči vykonali
rychlou a efektivní práci a dostali tak požár pod kontrolu už kolem
jedné hodiny ranní . 

   V plamenech bylo i firemní vozidlo zaparkované ve dvoře po jehož
zapálení žhář uniká buď vozem tmavé barvy značky Škoda Superb III
nebo Audi A6 , a to směrem do Žižkovy ulice , kde byli tyto auta spatřeny
kamerou . I přes to , že událost zaznamenala kamera , stále nebyl
maskovaný žhář dopaden . Příbramští policisté tak žádají veřejnost o
pomoc s identifikací a dopadením pachatele . Kdo by ho poznal , ať se
ozve přes bezplatnou linku 158 nebo na telefon
724 128 090 . 

Způsobené poškození bylo vyčísleno na 1 ,5 milionu korun . Co pachatele
vedlo k podpálení pizzerie není zatím známo . Majitel pizzerie pouze
odhaduje , že by to mohla být jedna z konkurenčních restauracích , kvůli
zoufalosti ze současné situace zaviněnou coronavirem . Zdrcený majitel
zároveň nabízí odměnu až půl milionu za dopadení pachatele .

ROBERT HLAVSA
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Volby jsou téma, které vždy rozdělí stát na dva tábory.

A bylo tomu tak i v amerických volbách 2020.

Jaký byl průběh, na to se pojďme společně podívat.
       Volby začaly už v únoru a prvním krokem byly
primárky. To jsou první volby, na kterých se vedou debaty
mezi demokraty a republikány. Kandidátů bylo 10 a mezi
nimi byl například i známý zpěvák Kanye West. Což hodně
lidí označovalo pouze za mediální tah, jelikož má velký
sociální dosah, ale je naprosto bez politické zkušenosti. Už
od začátku se však vědělo, že největší souboj nastane mezi
Joem Bidenem a Donaldem Trumpem.

       Příznivci Trumpa jsou především lidé, kteří se v něm
vzhlíží. Donald Trump je známý tím, že se o nikoho nechce
starat a zároveň chce hodně peněz. Není tohle snad snem
mnoha z vás? 

       Boj začal hned na začátku, kdy se oba kandidáti snažili
jezdit po státech a přesvědčovat své volitele. Nejdůležitější
bylo jezdit debatovat do Swing states.

To jsou státy, které nejsou ani demokratické, ale ani
republikánské. A tyto státy držely moc ve svých rukou. Šlo
tedy o Wisconsin, Michigan a Pensilvanii.
      Během voleb se odehrávaly na mnoha místech
demonstrace. Lidé si zabezpečovali své domy před
demonstrujícími lidmi, protože se báli rabování z
minulosti. Volební noc byla dlouhá a hlasy byly
hodně vyrovnané. Jednalo se o desetitisíce hlasů.

      Vítězem se tedy nakonec stal Joe Biden. A ti co pro něj
hlasovali byli neskutečně šťastní. Na sociálních
sítích kolovaly videa tančících lidí na ulicích, kteří za tento
fakt byli vděčný.

      To ovšem Trumpovi nedalo, a tak celé sčítání voleb
zpochybnil a začal se soudit. Ale nic se nezměnilo.

Po přepočítání hlasů měl Joe Biden ještě víc hlasů, než
předtím.

      První kroky Bidena, nového prezidenta, se týkaly
celosvětové pandemie.
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Konflikt dvou mužů v úterý 10. listopadu během
večerních hodin na ulici Bratří Čapků v Příbrami dovedl
jednoho z nich postřelit druhého. V podvečer se ulicí
Bratří Čapků ozvala hlasitá střelba. Předcházela ji
hádka, při které muž vytáhl pistol a vystřelil. Následně se
dal na útěk. Zasaženého se středně těžkým zraněním
převezla záchranka do příbramské nemocnice. Policie
okamžitě začala s pátráním po pachateli s maximálním
počtem hlídek. Den na to, přesněji ve středu ráno ho
zadržela jihočeská zásahová jednotka v Českých
Budějovicích v bytě, kde se podezřelý skrýval.

     Říct, že letošní studenti končící své studium na střední škole,

budou mít jeden z nejnáročnějších školních roků vůbec, je více
než jasné. Současný stav, ve kterém se momentálně nacházíme
neumožňuje studentům posledních ročníků a mnoho dalším,

pravidelnou školní docházku a studenti se musí učit ze svých
domovů. Distanční výuka není dostačující a maturanti nejsou
schopni důkladně procvičovat maturitní otázky či věci týkající
se odborných předmětů, na které musí mít praxe. Neusnadňuje
jim to ani fakt, že v letošních maturitních zkouškách nastaly
změny, které rozhodně žádný student nečekal. Jak to tedy
bude a na co se připravit? Maturity prozatím zrušené nejsou na
rozdíl od maturitních plesů, jež budeme muset letos očekávat
spíše v teplých měsících ke konci školy nežli během
nejchladnějšího období roku. Počet nakažených neklesnul a
zřejmě ani v blízké době neklesne k číslu dostatečnému natolik,

aby bylo možné akce tohoto typu organizovat.

    Rizikové skóre PES je již pátým dnem v kuse na 69
bodech, tedy ve stupni čtvrtém. Nejhorší situaci
najdeme na Příbramsku a Rakovnicku, kde je situace
taktéž stejně hodnocena 81 body, což pro tyto okresy
znamená spadnutí až do konečného stupně pět. V
pátém stupni je pět krajů, Praha se naopak stále drží ve
třetím stupni. 
     Aktuálně je v nejlidnatějším regionu České republiky
10 504 nakažených, od začátku pandemie se nakazilo 81
003 lidí. Vyléčit se podařilo 69 423 nemocných, s
nemocí covid-19 zemřelo 1078 lidí. Za víkend přibylo 96
vyléčených a deset zemřelých. Reprodukční číslo
zůstává na 1,20.
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Ahoj, jmenuji se Tereza Křenková, je mi 16 let a pocházím z Rožnova pod Radhoštěm. Mým velkým
koníčkem je tenis, hraji jej už od svých 6 let a je jednou z nejdůležitějších částí mého života.

1. Kdo tě přivedl k tenisu?
K tenisu mě přivedli rodiče, když mě jednou v létě přihlásili na tenisový kemp.

2. Pokud rodiče taky sportovali/sportují, tak co dělají?
Dnes už ani jeden z rodičů aktivně nesportuje, ale v mládí sportovali oba dva. Mamka hrávala tenis a později
basketbal a taťka hrál závodně fotbal a byl profesionální skokan na lyžích, účastnil se dokonce mnohokrát i
mistroství světa a byl v české reprezentaci.

3. Podporuje tě tvá rodina v tom, co tě baví?
Ano, velmi a jsem jim za to hrozně vděčná. Nebýt rodičů, tak bych nemohla hrát tenis na takové úrovni.

4. Největší úspěch?
Mezi mé největší úspěchy patří ve dvouhře: 3. místo na mezinárodním turnaji Tennis Europe v kategorii do 16
let, 2. místo na A turnaji v kategorii starších žaček. A mezi mé největší úspěchy ve čtyřhře patří: 2. místo na
Mistrovství české republiky v kategorii starších žaček, 5 titulů z A turnajů v kategoriích mladších žaček, starších
žaček a dorostenek a 2 tituly z mezinárodních turnajů Tennis Europe do 16 let.

5. Jaké další sporty máš ráda?
Celkově mám pohyb ráda, jsem dost aktivní člověk a baví mě spousta dalších sportů. Ale mezi ty
nejoblíbenější patří běh a plavání.

6. Existuje nějaký sport, který tě vyloženě nebaví?
Myslím si, že vyloženě neexistuje nic, co by mě nebavilo. Ráda si zkusím každý sport.

7. co je pro tebe největší motivací/ největší cíl?
Největší motivací je pro mě to, že se stále posouvám vpřed, zlepšuji se a vidím, že to co dělám, má smyl. A mým
cílem je samozřejmě to, abych byla jednou úspěšná a doufám, že se mi to povede.

8. Je nějaký rozdíl mezi turnaji tady v Česku a turnaji v cizích zemích?
Největší rozdíl je asi v profesionálnějším přístupu jak od pořadatelů, tak i od hráčů. Na turnajích v cizině se
vám většinou nestane, že hrajete 4 zápasy za den a strávíte na kurtu okolo 6-7 hodin, jak se to stává tady v Česku.

Maximální počet je pro ně totiž 1-2 zápasy za den. A dalším rozdílem je tedy přístup hráčů. Na turnajích v cizině
berou většinou vše více zodpovědně a mají celkově profesionálnější přístup. Velkou výhodou turnajů v cizině je
určitě i to, že tam potkáváte stále nové a výborné hráče a můžete vidět jejich tréninky, rozcvičky a zápasy a třeba
se od nich i něco nového naučit.
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Marvel příchází s čtvrtým a zároveň posledním dílem Avengers: Endgame.

Tento scifi film, který je režírovaný bratry Russoovi, je již 23. v řadě a patří
mezi nejúspěšnější filmy vůbec. Datum vydání je 22. dubna roku 2019.

Avengers je tým největších superhrdinů všech dob tvořený několika
členy, kteří mají nadpřirozené schopnosti. Hlavním hybatelem tohoto filmu je
originální šestka Avengerů a to Iron Man (RDJ), Kapitán Amerika (Chris
Evans), Thor (Chris Hemsworth), Hulk (Mark Ruffalo), Black Widow (Scarlett
Johansson) a Hawkeye (Jeremy Renner). Ti se snaží získat zpátky pomocí
stroje času všechny kameny nekonečna od Thanose, úhlavního nepřítele,

který vyhladil polovinu všeho živého v celém vesmíru pomocí těchto
mocných kamenů.

Dle mého názoru je na tomto filmu nejlepší jeho nepředvídatelný a velmi
napínavý děj. Všechny ukázky, které byly zveřejněny, jsou složené pouze z
prvních 15 minut celého filmu, který dohromady trvá 3 hodiny, takže diváci
nemají po zbytek filmu nejmenší tušení, co všechno je ještě čeká. A to je na
akčním filmu velmi důležité.

Velkým mínusem jsou pro mě ovšem závěrečné scény postav, jež tuto
éru navždy opouští. Některé z nich jsou nečekané a některé z nich podle mě
až téměř zbytečné. Největší tragédií tohoto filmu je bez pochyby smrt
Tonyho Starka neboli Iron Mana. Jakožto pravý hrdina, který tu s námi byl od
samého začátku, zachrání celý vesmír tím, že se obětuje a naposledy
použije kameny nekonečna k tomu, aby vrátil všechny zpět. Přijde mi, že
tato postava by si zasloužila mnohem lepší konec než ten, který nakonec
dostala. To samé platí i u smrti Nataši Romanovové, které bratři Rusoovi též
nedali zasloužený šťastný konec.

Tento film mě mile překvapil a dal mi během jeho sledování téměř
všechny druhy emocí. Studio Marvel umí nejen velmi dobře pracovat s
vizuálními efekty ale i s příběhem každé postavy a zajistí, že se diváci
dozvědí vše o jejich minulost a i těch nejtemnějších tajemstvích.

       Prométheus chodil po světě a hledal živou bytost, která by vypadala jako on. Uviděl
sílu hlíny a dešťové vody, a tak jsi řekl„ stvořím bytost z vody a hlíny“. Takto vytvořil první
bytosti. Bohyni Pallas Athénu Prométheus poprosil, aby vdechla lidem život.
Protože lidé nic neuměli, rozhodl se Prométheus sestoupit mezi lidi a začal je učit číst,
psát, stavět domy a jiné řemesla.

       Bohové vše pozorovali z hory Olymp. Tu si jednou zavolal Zeus Prométhea, a řekl
mu: „Lidi jsi naučil práci, ale nenaučil jsi je, jak mají ctít bohy, na kterých záleží“.
Prométheus odpověděl: „Lidé budou přinášet bohům oběti“. Proto připravil
Prométheus pro Dia dvě hromady, aby si mohl vybrat, co lidé budou obětovat. Na
jednu hromadu dal Prométheus maso, které ukryl do býčí kůže a navrch položil
žaludek a na druhou hromadu dal kosti, ale obalil je tukem. Když Prométheus připravil
dvě hromady, Zeus sestoupil na zem, aby zvolil oběti. Vybral hromadu kostí, protože
věděl, že ho chce Prométheus oklamat.
       Zeus nenechal Prométhea bez trestu a rozhodl se sebrat lidem oheň. Prométheus
chtěl lidem pomoci, a proto se rozhodl vkrást do Diova paláce, kde plápolal oheň v
krbu. Vzal ho a odnesl lidem. Zeus uviděl, že lidé mají oheň a rozzuřil se.

       Zeus nechal stvořit dívku, kterou pojmenoval Pandorou. Zeus jí dal zlatou schránku,

v které se ukrývaly nemoci a špatné věci. Poslal dívku na zem k bratru Prométhea. Bratr
Prométhea řekl Pandoře: „otevři zlatou schránku“. Pandora nic netušící otevřela
schránku, ze které všechno to zlo vyletělo a rozletělo se po celém světě. Jediné, co
zůstalo ve schránce byla naděje, v kterou lidé věřili. Aby Prométheus nezůstal bez
trestu, nechal ho Zeus odvést na pohoří Kavkazu, kam ho přikovali ke skále.

Prométheus byl mezi zemí a nebem, ale nikdy neprosil Dia o odpuštění. Každou noc
mu přilétal zlý orel užírat játra, která mu v noci opět dorůstala.

      Po letech okolo šel syn Dia, který uviděl Prométhea přikovaného ke skále a
osvobodil ho. Aby neporušil kletbu Dia, musel Prométheus navždy nosit prsten, ve
kterém byl zachycen kámen z pohoří Kavkazu.
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Beran
21.3.-20.4.

Ve vašem životě se událo v roce
2020 mnoho změn. Nyní přijde čas na to, abyste se zaměřili na
své touhy a koncentrovali se jen na vaše problémy. Měli byste
více přemýšlet a zhodnotit své činy a přijít na to, co je pro
váš život potřebné a co byte měli ze svého okolí odstranit.

Býk
21.4.-21.5.

Máte za sebou velmi rušné
období a to, co nejvíce potřebujete, je uklidnit se. Dobrou
zprávou je, že se vám to podaří, ale musíte pro to něco
udělat. Vytoužená harmonie nastane tehdy, pokud i vy budete
ochotni zastavit se a začít konečně naplno žít a ne se jen
věnovat povinnostem. Nastanou změny v bydlení, možná se
budete stěhovat. A láska na vás čeká někde venku, tak se
nebojte si s někým vyrazit. 

Blíženci
22.5.-21.6.

Čeká vás velmi perspektivní rok. Všechny plány z minulosti
budou konečně naplněny. Vyviňte k tomu patřičné úsilí,
protože nic vám do náruče nepadne zdarma a sladká odměna vás
pak nemine. Ovšem dávejte si pozor, komu se o těchto plánech
svěřujete. V lásce se budete muset pořádně rozhodovat. Zda
chcete udělat vše proto a udržet vztah, nebo to necháte odejít.
Po zdravotní stránce byste na sebe měli dávat pozor.

Rak
22.6.-22.7.

Už opravdu není čas na to, abyste seděli tiše v koutě a nechali za
sebe rozhodovat jiné lidi. Řekněte svůj názor a možná
budete překvapeni, jak se konečně začnou věci dít ve váš
prospěch. Odvážným bude přáno, a tak se netřeba bát
prosadit. Manželé čeká krásné období, to ale neplatí pro
neoddané. Nevrhejte se do partnerství po hlavě, nadělalo by to
více škody, než užitku.

Lev
23.7.-22.8.

Rok 2021 se bude pro vás nést ve znamení učení. Budete muset
pochopit mnoho souvislostí ve vašem životě, abyste uměli správně
rozhodnout a jít dál. Také byste se měli zbavit všeho, co
z vás vysávalo energii. A to platí především na lidi kolem
vás. V období léta se můžete těšit na příjemná
překvapení. Uvědomte si, co očekáváte od vztahu. A podle toho
se chovejte. Možná si chcete ještě trochu užít svobodu.

S financemi to letos bude jako na houpačce, tak si radši
nechávejte něco bokem.

Panna
2.8.-22.9.

Ikdyž začátek roku nebude vypadat velmi optimisticky, nakonec se to
všechno obrátí dobrým směrem. Značnou zásluhu na tom bude mít
vaše rodina, která vám vždy pomůže. Odbourejte ze svého života
strach, který vás až příliš svazuje. Ale stále buďte nohama na zemi. 
Nesněte! Ve vztazích nezapomínejte na komunikaci,
mohl by o být kámen úrazu.

Váhy
23.9.-23.10.

Rok 2021 pro vás bude silně
emoční. Čeká vás mnoho milých překvapení, které jste
vůbec neočekávali. Netrapte se ale výčitkami, jistě si je
zasloužíte.Opět to však bude vykročení lepším směrem. 

Ve vašem životě bude převládat harmonie a porozumění. 
Dramatická změna přijde na podzim a bude se
týkat jak zadaných, tak i nezadaných Vah. Z hlediska peněz
vás čeká úspěšný rok.

Štír
24.10.-22.11.
Bude se vám dařit v soukromí
i v práci. Však budete potřebovat trpělivost. V druhé
polovině roku vás překvapí jedna osoba ve vašem životě takovým
způsobem, kterým byste vůbec nečekali. Popracujte na vaší
povaze, buďte milejší. Nic tím nezkazíte, ba naopak. A třeba
vám to pomůže najít si partnera.

Střelec
23.11.-21.12.

Připravtese na to, že budete tento rok hodně cestovat. Mnoho 

nabídekpřijde zejména ze zaměstnání, kde se můžete těšit na několik
pracovních cest. Ke konci roku ale budete unavení. Odrazit se
to může i na soukromí, zejména pokud již máte rodinu. Část
peněz investujete do vzdělání.

Kozoroh
22.12.- 20.1.
To nejdůležitější, co budete muset tento rok udělat, je vystoupit
ze zažitých kolejí a podívat se na váš život z odstupu. Zkuste
zaměřit se na své chyby, kvůli kterým máte problémy například
ve vztazích nebo s rodinou. I malé změny a uvědomění vás
dokáží posunout. Letos vás čeká i nemalé rozhodování, tak to
berte zodpovědně. Ovlivní to vaší budoucnost. 

Vodnář
21.1.-20.2.

Začátek se jeví trochu nejistě,

ale jakmile odlepíte pochmurnou náladu z bot, najednou se vše
zlepší. A vy víte, co se svým životem. Nebojte se změn,

stereotyp vás nebaví, najdete si o novou motivaci. Tento rok se
nese ve znamení zkoumání, nebojte se obhajovat. Nezadaní byli
dlouho sami, přišel čas na prolomení ledů. Dávejte pozor na
finance.

Ryby
21.2.-20.3.

Tento rok bude pro vás v mnoha ohledech zlomovým. I když nebudete
mít na některé změny dosah a rozhodnou o nich jiní lidé, snažte
se to udržet alespoň do jisté míry pod kontrolou. Jinak vám
hrozí, že vás to emočně zlomí a budete se muset z toho pracně
dostávat. Do života se vám začnou plést staré lásky. Někdy
nebude jednoduché odolat jejich šarmu. Tak opatrně. Investice si
dobře promyslete.

WWW .DEBILOVINY .CZ

PROSINEC 2020 STRANA | 06DEBILOVINY

VELKÝ ROČNÍ HOROSKOP 2021
TEREZA KOZÁKOVÁ



     Žáci Gymnázia Příbram vás srdečně zvou na vánoční jarmark. 

     Jarmark proběhne dne 21. prosince 2020 od 10:00 v prostorách
školy. Na jarmarku si můžete koupit vánoční dekorace, něco dobrého k
snědku a hlavně si s námi užít předvánoční náladu.

     Vstup je zdarma.

     Těšíme se na vaši návštěvu.

     S pozdravem 

Žáci Gymnázia Příbram.

 1. Jak se jmenuje stát, jehož hlavním městem je Oslo?

2. Jak se nazývá výběžek pevniny do moře, který je ze 3 stran obklopen vodou.

3. Jak se jmenuje pomyslná čára dělící zeměkouli na severní a jižní polokouli.
4. Jaký ostrov je největší na světě?

5. Jak se nazývá část zemského povrchu o nadmořské výšce 0- 200m
6. V jakém městě najdeme Rudé náměstí?
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Pozvánka na vánoční jarmark 
TEREZA KOZÁKOVÁ
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