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Seznamování
Dříve se lidé potkávali na různých
zábavách nebo brigádách. V
dnešní době je pro hodně lidí
snazší se s někým seznámit přes
internet. Nemusí se ztrapnit tím,
že se zakoktají nebo ztratí řeč při
pohledu na cizí osobu. Tak se
nejdřív poznají jaký kdo je, jaký
má kdo zájmy, jestli si má s danou
osobou co říct a po nějaké době
poznávání se se domluví na
schůzce.

Přes internet
K takovému seznamování slouží různé seznamky,
ale někdy na takovýchto seznamkách číhá
nebezpečí v podobě pedofilů či úchylů. Mezi
takovými lidmi se však najdou i ty spřízněné
duše, které se hledaly až se našly, nebo velice
dobří a hodní lidé, z kterých se později stanou
nejlepší přátelé, co vždy budou stát při vás.
Tři základní věci co nedělat při seznamování
na internetu:
1) NEZVEŘEJŇOVAT VEŠKERÉ OSOBNÍ
INFORMACE (telefon, adresa…)
2) NEPOSÍLAT NAHÉ FOTOGRAFIE
3) NEDOMLOUVAT SI SCHŮZKU PO
KRÁTKÉ DOBĚ PSANÍ – nevíš co od dané
osoby můžeš čekat
Autor: Tereza Házová
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Knives Out je americká
mysteriózní krimi komedie
z roku 2019 s hvězdným
obsazením v duchu knih
Agathy Christie od režiséra
Riana Johnsona, který je
především známý svou prací
na filmu Star Wars: The Last
Jedi.

Podobně jako v knihách Agathy
Christie má každý dostatečně
závažný motiv a vlohy k zabití a
divák si díky skvělé práci herců
(jako Jamie Lee Curtis, Michael
Shannon, Toni Collette nebo
Chris Evans) ani sám není jistý,
kdo by podle něj měl být raději
odsouzen.

Film popisuje příbuzenstvo a
jejich sympatickou pracovnici
Martu (Ana de Armas) po
záhadném úmrtí hlavy rodiny
Harlana
Thrombeyho
(Christopher
Plummer),
spisovatele
detektivních
příběhu, v jeho opulentním
rodinném sídle. Na scéně se
objevuje extravagantní detektiv
s exotickým přízvukem Benoit
Blanc (Daniel Craig), který je
téměř
obdobou
detektiva
Poirota, a snaží se přijít záhadě
na kloub a přišít vraždu
provinilému členu rodiny.

Rian Johnson si po celou dobu
filmu hraje s pozorností
sledujících, jelikož vyprávění
mnohdy závisí na perspektivách
nedůvěryhodných
vypravěčů.
Jako u klasického whodunnitu
dojde k několika nemalým
zvratům, které by zmátly i ty
nejlepší detektivy z obecenstva.
Skvěle
vymyšlený
příběh,
propracované postavy, výborný
humor a napětí, co více chtít?
Pokud jste fanoušky Sherlocka
Holmese, Poirota nebo snad
slečny Marplové, film si
s jistotou užijete.
Autor: Adéla Schönweitzová
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Yzomandias
Na svém prvním albu Hráč roku 2011 rapuje ani ne
dvacetiletý Jakub Vlček do beatu vypůjčeného od Snoop
Dogga a v citované větě ze skladby Wanna Rock Freestylle
odkazuje na slovenské Kontrafakt, jednu z prvních
komerčně úspěšných rapových kapel v Česku a na
Slovensku. Za oplácaným mladíkem z Karlových Varů,
který si tehdy říkal Logic a patřil k ostravské klice Fuerza
Arma, by nejspíš většina z nás nepoznala největší hvězdu
současného českého rapu Yzomandiase.
Na obličeji mu chybělo charakteristické tetování, měl pár
kil navíc, ale sebevědomí měl už tehdy na rozdávání. „Já
postavím novou scénu, jako bych byl architekt," dodává ve
stejné skladbě odhodlaně, a jestli to tehdy znělo jen jako
typické rapové chvástání, o dekádu později to spíš
připomíná plán, který se skutečně naplnil. Yzomandias
stanul na vrcholu českého rapu a splnil svůj slib, že
vybuduje vlastní scénu. Takovou, která nepotřebuje
televizi, rádia ani časopisy, aby vydělávala miliony korun.
Přesněji „milion plus", jak hlásá jméno jeho vydavatelství.
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Yzomandiase si dnes rozhodně nespletete. Extravagantní móda
podle posledních trendů z Instagramu od nejdražších designových
značek, se-bevědomé vystupování a potetovaný obličej, který je
jeho poznávacím znamením. Dávat si kérky do obličeje je v
americké rapové scéně trendem od druhé poloviny minulé dekády
díky jménům jako 21 Savage nebo Post Malone. Yzomandias to ale
rovnou povýšil na symbol opravdovosti. Tetování na tváři se nedá
podle potřeby schovat pod oblečení, stane se součástí vizáže
člověka víc než cokoliv jiného. A Yzomandias s ním jako kdyby
vzkazoval fanouškům, že svoji kariéru opravdu myslí vážně. Dalo
by se říct s každou další kérkou, která přibyla do jeho tváře, se
stával slavnějším a slavnějším. Podtrhly to hlavní, co dnes dělá
rapera - jeho osobnost. Rapera dnes neprodává rapový um, slova ani
výběr podkladů (ne snad, že by v těchto oborech Yzomandias
nevynikal), to zásadní je raperova individualita - to, číhl se odlišuje
od ostatních. A nikdo není jako Yzo. Jen v tetování na obličeji to
ale rozhodně není.
Když se Yzomandias a jeho třináctičlenná skupina Milion Plus
objevila loni v únoru v pořadu Snídaně s Novou, musel to být pro
obyčejného diváka pořádný šok. Návštěva raperů ve studiu
slibovala třaskavý střet světů. Na jedné straně usedlá televizní
zábava pro masy, na druhé nespoutaná rapová energie z ulice.
Potetovaní výrostci z Pardubic ale nepřišli do televize způsobit
žádný skandál, jen pozdravili do kamer maminky a babičky a
pochválili si, jak jim skvěle fungue jejich byznys.
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Yzomandias jinak rozhovory nedává, netlačí se do medií,
protože je vlastně ani nepotřebuje. A tak si může vybírat,
dělat nepředvídatelné věci. Návštěva ranního vysílání
Novy zní trochu jako bizár, ale proto to byla pomyslná
třešnička na dortu jeho úspěchů. Cesta kluka z Karlov
Varů, kterému nikdo nevěřil, na úplný vrchol pyramidy
českého rapu byla dlouhá a trnitá. Jestli je rap dnes
mnohé rychlým výtahem ke slávě, Yzomandias si musel
svoje místo na slunci poctivě vybojovat.

Výraznější ohlas vzbudila deska Czech Made Man z roku 2012, kde v
titulním tracku zazní věta: „Nezaprodat se, ale vydělat cash, to je cíl."
Ta se stane mottem jeho rapového byznysu. Ve stejném roce vzniká
vydavatelství Yzo Empire, základ jeho pozdějšího „impéria". S ním
vydává desky a rozjíždí pravidelné akce v klubu Chapeau Rouge na
pražském Starém Městě, neméně důležité pro zviditelnění jsou
pravidelné čtvrteční akce na hiphopovém Rádiu Spin. Tehdy už je musí
český rap brát vážné, parta s Yzem v čele je zároveň jiná než zbytek
scény. Do Čech zkouší importovat energický žánr trap zpopularizovaný
rapery, jako jsou Gucci mane, Future nebo trio Migos, na které
Yzomandias navazuje hojným používáním krátkých úderných slov.

Hudbě se věnoval od útlého mládí. V Karlových Varech se z něj stal
DJ ještě ve čtrnácti letech, vydal několik dýdžej-ských mixů, ale
rapovat začal teprve v okamžiku, kdy ho pomluvil jeden místní raper.
Vzít do ruky mikrofon a náležitě mu to vrátit patří k hlavním pravidlům
hiphopové scény, a tak to udělal. Ukázalo se, že rap mu jde stejně
dobře jako dýdžejing a na debutové nahrávce Hráč roku vol. 1, ze
začátku minulé dekády rapoval pod jménem Logic do beatů
vypůjčených od zámořských raperů.
Autoři: Dominik Drábek a Ondra Straka
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Dnes budeme mluvit o fotbalu. Fotbal je
v České republice velmi oblíbeným sportem se
spoustou příznivců. Téměř v každé vesnici u
nás naleznete fotbalové hřiště. Dnes se ale
nebudeme bavit o fotbalu, který si asi představí
spousta z Vás. Dnes budeme mluvit o ženském
fotbalu. Zamyslete se, kdy jste viděli v televizi
naposledy ženský fotbal, pravděpodobně nikdy.
Teď ale zažívá ženský fotbal celosvětový
boom.

Holky taky!

Na nedávném mistrovství světa žen trhala sledovanost v televizi
rekordy. Téměř miliarda lidí po celém světě přepnula na kanál,
kde se odehrávalo mistrovství světa žen. Proto česká fotbalová
asociace (FAČR) začíná ženám a dívkám v kopačkách věnovat
větší pozornost. „Je to téma celosvětové. Jsem rád, že i FAČR
se připojuje k tomuto trendu a začíná klást důraz na ženský
fotbal,“ prohlásil Jan Pauly, generální sekretář FAČR.

SPORT
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Popularitu zažívají i tuzemské fotbalistky. Stačí si
vzpomenout na jarní čtvrtfinále Ligy mistryň mezi
Slávií a Bayernem Mnichov. V tehdejším Edenu
zápas navštívilo rekordních 6822 diváků. Nedlouho
poté několik Češek přestoupilo do zahraničních
klubů jako například do Italských velikánů jako
Juventus či Interu Milán. „ Ženský fotbal se
neustále vyvíjí a my doufáme, že zanedlouho bude
možné ho plně zprofesionalizovat, protože si
nedovedu představit pracovat, obětovat volno
fotbalu a ještě se starat o rodinu“ dodal
marketingový ředitel FAČR group.
Autor: Aneta Pechová
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,, Jaká byla kvalita ledu?“
O tomto víkendu se sešli bývalí i současní
studenti gymnázia na rybníku zvaném
Pískáč. Protože celý předešlý týden mrzlo,
byl led dobrý a pevný. Sice bylo potřeba
ledovou plochu denně upravovat a
odhrnovat sníh, ale to nikomu z hráčů
nevadilo. Pod vedením bývalého hokejisty
a bývalého studenta gymnázia Davida
Koláčka (není na fotce) si kluci zahráli
hokej, zlepšili své bruslařské schopnosti a
zdokonalili svůj hokejový um.
Letošní maturant Petr Novák poskytl našemu
školnímu reportérovi rozhovor.

,,Vzhledem k tomu, že kluci chodili naši hrací plochu
polévat každý večer, měli jsme krásně hladký led.
Odhrnování sněhu bylo jen maličkostí a lehkou
rozcvičkou.“

,,Myslíš si, že se zdokonalilo tvé bruslení a práce
s hokejkou?“
,,Protože jsme bruslili každý den, tak si myslím, že jsem
se dost zlepšil. I ostatní jsou lepšími bruslaři než byli.“

,,Momentálně nás čekají oblevy, myslíš si, že si tento
rok ještě s kluky zahraješ?“

Petře. Jak sis v dnešní koronavirové
době užil hokej?“

,,Pokud by se naskytla příležitost, tak bychom určitě
zase naskočili na led, i když v to moc nevěřím.“

,, Dlouho jsem se s kluky neviděl, takže jsem si
to užil a byla zábava. Díky každodenním
mrazům jsme mohli chodit každý den a tak jsme
si to mohli užít.

,,Děkuji ti za rozhovor a přeji hodně štěstí.“

,,Ahoj,

,,Také děkuji a doufám, že se příští zimu potkáme zase
na ledě.“
Autor: Honza Mádr
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Zleva nahoře: M. Chytil, D. Hřivna, O. Pěcha, A. Abrahámek
Zleva dole: F. Nakielný, P. Novák, A. Zdarsa, J. Mádr, R. Hradil
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Veganství
Věděli jste, že v roce 2015 si vysloužil titul „Nejlepší burger na
světě“ právě ten bezmasý? Vegetariánský Superiority Burger vyhrál
na celé čáře i mezi milovníky masa a pár z nich ani nepoznalo rozdíl.
Někteří lidé běžně zastávají názor, že veganská/vegetariánská strava
je planá, nerozmanitá a že se chuťově nemůže vyrovnat masu.
Superiority burger nám ale dokázal, že správnou úpravou a
kombinací běžně dostupných surovin lze dosáhnout nejen chuti
naprosto stejné, ale dokonce i takové, která předčila všechny ostatní.
Skvělá chuť je jedna věc. Vyvážený přísun potřebných živin je něco
jiného. Z masa přece přichází síla a nikdo nedokáže vydržet jen na
rostlinné stravě a přitom mít dostatek energie, nebo ano?
Dokumentární film The Game Changers z roku 2018 vyvrací
všeobecně známý mýtus, že rostlinná strava tělu neposkytuje
dostatek výživy a že vrcholoví sportovci se bez pořádné dávky masa
v jídelníčku neobejdou. Kromě dalších nám jde příkladem Novak
Djoković, profesionální tenisový hráč a od února 2020 světová
jednička ve dvouhře, nebo jeden z nejúspěšnějších kulturistů historie,
Arnold Schwarzenegger.

ˇ

Jak píše Gerrie Lynn Adamsová ve své knize Veganská kuchyně na
základě vlastní zkušenosti, rostlinná strava je pro tělo ve skutečnosti
velmi prospěšná a mnoha lidem spolu s Gerrie se fyzické zdraví po
přechodu k rostlinné stravě zlepšilo.
RELAX
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Veganství
Bezmasá dieta ale pomáhá nejen našemu tělu. Zároveň i přispívá
zlepšit naši ekologickou situaci. Chov hospodářských zvířat je totiž
jeden z vůbec nejdůležitějších faktorů, které ovlivňují klimatickou
změnu a to hned ze tří důvodů: tvorba skleníkových plynů,
nedostatek vody a odlesňování.
Metan je látka, která má 23krát vyšší schopnost vyvolávat skleníkový
efekt než oxid uhličitý. Tvoří se v žaludku skotu a představuje 18 %
celkových světových emisí skleníkových plynů. V porovnání
s podílem, který připadá na všechnu světovou dopravu včetně té
letecké – 14 % – vyplývá, že jíst méně hovězího masa a mléčných
výrobků může být prospěšnější, než méně jezdit autem nebo létat
letadlem.
Abychom získali 1 kg hovězího masa, je k tomu potřeba 43 000 litrů
vody (číslo zahrnuje jak samotnou vodu pro zvířata, tak vodu nutnou
k vypěstování krmiva pro ně). Ovšem k vypěstování takové základní
potraviny, jako je obilí, stačí 1 000 litrů na 1 kg plodiny.
Vysoká spotřeba živočišných potravin je neudržitelná také kvůli
nedostatku půdy, který nám hrozí. Plocha potřebná pro vypěstování
krmiva pro hospodářská zvířata je tak velká, že ji lze z velké části
získat jen odlesňováním. Amazonský prales je jednou z největších
obětí tohoto procesu.

RELAX
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Veganství
„Můžeme mluvit o tom, kolik krmiva zvířata potřebují, jak efektivně
ho transformují v živočišné potraviny, jakou plochu zabírají nebo
kolik skleníkových plynů vypustí. Především jsou to však živí
tvorové a jsou schopni cítit utrpení a bolest. Mnoho lidí omezuje
nebo úplně vylučuje ze svého talíře živočišné produkty právě z toho
důvodu, že se nechtějí podílet na využívání zvířat.“ (Chlumská,
2020)
Princip ahimsa, neboli nenásilí, je také součást učení mnoha
duchovních mistrů. Například Mahátmá Gándhí prosazoval filosofii
aktivního, ale nenásilného odporu založeného na tomto principu a
sám dodržoval vegetariánskou dietu.
Už jeden den veganského stravování ušetří 4,164 litrů vody, 18 kg
obilí, 3 m² zalesněné půdy a 9 kg oxidu uhličitého vypuštěného do
atmosféry. (Ciccale, 2018 – 2021) A jak zní jeden z Gándhího
slavných výroků: „Buď sám tou změnou, kterou chceš vidět ve
světě.“ Takže pokud máte chuť nějak přispět ke změně k lepšímu,
tento recept na výtečný veganský burger vám dává skvělou
příležitost, jak začít.
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Burger
Bezmasý burger z černých fazolí
· 2 hrnky uvařených
černých fazolí (můžete
použít i konzervované)
· 1 hrnek nastrouhané
cukety
· 1 nakrájená červená
cibule
· 4 stroužky česneku –
nasekané
1/2 hrnku vlašských
ořechů
·1/4 hrnku chia semínek,
nebo lněných semínek
· 1/4 hrnku petrželky
· trochu oleje na pánev
· koření: tymián, paprika, pepř,
kmín, sůl, chilli …

RELAX
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Příprava je jednoduchá: opečte
mírně cibuli a česnek na oleji.
Ořechy, semínka, petrželku a
koření rozmixujte. Stejně tak
fazole, cuketu a cibulku s
česnekem.
Potom
všechno
smíchejte dohromady, nechte
chvilku odstát v ledničce a pak
už jen udělejte karbanátky.
Upečte v troubě na pečícím
papíru (cca 30 minut – v
polovině doby pečení placičky
otočte).

Autor: Kateřina Janásková
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Stopy v lese
JELEN EVROPSKÝ (Cervus elephus)
Jelen se vyskytuje nepravidelně po celé
Evropě, kromě její nejsevernější části, v Asii,
severní Africe a Americe. Zbarvení jelena se
mění v rámci ročního období, v letní srsti má
červenohnědé až hnědožluté zbarvení, poté
přebarvuje do zimní hnědošedé srsti. Samce
označujeme jako jelena, samici jako laň a
mládě se nazývá kolouch. Pouze samcům se na
hlavě vyvíjí paroží, které je kostěného původu
a jeho vývoj je ovlivňován hormony
(somatotropinem – růstový hormon, který
zapříčiňuje růst parohu + testosteronem – který
je nutný pro ukončení vývoje). Shoz paroží už
poté závisí na věku jelena, ale nejčastěji je to
březnu až dubnu každý rok. V období říje si
jeleni vytváří harémy říjných laní, kvůli kterým
mezi sebou bojují. Díky tomu můžeme z lesa
slyšet tzv. troubení. Březost laně trvá 8 měsíců
a rodí nejčastěji začátkem června 1-2 kolouchy.

ˇ
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Stopy v lese
SRNEC OBECNÝ (Capreolus capreolus)
Srnci se vyskytují v téměř celé Evropě, ve
velké části Asie a v severní Americe.
V mnohých vlastnostech se dá připodobnit
jelenovi.
Také
přebarvuje
z
letní
(červenohnědé) srsti do zimní (šedohnědé)
srsti, a naopak. Samce nazýváme srnce, samici
srnu a mládě je srnče. Stejně jako u jelena má
samec parůžky. Zbarvení paroží ovlivňují
šťávy rostlin, o které srnec paroží vytloukal.
Srnčí říje probíhá už na konci července, a srna
klade srnčata až na přelomu května a června,
nejčastěji jsou dvě. U srny vždy funguje tzv.
utajená březost. Jde o to, že oplozená vajíčka
zůstávají v klidu a začínají se vyvíjet až od
ledna.

ˇ
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Stopy v lese
RYS OSTROVID (Lynx lynx)
Rys je kočkovitá šelma, která má zrzavohnědé
zbarvení s nepravidelnými hnědočernými
skvrnami. Na ušních boltcích má tzv. chvostky,
což jsou chomáčky tmavé prodloužené srsti.
Často má světlou delší srst, která má část
licousů. Samec se nazývá rys, samice je rysice
a mládě je rysíče. Rysi žijí samotářsky a
s rysicemi se setkávají jen v době páření.
Páření probíhá od konce ledna do dubna.
Březost probíhá 70-74 dní a na přelomu května
a června porodí převážně 2 až 4 koťat.
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Stopy v lese
PRASE DIVOKÉ (Sus scrofa)
Vyskytuje se v celé Evropě krom severských
oblastí a britských ostrovů, v Asii a v severní
Africe. U nás je původní zvěří a už od 18.
století je považován za škůdce v zemědělství.
Samec se nazývá kňour, samice je bachyně a
mládě se nazývá jako sele. Jsou to všežravci, to
znamená že se živí živočišnou i rostlinnou
potravou. Říje neboli chrutí probíhá od
listopadu do ledna. Bachyně rodí po 16-17
týdnech březosti z pravidla 3-8 selat. Starší
bachyně z pravidla mají víc selat než ty mladší.
Špičáky kňoura v horní čelisti se nazývají
klektáky a ty ve spodní páráky a dohromady je
nazýváme zbraně.

ˇ
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Stopy v lese
LIŠKA OBECNÁ (Vulpes vulpes)
Je to naše nejrozšířenější psovitá šelma, která
se významně podílí na predaci drobné zvěře i
ostatních živočichů. Zároveň je důležitým
prvkem
při
likvidaci
zdravotně
hendikepovaných jedinců. Samec se označuje
jako lišák, samice je liška a mládě je lišče.
Zbarvení srsti je rezavě červené a bílou
spodinou těla, které začíná na krku a přechází
až na břicho. Potrava se skládá z různých
živočichů, od větších brouků až po drobnou
zvěř, jako jsou zajíci, bažanti, králíci a
výjimečně to jsou i srnčata. Na posečených
loukách můžeme často vidět tzv. myškování
což je vyhlížení drobných hlodavců, které pak
liška loví skokem vysokým obloukem.
Rozmnožování lišek se nazývá kaňkování a
probíhá v lednu a v únoru. Březost trvá 51 až
54 dní a počet mláďat se liší, většinou je to od
3 do 8 mláďat.
Autor: Andrea Vítková
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Zdraví z Boží lékárny
aneb bojovníci proti nemocem
Po několika letech k nám dorazila pořádná zima.
Za okny padá sníh a kolikrát se vracíme domu
promrzlí. A v takových chvílích je nejlepší usednout
do křesla s dekou a hrníčkem teplého čaje. Proto
jsme se rozhodli, že vám doporučíme hned několik
bylin, z kterých lze připravit nápoj, jenž vaše tělo
nejen zahřeje, ale i posílí. A nejen čaje umí být
léčivé i jinak zpracované bylinky vás mohou před
nemocemi ochránit.

ˇ
1. Zázvor lékarský

Už naše babičky vařily při jakýchkoli zimních
nemocech odvar ze zázvoru. Má to své
opodstatnění hlavně díky vysokému podílu sodíku,
draslíku, železa, hořčíku a gingerolu, což je
organická sloučenina známá pro své účinky při
prevenci rakoviny.
(čaj : 3 – 5 min nechat louhovat ve vroucí vodě)
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2. Jitrocel kopinatý

Díky svým schopnostem čistit krev,
odstraňovat žlučové kameny a léčit
bércové vředů si ho zamilují hlavně
starší lidé. Ani mladí by ho ale neměli
vynechávat, má totiž dezinfekční,
protizánětlivé a antibiotické účinky.
(čaj : 10 – 55 min nechat louhovat
ve vroucí vodě)

3. Česnek kuchynský
ˇ
Plody šípku se dají využít nejen na
podzimní dětské hrátky ale kouzelné
účinky má i v odvaru z šípku. Plody
růže šípkové obsahují třísloviny (2 až
3 %), invertní cukr (10 až 14 %),
sacharózu (2,5 %), pektin (11 %),
kyselinu citronovou a jablečnou, stopy
vanilinu, silice, flavonoidy, kyselinu
nikotinovou, vitamin C a další.
(odvar: 15 minut nechat ve vroucí vodě
a poté nechat odstát do studena)
RELAX
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4. Ruže šípková

Plody šípku se dají využít nejen na
podzimní dětské hrátky ale kouzelné
účinky má i v odvaru z šípku. Plody
růže šípkové obsahují třísloviny (2 až
3 %), invertní cukr (10 až 14 %),
sacharózu (2,5 %), pektin (11 %),
kyselinu citronovou a jablečnou, stopy
vanilinu, silice, flavonoidy, kyselinu
nikotinovou, vitamin C a další.
(odvar: 15 minut nechat ve vroucí
vodě a poté nechat odstát do studena)

3. Trapatka
nachová
ˇ

Známá spíše pod názvem Echinecea je
hodně používaná bylina ve zdravotnictví
i v alternativní léčbě. Používá se sušená
ve formě kapek či tabletek. Dokáže
zkrátit dobu trvání nachlazení a chřipky,
stejně jako utlumí bolesti v krku, kašel a
horečku. Vědci při výzkumech potvrdili,
že echinacea snížila pravděpodobnost
vzniku nachlazení o 58 procent.
Autor: Andrea Kužílková
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(22.12. – 20. 1.)
Rozčílí vás zřejmě kdosi staršího
ročníku. Pamatujte, že říct si svůj
názor a vést rozhovor není
nevychovanost.

(21. 3. – 20. 4.)
Tento týden vám pomůže ujasnit
si aktuální pracovní záležitosti.
Důležitá bude potřeba usměrnit
určité výdaje.

(21. 1. – 20. 2.)
Budete mít velké štěstí a lidé v
okolí budou závistivě pozorovat,
jak se vám vše daří.

(21. 4. – 21. 5.)
Tento týden můžete i nečekaně
přijít o někoho z přátel. Navázat
budete moci nové přátelství,
založené na upřímnosti.

(21. 2. – 20. 3.)
Ne s každým je možné dohodnout
se po dobrém, ovšem po zlém to
obvykle vůbec nespravíte. Pokud
dojde
ke
konfliktu
dejte
příležitost dobrému slovu.

(22. 5. – 21. 6.)
Budete sami hýřit bezvadnými
nápady, tak se nebojte projevit
svůj názor, i když se bude zprvu
zdát, že nebude přijat.
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(22. 6. – 22. 7.)
Tento týden vás potěší projevený
vstřícný postoj ostatních vůči vám.
Opustí vás obavy o někoho
blízkého.

(23. 7. – 22. 8.)
Povšimnete
si
začínajícího
nedorozumění mezi nejbližšími.
Vaše skvělá intuice a bystrý
úsudek sehraje příznivou roli.

(23. 8. – 22. 9.)
Rodina vás doma naprosto
vyčerpá a budete muset čelit
negativní atmosféře i tomu, že se
ani v práci necítíte úplně
komfortně.
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(23. 9. – 23. 10.)
Těšíte se, že by se vám konečně
mohlo začít dařit ve finanční
oblasti. Výsledkem ale budete
zklamáni - žádný přísun peněz se
nekoná.

(24. 10. – 22. 11.)
Budete se mít nadmíru dobře a
vše se vám bude dařit. Jste
nejlepší!

(23.11. – 21. 12.)
Pokud jste to měli delší dobu
doma těžší a nezastavili jste, tak
vás nyní konečně čeká uklidnění.
Autor: Adéla Schönweitzová
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Pojd’me se zamyslet
Jelikož víme, jak tyto dny můžou být pro některé z vás velice
obtížné a nudné. Připravili jsme pro vás jednu velice záludnou
křížovku, při které bude muset zapojit veškeré své mozkové
závity. Zkuste nepodvádět a vyřešit ji bez internetu.

1. Anglicky Řecko.
2. Odborný název pro
mnohomanželství.
3. Hlavní město Ruska.
4. Červené krevní barvivo.
5. Dědičný titul panovníka monarchie.
6. Věda, která zkoumá zákonitosti
přírodních jevů.
7. Latinsky dusík.
8. Sedmá planeta ve sluneční soustavě.
9. Zkouška zakončující středoškolské
vzdělání.
řešení viz další strana
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Hádanky

Dále tu máme pro vás pár velice záludných hádanek, které
může zvládnou jedině někdo, kdo chodí na gymnázium do
Lipníku.
1) Tři kamarádi šnorchlují v jezeře, ale poté, co se vynoří, mají
pouze dva mokré vlasy, jak to?

2) Co je to? V každé minutě je to jednou a v momentě dvakrát?

3) Vesničan se vrací z trhu domů. Má s sebou kozu, vlka a v
ruce hlávku zelí. Najednou přišel k řece. Na břehu má
přivázanou malou loď. Už chce nasednout, když tu ho náhle
dobrá nálada opouští. Důvodem zhoršení nálady je, že se do té
lodičky všechno naráz nevejde. A když tu nechá vlka
samotného, vlk sní kozu. Když tu nechá kozu, ta sní zelí. Jak
dostane vlka, kozu i zelí na druhou stranu? Do loďky se mu
vejde jen jedna věc. A na žádném z břehů nesmí nechat
samotného vlka s kozou nebo kozu a zelí.

Odpovedi
ˇ
Křížovka: 1. Greece, 2. Polygamie, 3. Moskva, 4.
Hemoglobin, 5. král, 6. Fyzika, 7. Nitrogenium, 8. Uran, 9.
Maturita
Hádanky: 1) Třetí je plešatý, 2) M 3) Koza tam. Nic zpět. Vlk
tam. Koza zpět. Zelí tam. Nic zpět. Koza tam..
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