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Perly ze světa 
 

Justin Bieber v Praze! 

Ano, je to tak. Očekávaný moment se stává 

skutečností.  

Bieber vystoupí 12. 11. 2016 v pražské O2 Aréně, a to od 

20:00. 

 

Angelina Jolie/Brad Pitt! 

Rozvod. Dvojice spolu žila 12 let a 

před dvěma lety, v srpnu 2014, tento svazek 

zpečetila svatbou. O rozvodu v úterý 

informoval hereččin právník. Jolie jako 

důvod uvedla v rozvodových papírech z 15. 

září nesmiřitelné rozpory.  

Dlouholeté čekání nám pomalu končí, 

premiéra se blíží! 

Dlouhých 6 let po čtvrtém dílu vtrhnou do kin 

popáté Piráti z Karibiku! Zakroužkujte si v 

kalendářích (pokud už máte nějaké na příští rok) 

datum 25. května 2017!  

 



Dotazník pro učitele 

Odpovědi Ing. Zory Vazačové 

Proč jste si vybrala zrovna toto povolání? Protože jsou 

dlouhé prázdniny. 

V kolika letech jste se poprvé zamilovala? Ve 4 letech, když 

jsem chodila do školky. 

Co děláte ve volném čase?  Venčím psa, chodím na výlety, 

čtu cestopisy a vyrábím přáníčka. 
 

Jak dlouho učíte? 25 let 

Máte nějaké sny, které si ještě chcete splnit?  Ano, ty musí 

mít každý, jinak je mrtvý. 

Vybrala byste si chudého a pěkného muže nebo bohatého a 

ošklivého? Bohatého a pěkného, i když si myslím, že by mě 

chtěl jen ošklivý a chudý. 

Ve které zemi, co jste navštívila, se vám líbilo nejvíce? 

Doma, v České republice. 

Co vám kdy udělalo největší radost a co vás naopak nejvíce 

zklamalo? 

Teď se nejvíce těším na to, že budu babičkou, a zklamaný 

člověk nesmí být nikdy.  

 

 

 

 



TRENDY 2017: FENOMÉN BOMBERŮ 

Kde mají trendy bombery v historii své místo? A jaké barvy bomberů odhalí trendy 2017?  

Bombery přišly minulý podzim jakožto zcela nový trend. Podívejme se ale zpět. Bomber v 

dnešní verzi, jako trendová záležitost, je ve skutečnosti kousek převzatý ze začátku 20. 

století, kdy je za dob první světové války nosili američtí armádní piloti. Před začátkem 

nového milénia si tento styl zamilovaly subkultury jako skinheads, scooterboys, v 

neposlední řadě sportovní týmy amerických středních škol. 

S čím bombery kombinovat? Ač se bombery zdají být lichotivé každému typu postavy, 
zdání bohužel často klame. Stejně tak jako jiné oversize oblečení automaticky rozšiřuje, 
„hopperský“ styl často svádí ke kombinaci bomberu například k boyfriend džíny nebo 
tepláky. Avšak staré dobré pravidlo zachování posledních hezkých křivek radí, kombinujte 
jeden kousek volného oblečení vždy s kouskem upnutým. 

 
Bundy bomber se staly tak oblíbenými hlavně díky své přizpůsobivosti. Při koupi vhodně 

zvoleného bomberu nemůžete snad v žádném outfitu jakéhokoliv stylu udělat chybu. V 

kombinaci s podpatky, šaty, džíny, kecky nebo košilí. Vše je takzvaně dovoleno. 

Ta správná velikost - Sama za sebe spíše doporučuji velikost minimálně o jeden stupeň 

větší. Velikosti většiny bomberů i v běžné konfekci jsou dnes sami o sobě přizpůsobeny 

svým střihem pro dojem většího „naducaného“ vzhledu. Hlavním pravidlem ale stále u 

výběru oblečení zůstává váš vlastní pocit. 

Barva? Ruku na srdce. Kdo doposud nevlastní černý nebo khaki bomber, jako by nebyl. 

Trendy pro rok 2017 ale přicházejí s trošku živějšími barevnými tóny. Trendy jsou barvy 

jako: baby blue, baby pink a vínová, ale i holografické typy bomberů a transparentní.  



Fotbal v České republice 

Cesta, kterou se do zemí českých dostala hra zvaná fotbal, není dost dobře dohledatelná. Traduje 

se, že roku 1887 přivezl fyziolog prof. Hering ze svých cest anglického asistenta, který zasvěcoval 

studenty na Albertově do tajů této hry. Ovšem nikdo nezná jméno tohoto průkopníka. Historicky  

první doložený zápas v Čechách se odehrál 29. září 1887 v Roudnici na Labem. 

 

 
 

*Sparta Praha 1896   *Sparta Praha 2016 

 

 

* Tabulka nyní. 

 

 

 

1. Česká fotbalová liga se nyní jmenuje Epojištění 1. liga 

Předchozí názvy byly: Gambrinus liga, Synot liga. 

Cesta, kterou se do zemí Českých dostala hra zvaná fotbal, není dost dobře dohledatelná. 
Traduje se, že roku 1887 přivezl fyziolog prof. Hering ze svých cest anglického asistenta, 
který zasvěcoval studenty na Albertově do tajů této hry. Ovšem nikdo nezná jméno tohoto 
průkopníka. Historicky první doložený zápas v Čechách se odehrál 29. září 1887 v Roudnici 
na Labem mezi veslaři místního AC (Českého Athletic Clubu) a Sokoly. 

Nejlepší střelec - Horst Siegl (176 gólů) 

Nejvíce titulů - AC Sparta Praha (11) 

Nejstarší hráč - Jaromír Blažek (42 let) 

Nejrychlejší gól – 11. sekunda 

 



Čínský horoskop na měsíc Listopad 

Krysa - 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008- Žádné dobrodružství v tomto měsíci 

neočekávejte, vše poběží v nastavených kolejích. Dokončíte jeden zapeklitý úkol, což znamená, že na 

sebe můžete být právem pyšní. 

Buvol - 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009- Na začátku měsíce 

budete muset udělat to, co jste před časem slíbili, což vás připraví o spoustu času. 

Tygr -1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010- Události tohoto měsíce posunou 

mnohé záležitosti ve vašem životě o kus dopředu. Práce vám půjde hned lépe od ruky. Bohužel trochu 

podceníte soukromý život, vykašlete se na člověka, jenž vás potřebuje. 

Pes -1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018-  Sychravé počasí ve vás vyvolá 

melancholickou náladu a začnete trochu bilancovat. Některé záležitosti vám přestaly poskytovat 

uspokojení, proto se budete muset poohlédnout po nějakých nových výzvách. 

Kůň - 918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014- Všechno vás bude nutit k tomu, abyste se 

konečně rozhodli v jedné zásadní záležitosti, stále vás ale trápí pochybnosti a nedokážete si vybrat 

nejlepší variantu. O víkendu se vás pokusí někdo podvést. 

Drak - 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012- Na začátku měsíce budete muset 

udělat to, co jste před časem slíbili, což vás připraví o spoustu času. Sliby se ale splnit musí. Před víkendem 

se objeví nová pracovní příležitost ve vaší profesi. 

Ovce - 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015- Ve vašem okolí se budou dít věci, které se 

vás sice přímo nedotknou, ale rozhodně si z nich můžete vzít ponaučení. Rádi byste pomohli příteli v nouzi, 

bohužel to ale nebude ve vašich možnostech. 

Kohout - 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017 - Jen stěží budete v práci stíhat, což se 

na vás dost negativně podepíše. Vaše častá nepřítomnost navíc podráždí rodinu natolik, že začne 

bojkotovat určité věci, na nichž vám poměrně dost záleží. 

Had - 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 - V tomto měsíci absolvujete jisté osobní 

setkání, jež se později ukáže jako osudové. Protože budete mít méně pracovních povinností, zbude vám 

mnohem víc času na pořádný a především kvalitní odpočinek. 

Opice - 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016- Měsíc začne poněkud hekticky, v 

práci vás zaskočí pěkná řádka restů a brzy nebudete vědět, kam dřív skočit. 

Vepř - 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019- Na začátku vás potrápí 

chování někoho z vašich blízkých, brzy ale zjistíte, že to nebude až tak zlé. O víkendu se seznámíte s jistou 

osobou, která zásadním způsobem ovlivní vaši budoucnost. 

Zajíc -1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 -Počátkem měsíce se stane něco velmi 

důležitého, vy ale nebudete vědět, jak se k tomu máte postavit. Brzy ale zjistíte, že to pro vás znamená 

velké plus. 

 



 

 

 

 

11. a 12. 11. 2016   

TANEČNÍ KURZY PRO MLÁDEŽ - II. PRODLOUŽENÁ  

19. listopadu v 18. hodin v Domě kultury 

 FRREEDOM  EEDANCE SHOW PARTY – 20. oslava narozenin TS F REEDOM 

22.listopadu v Domě kultury 

JAKUB SMOLÍK - koncert  

25. listopadu v 19:30, Národní dům 

9.ročník Ústecké FORBÍNY – představení PRO TEBE COKOLIV V hlavní roli Jana Paulová a Pavel 

Zedníček.  

26. listopadu v Domě kultury od 19:30 

HORKÝŽE SLÝŽE A TŘI SESTRY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Taneční kurz pro mládež  

2. a 3. 12. 2016 

Závěrečný kurs proběhne v čase 18 -22 hod. 

7. prosince v Národním domě od 20:00 

FLERET – VÁNOCE NA VALAŠSKU 

Koncert plný valašských a českých koled.  

VÁNOČNÍ GALAVEČER STK GEBERT 2016 

Dům kultury, 9. prosince v 19:00 

VÁNOČNÍ SHOW TS FREDOME 

11. prosince Dům kultury od 16:00 

VÁNOČNÍ HVĚZDY 2016 V ÚSTÍ 

13. prosince v Domě kultury od 19:00 

Výjimečný koncert s velkým orchestrem.  

Vystoupí: HRON - CSÁKOVÁ - DRAHOKOUPIL - JALOVCOVÁ – ČERNÍKOVÁ 

 

 

 

 

 



 

 

 

Hurvínek šel na očkování a křičí přes celou ordinaci.  

Spejbl ho uklidňuje: "Hurvajs, nekřič, vždyť ani nevíš, proti čemu tě očkují." 

"Vím. Proti mé vůli!" 

 

Přijde Pepíček za maminkou, že ho bolí hlava. 

"Maminko, mě bolí hlava." 

Maminka mu odpoví: "Víš Pepíčku, musíš hodně pít." 

Pepíček: "Dobře, takže kde je kořalka?" 

 

Pepíček prosí tátu: "Tati, kup mi buben."  

"Nekoupím, budeš mě rušit při práci." 

Pepíček: "Neboj, budu bubnovat jenom, když budeš spát." 

 

"Řekni nám, Zuzanko, co nám dává kravička?" "Prosím pěkně, kravička nám dává mlíčko a za ty 

penízky, co za ně dostane, si kupuje žvýkačky." 

 

Dva sousedé se potkají na ulici. „Vaše kočka zabila mého rotvajlera!“ „Co? To je nějaká blbost. Jak 

by moje malá Micka mohla zabít toho Vašeho obřího psa? To je nemožné.“„Ale ano, zabila! 

Chudáček se na ní udusil!“ 

 

 

 



HITPARÁDA PRO LETOŠNÍ PODZIM 

2016 

Máme pro vás celkem 20 top songů pro letošní podzim, které si 

zvolili sami lidé. Tady jsou, tak poslouchej a šoupej bačkorama:  

První místo obsadil song SUMMER ON YOU 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Druhé stříbrné místo získal song COLD WATER , gratulaceeeee 

Třetí bronz získává song IN THE NAME OF LOVE , yeeeeeeeeeeeees  !  

4. místo – Chainsmokers & Halsey se songem CLOSER 

5. místo –  Twenty one pilots se songem HEATHENS 

6. místo – Joel Adams se songem PLEASE DON´T GO 

7. místo – Lions Head se songem WHEN I WAKE UP  

8. místo –  Charlie Puth a Selena Gomez se songem WE DON´T TALK ANYMORE 

9. místo –  Jennifer Lopez se songem AIN´T YOUR MAMA 

10. místo – Meghan Trainor se songem ME TOO 

11. místo – Xindl X se songem POPELKA 

12. místo – Sia & Kendrick Lamar THE GREATEST 

13. místo – Cheat Codes & Dante Klein se songem LET ME HOLD YOU (TURN ME ON) 

14. místo – Calvin Harris se songem MY WAY 

15. místo –  Ellie Goulding se songem STILL FALLING FOR YOU  

16. místo – Lukas Graham se songem MAMA SAID 

17. místo – Mike Perry & Shy Martin se songem THE OCEAN 

18. místo – DJ Snake a Justin Bieber se songem LET ME LOVE YOU 

19. místo –  Neiked & Dyo  se songem SEXUAL 

20. místo – Ben Cristovao & The Glowsticks se songem NIC NENÍ NA STÁLO  

 


