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Exkluzivně pro naše noviny se nám poda-
řilo zmapovat rybí pohled na českou vá-
noční stolovací tradici! Co říkají ryby na to,
že tvoří základ štědrovečerní večeře? Které
ryby se těší a které naopak protestují?
A přinášejí ryby opravdu štěstí? To a mno-
hem více se dozvíte v článku!

Každý rok, když se přiblíží konec
listopadu, ryby v našich vodách zpo-
zorní a začnou měnit své běžné vzorce
chování. Největší procento se nervóz-
ně noří do větších hlubin a snaží se tak
uniknout před pečlivě nachystanými
pruty. Avšak marná snaha, jejich lov-
cům stačí pomyslně vytáhnout špunt
z rybníka, a kapři jsou doslova v pasti! 

A ryby si jsou své situace vědomé,
plácají ploutvemi na protest a otvírají
na prázdno ústa, aby vykřičely nejhor-
ší nadávky, které ovládají.

Naopak mladí se tiše pochechtávají
a potutelně se radují, že uniknou po-
zornosti rybářů: „Nejsme kapři, nám
nic v tuhle roční sezónu nehrozí!“ Vy
bláhové, vzkazují zkušenější! Zapo -

mněli jste, že existují lidé, kteří ochot-
ně vymění kapra za pěknou štiku ne-
bo candáta. 

Jiné ješitné kousky se naopak snaží
nastavit tak, aby jim na šupiny dopa-
daly sluneční paprsky, a ony se tak
mohly prezentovat v celé své kráse.

Některé z nich mají i své preference,
jak by chtěly být připraveny. Stálicí
zůstává trojobal, ale moderní rybky,
sledující světové trendy, by si přály od-
lehčit a být takzvaně „napřírodno“,
jen posypané bylinkami a upečené
v troubě. Hlavně nesmažit, prosím!

Ryby patřící do třetí kategorie už
odevzdaně čekají na to, až se ocitnou
v úzké vaně se svými bratry a sestra-
mi. Ryby této kategorie jsou povětši-
nou kapři a ví, že jejich osud je napro-
sto nevyhnutelný. Už dávno vyrostly
ze svých mladických let, kdy se snažili
lovce uprosit, že jim splní tři, ba ne
čtyři, tak pět, přání. Kapři-kmeti jsou
si vědomi toho, že rybáři na kouzelné
ryby už dávno neslyší, zato 80 korun
za kilo, to je jiná.

„Pche,“ chechtají se pomstychtivé
ryby, které k žádnému smíření nedo -
šly, „to tak!“ 

lidé si zdobí svá hranatá obydlí, pe-
čou si speciální dobroty, dávají si dár-
ky, mluví o míru, klidu a lásce, a při-
tom hned za rohem se vzduchem vý-
hružně vznáší dřevěná palice, která
jedním úderem ukončí jeden rybí ži-
vot! Vyvraždí několik rybích komunit,
a pak si k celé té slávě oblečou honos-
né šaty a schovají si šupinu z mrtvého
těla pod talíř, aby jim přinesla štěstí! 

Tenhle čtvrtý druh ryb naopak mě-
síce před výlovem trénuje svá hladká
těla, aby se jim zpevnily kosti. Až pak
budou vrazi plnit své žaludky, tu ně-
komu zaskočí, tu se někdo zakucká!
S pomstychtivými rybami není radno
si zahrávat.

Není ryba jako ryba, každá přistu-
puje ke štědrovečerní zabijačce jinak,
ovšem většina z nich se shoduje na
jednom: člověčenstvo je skutečně po-
divný druh savců! Po celý rok si jich
téměř nevšímají, kdepak, to je samá
treska, růžový losůsek, konzerva s tu-
ňákem! A jak se začnou dny zkraco-
vat, najednou se kolem rybníka na-
hromadí nadšenci. Některé ryby ná-
hlou pozornost oceňují, jiné nikoliv.

Nakonec jsme se zeptali, jestli ryby
chtějí něco našim čtenářům vzkázat.
Ano, posílají pozdrav a slova, na něž si
máme vzpomenout 24. prosince:
„Dob rou chuť!“. A sami si máme pře-
brat, co tím myslí.

ADélA ČeRNá

Vládní koalice nesehnala dostatečný počet
hlasů pro schválení rozpočtu pro rok 2021.
Komunisté podmiňují svou podporu sníže-
ním výdajů na obranu o 10 miliard. Vláda to
odmítá. Rozpočet schytal ostrou kritiku od
opozičních stran. Premiér nepochodil ani
se svou šokující prosbou, aby opozice
opustila sál. Po opakovaných přestávkách
bylo jednání přerušeno. K rozpočtu se po -
slanci vrátí.

Během středečních jednání o roz-
počtu pro rok 2021 si Andrej Babiš
bolestně uvědomil menšinovost své
vlády. Ve vzácném okamžiku se uchý-
lil ke škemrání o pomoc u opozice,
které prokládal obvyklejšími urážka-
mi a obviněními z trapné situace. „Po-
kud nechcete ohrozit životy občanů
této země a zvládání pandemie naším

státem, tak vás chci požádat a popro-
sit, odejděte ze sálu a nechte nás ten
rozpočet schválit!“ dožadoval se zou-
falý Babiš ve vypjatém okamžiku. 

To ale opozici nedojalo. „Vaši výzvu
považuji až za přidrzlou,“ odpověděla
poslankyně Trikolóry Tereza Hyťho-
vá. „My se chceme bavit o pozměňova -
cích návrzích, ale vy jste prostě úplně
zaseklej,“ přisadil si předseda SPD To-
mio Okamura a upozornil na pozmě-
ňovací návrh své strany seškrtat pení-
ze určené neziskovým organizacím,
pomáhajícím uprchlíkům. „Vy mě na-
bádáte k tomu, abych nevykonával
mandát poslance,“ reagoval rozčaro-
vaný předseda poslaneckého klubu li-
dovců Jan Bartošek. „I vy sám víte, že
ten materiál je mrtvý. celým rozpo -

čtem lžete občanům.“ 
„Nejprve odpískejte daňový pa-

skvil,“ poradil premiérovi poslanec Pi-
rátů Mikuláš Ferjenčík. Předseda ODS
Petr Fiala i předsedkyně TOP 09 Mar-
kéta Pekarová Adamová už při dopo-
ledním jednání kritizovali enormní za-
dlužení. Podle předsedy STAN Víta
Rakušana je rozpočet bez vize.

„Nemohla by se vládní koalice do-
mluvit předem a přestat nás tu zdržo-
vat,” rozčiloval se poslanec ODS Jan
Skopeček. Po osmnácté hodině bylo
jednání o státním rozpočtu vůbec po-
prvé přerušeno. Ponížený Andrej Ba-
biš se z poslanecké sněmovny odplížil
jako spráskaný pes. Hrozba rozpočto-
vého provizoria trvá.

ADélA HORáKOVá

Ivan Bartoš: dredy může mít i premiér,
proti covidu se očkovat dám
Bartoš v rádiu zazpíval, zahrál na harmoniku, povídal o synovi a prozradil, 
že svůj účes neplánuje změnit. Předseda strany Pirátů Ivan Bartoš byl v pátek
11. 12. hostem Honzy Benešovského v Rádiu Impuls. 

Panovala veselá atmosféra, předseda pirátů dokonce rád předvedl, jak hra-
je na harmoniku. „Když teda máme pořád problém s otevíráním a zavíráním
hospod, tak možná nějakou hospodskou,“ vysvětlil Ivan Bartoš výběr písně. 

Tleskalo mu celé rádio
Moderátor pořadu Honza Benešovský ho pak přesvědčil, aby zkusil i zazpí-
vat. Za své povedené „představení“ si Bartoš vysloužil potlesk i od zaměst-
nanců rádia. Později se předseda Pirátů rozpovídal o čtyřměsíčním synovi
Bertramovi. Podle Bartoše roste jako z vody a v nemocnici předpokládali, že
z něj bude „velkej kluk“. „Nově objevil, že kromě breku může také hýkat a vís -
kat,“ stěžoval se Ivan Bartoš na nové aktivity svého syna. Na otázku, zda by
se dokázal dostatečně věnovat synovi v případě, že by se stal premiérem, Bar-
toš odpověděl, že schopnost plánovat musí patřit mezi základní vlastnosti
člověka ve vysoké funkci. Zároveň se pochlubil, že má kolem sebe tým schop-
ných lidí.

S dredy za Angelou?
Následně Honza Benešovský položil otázku na téma Bartošova neobvyklého
účesu. Zajímalo ho, zda by jako premiér chodil s dredy i do Bruselu za Ange-
lou Merkelovou. Podle Bartoše je společnost v jiných zemích k účesům tole-
rantnější. Narážky na jeho vlasy přirovnává k myšlenkám předešlého režimu.
„Účes neodráží kvalitu práce,“ poznamenal Bartoš. „Zatím neplešatím, tak
já bych si s dovolením ty dredy ještě nechal,“ řekl předseda Pirátů. Dále jme-
noval i jiné výhody nošení dredů. Například to, že lidé ho díky jeho účesu čas-
to poznají. 

Očkovat se dá
Na závěr dostal Ivan Bartoš otázku ohledně očkování na koronavirus. Bartoš
se vyjádřil, že počká, jaká bude akceptována vakcína pro Českou republiku.

Dále zdůraznil váž-
nost situace a ujistil
veřejnost, že se dá oč-
kovat a podpoří tím
společenský zájem. 

Dárek pro Okamuru
Konec relace tradičně
doprovázelo předává-
ní dárků pro následu-
jícího hosta. Od Václa-
va Klause dostal Ivan
Bartoš panákový čaj.

Pro Tomia Okamuru si Bartoš přichystal knihu od Pirátské strany o komu-
nální politice. RIcHARD STeINDl

Premiér Babiš Foto: archiv
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Kdo tu podvádí?
„Podvodný web Hlidacipes.org spoje-
ný s penězi George Sorose, který fi-
nancuje politické „neziskovky“, dnes
lživě a podvodně informuje, že jsem
prý neuvedl ve svém majetkovém při-
znání prodej svého podílu v restaura-
ci. Přitom se jednalo o částku do 100
tis. Kč, kterou ze zákona uvádět ne-
musím. Zde na konkrétním příkladu
vidíte, jací to jsou podvodníci,“ napsal
Okamura na svém Facebooku. Novi-
náři z webu Hlídacípes.org si v článku,
který dopálil současného místopřed-
sedu Poslanecké sněmovny, ale nepo-
čínají nejobratněji. „Nicméně firma
podle dostupných informací za rok
2016 vykázala obrat téměř 12 milionů
korun a zisk přes půl milionu korun.
Lze proto předpokládat, že částka za
prodej Okamurova podílu byla vyšší
než 100 tisíc korun” píše se v něm na-
příklad. Můžeme ale v tomto případě
pracovat s domněnkami? 

Prodej podílu v restauraci však ne-
ní jedinou nesrovnalostí, kterou mu-
sel vysvětlovat. V říjnu téhož roku
údajně nepřiznal miliony z prodeje
nemovitostí. „Prodej je započítán do
příjmu za podnikání,“ reagoval na do-

taz Mladé fronty DNeS. To by ovšem
Okamura musel v prodeji nemovitostí
podnikat, což pravda není. Jak to tedy
s tím podváděním vlastně je?

Nepřiznané Okamurovy mi-
liony a lži asistentky 
Proti předsedovi hnutí SPD nicméně
mluví jeho minulost. Pokuta za poru-
šení zákona o střetu zájmů mu hrozila
už v roce 2013, když byl v Senátu.
O nepřiznaných milionech z prodeje
bytu na pražských Vinohradech se
psalo snad ve všech novinách. Jeho
asistentka lhala, když novinářům řek-
la, že peníze z podílu v restauraci v při-
znání nejsou, protože k prodeji nedo -
šlo v období, které je v něm zahrnuto.
Podle obchodního rejstříku to bylo
v únoru 2016. 

urážku, za kterou se má Ústavu ne-
závislé žurnalistiky na svém Face -
booku omluvit, ale ani zázračně obje-
vené peníze nesmažou. A poslanec si
to očividně uvědomuje. V pondělí 14.
12., kdy se Vrchní soud v Praze začal
zabývat jeho odvoláním, se jinak ak-
tivní předseda hnutí SPD na svém fa-
cebookovém profilu o kauze ani ne-
zmínil. LuKáŠ BARTáK

Od 18. prosince je Česko znovu ve čtvr-
tém stupni systému PES. Uvolnění tak
nevydrželo ani dva týdny. Vláda očeká-
vaný krok odsouhlasila v pondělí, a ne-
chala tři dny na vyrovnání se s nadchá-
zejícími změnami.

V pátek po patnácti dnech opět za-
vřely restaurace, hotely, bazény i posi-
lovny. Jen výdejní okénka zůstala. Za-
kázali vnitřní tréninky, venkovního
sportování se může zúčastnit maxi-
málně šest lidí. Vrací se zákaz nočního
vycházení mezi 23. a 5. hodinou. Dě-
tem vláda „nadělila“ delší vánoční
prázd niny. Naposledy šly do školy
v pátek.

Češi si ale konečně mohou koupit
kávu či čaj s sebou-vláda opravila chy-
bu v již jednou opravovaném usnesení,
ze kterého vyplývalo, že se zakazuje
prodej rozlévaného nebo na místě při-
pravovaného pití. Teď si tedy můžete
nealkoholické nápoje odnést. Ovšem
svařák nebo punč ne.

„Strašně nás to mrzí,“ omlouval
čtvrtý stupeň Andrej Babiš (ANO) na
pondělní tiskové konferenci. Řekl, že
musí nejdřív ochránit životy lidí, a že
jich na onemocnění Covid-19 zemřelo
více než 9600. „Prosím o pochopení
a toleranci k tomuto rozhodnutí naší
vlády. umím si představit to velké zkla-
mání lidí který podnikají v pohostin-
ství a v hoteliérství,“ řekl Babiš doslova

a slíbil podnikatelům kompenzace.
Protiepidemickým systémem PeS se

řídíme už od poloviny listopadu. Jenže
obchody zůstávají otevřené přesto, že
je čtvrtý stupeň původně zakazoval.
Dál jsou také umožněny návštěvy do-
movů pro seniory. Kadeřnictví, mani-
kúra a další služby mohou zůstat v pro-
vozu. Restaurace a hotely ale letos už
poněkolikáté budou muset zavřít zá-
kazníkům dveře. Mají sice zavřít i mu-
zea a galerie, ale i tady jsou výjimky. Ty
získají akce spojené s unikátními za-
hraničními zápůjčkami, sdělil ministr
kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD).
Konkrétně to je výstava Sluneční krá-
lové v Národním muzeu či Rembrandt:
Portrét člověka v Národní galerii.
„Soukromé galerie, které se zabývají
nejen vystavováním, ale i prodejem
uměleckých děl, budou fungovat ve
stejném režimu jako např. maloobcho-
dy,“ dodal. Vláda se rozhodla na Štědrý
den povolit půlnoční mši, přestože ji-
nak platí zákaz vycházení po 23. hodi-
ně. Naopak na 31. prosince se žádná
výjimka zatím neudělila. 

Stát vyčlenil tři miliardy korun na
příspěvky podnikatelům, které mají
kompenzovat (plné) nájemné za 3 mě-
síce. Čeká se na prodloužení programu
Antivirus. Kompenzace by měla podle
ministra Blatného dělat 100 procent.
ubytovací zařízení, například hotely či

penziony, mohou zažádat o částku
v rozmezí 100 až 330 korun denně za
pokoj. 

V eu zatím nebyla vakcína od firmy
Pfizer oficiálně schválena, některé stá-
ty už ale očkovat začaly. Do Česka by
první vakcíny měly přijít do konce pro-
since. 

Na tiskové konferenci ministerstva
zdravotnictví řekl koordinátor očkova-
cí strategie Zdeněk Blahuta, že je očko-
vání jednou z nejnáročnějších logistic-
kých operací v dějinách českého i čes -
koslovenského zdravotnictví. „Česká
republika má doposud nasmlouváno
prostřednictvím evropské komise 12
milionů dávek pro 6,9 milionů osob.“
Vakcíny poskytne českým zájemcům
pět různých výrobců. V první fázi se
počítá s očkováním lidí starších 60 let,
chronicky nemocných a zdravotníků. 

Přestože očkování proti Covidu-19
není povinné, měla by podle senátního
výboru pro zdravotnictví být dobrovol-
nost stanovena zákonem. Ten zákon
by měl by měl být proti diskriminaci
všech, kteří se očkovat nedají. Předse-
da výboru Roman Kraus (ODS) upo-
zornil, že vakcína nebyla prověřena ve
standardních lhůtách. Dodal, že kdyby
zákon neobsahoval zákaz diskrimina-
ce, mohlo by to neočkované poškodit
na trhu práce.

MAGDALéNA NeTíKOVá

Písařovicová končí v ČT – lituje už teď
svého rozhodnutí?

Daniela Písařovicová po šestnácti letech
oznámila, že končí v České televizi. 

Jedna z nejvýraznějších tváří událostí a
událostí, komentářů se rozhodla k zásad-
nímu životnímu kroku! „O odchodu jsem
přemýšlela zhruba rok, definitivně jsem se
rozhodla v říjnu. Bylo to opravdu těžké roz-
hodování, neumím za sebou pálit mosty,
šestnáct let je dlouhá doba, navíc ČT mi da-
la důvěru jako mladé holce, která neuměla

vůbec nic a jen se drze přišla zeptat, jestli by tady třeba nemohla pracovat,“ svě-
řuje se moderátorka. K zastižení bude v televizi už jen do 30. prosince. Televizní
kráska přiznala, že potřebuje načerpat nové síly. Po pauze chce pokračovat
s prací v oboru. Že by přechod na jinou televizní stanici?

Královská rodina: Meghan osud nepřeje, může Kate jen závidět
Nedávné srdcervoucí přiznání

manželky prince Harryho zarmou-
tilo celý svět. Rozhodla se vystou-
pit na veřejnosti a promluvit o své
zkušenosti z léta, během kterého
přišla o nenarozené miminko. Po-
zornost na sebe ovšem opět strhá-
vá jiná část královské rodiny. Na
povrch se dostala radostná novin-
ka. Rodina vévodkyně Kate má na rozdíl od Meghan důvod k oslavám. Její se-
stra Pippa Middletonová se totiž brzy stane dvojnásobnou maminkou! .

Kohák: Významný krok po 15 letech!
Známý český bavič

Jakub Kohák po 15 le-
tech požádal svou part-
nerku a matku jejich
dvou dětí o ruku.

Kohák nedávno vylí-
čil v pořadu na evropě
2, jak celá událost pro-
běhla. Pochlubil se, že
před svou nastávající
Bárou poklekl přímo na její narozeniny. Romantickému gestu, které proběhlo
při večeři i přihlíželi přátelé. uvidíme, jak dlouho budeme muset na svatbu če-
kat! LuCIe ŠPeTOVá

Zdá se, že i v době pandemie je v Ma-
ďarsku prioritou homofobie. Od úterý
16. 12. se již v prvním paragrafu Ma-
ďarské ústavy dočtete, že rodinu tvoří
jen matka a otec. Matka je žena, otec
je muž. Maďarsko tak pokračuje v kra-
sojízdě v utlačování práv LGBTQ+ lidí. 

Ministryně spravedlnosti Vargová
vnímá novou verzi ústavy za prospěš-
nou pro všechny. „Vláda nechce poru-
šit práva žádné skupiny obyvatel, ale
každý by měl pochopit, že na nátlak
různých zájmových skupin a ideolo-
gických trendů nesmí být porušena
práva našich dětí,“. Přitom označová-
ní LGBTQ+ lidí za „zájmovou skupi-
nu“ je samo o sobě jejich utlačování.
Ministryně se snaží chránit práva dětí,
ale nabízí se otázka, zda má namysli
dobro všech dětí, nebo jen těch z úpl -
ných rodin heterosexuálních křesťa-
nů. Nová ústava také zakazuje adopci

dětí jednotlivci a nemanželskými páry.
Vzhledem k tomu, že je stejnopohlav-
ní manželství v Maďarsku mimoústav-
ní, zákon těmto párům znemožňuje
adopci. 

Homofobie na prvním místě
Chování Maďarské vlády naznačuje,
že utlačování lidských práv je hlavní
prioritou a úmrtí způsobená korona-
virem až druhá v pořadí. Opoziční
poslankyně Szabóová ve svém proslo-
vu proti změně ústavy řekla: „Je to
podlý a ubohý pokus odvrátit pozor-
nost od nedostatečného zvládnutí
pandemie. Kolik lidských životů za-
chrání váš návrh na změnu ústavy?“
Pravdou je, že takovýto zákon má vět-
ší šanci zapříčinit úmrtí, než jim
předejít. Studie z roku 2011 ukázala,
že mladí LGBTQ+ lidé jsou třikrát více
náchylní k pokusu o sebevraždu, než

heterosexuální mladiství. Vyrůstání
v  zemi, která potlačuje jejich práva,
navyšuje tuto smutnou statistiku. 

Lezení po okapu politikům nejde
Nejnovějším příkladem internalizova-
né homofobie v Maďarské vládě je Józ-
sef Szájer. Na začátku prosince byl
tento konzervativní politik, prosazují-
cí výše zmíněnou změnu ústavy, chy-
cen policií na sexuální orgii v Bruselu.
Nalezli ho spolu s dalšími 25 nahými
muži v gay baru. Po neúspěšném po-
kusu o útěk po okapové rouře se polici
vzdal. Szájer je jedním ze zakladatelů
vládnoucí strany Fidezs, která aktivně
utlačuje LGBTQ+ menšinu v Maďar-
sku. Přes to, že jak se zdá, je její sou-
částí. V nesnášenlivém prostředí, kte-
ré pomohl vytvořit, je pochopitelné, že
se bál ukázat své pravé já. Po skandálu
rezignoval. ILIKe KuMSOVá

Omluví se Okamura Hlídacímu psovi?
Vrchní soud začal v pondělí 14. 12. projednávat odvolání Tomia Okamury proti
rozsudku Městského soudu v Praze. Ten v srpnu 2019 nepravomocně rozhodl, že
se má předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie omluvit Ústavu nezávislé
žurnalistiky, který provozuje web HlídacíPes.org. Tam uveřejnili na webu 11. pro-
since 2017 článek „Tomio Okamura už není restauratér”. Eliška Hradilková Bár-
tová upozornila na nesrovnalosti v majetkovém přiznání T. Okamury. Podle ní chy-
bí částka za prodej podílu v restauraci Staré časy na pražském Můstku. Pokud
by suma přesahovala 100 000 Kč, byl by porušen zákon o střetu zájmů.

Táta je muž a orgie jsou v Bruselu

Kdo se nenechá očkovat, 
bude znevýhodněn na trhu práce?
4. stupeň PES: Co můžeme? Babiš připomněl počet úmrtí, poté prosil o pochopení a  toleranci

DRBY • DRBY • DRBY • DRBY • DRBY• DRBY
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Kvůli pandemii COVID-19 se zrušily takřka veškeré společenské akce. Módní policie si tím však nene-
chala zkazit náladu a protentokrát se zaměřila na moderátory Událostí České televize. Kdo si zaslouží
po chvalu za parádní outfit a komu to vůbec nesluší? Přečtěte si hodnocení módní redaktorky Fleše:

Případ č. 6: Vojtěch Bernatský
Oblíbený moderátor pořadu Branky, body, vteřiny Vojtěch
Bernatský. Kostkovaný vzor outfit příjemně ozvláštnil, nic-
méně z fotky mi připadá jako by snad sako bylo trochu větší.
Jinak však světle hnědá barva kravaty ladí s odstínem saka
a vše doplňuje milý úsměv.

Módní 
policie:

Zaostřeno na moderátory ČT! 
Umí se oblékat?

Lukáš Barták, Adéla Černá, Vojtěch Donát, Adéla
Horáková, Kateřina Hrubá, Anna Jindráková, Ili-
ke Kumsová, Simona Matúšová, Magdaléna Ne-
tíková, Maxmilián Nový, Vendelín Schierreich,
Richard Steindl, Lucie Špetová
Laskavě lámal mgr. Jaroslav Slanec

Ve čtvrtek 17. prosince proběhlo finále
dalšího ročníku muže roku. Tato udá-
lost strhává tolik pozornosti jako kaž-
dý výstřelek rychlokvašky Nely Slová-
kové a seriózností překoná i Pražský
hrad.

V době koronavirové potřebuje ná-
rod povzbuzení. Tak proč by to ne -
mohl být zrovna tucet naolejovaných
kluků ve spodním prádle, jejichž často
přehnaně vysteroidované postavy nás

smrtelníky před svátky odrazují od
pečení cukroví a dalšího hodování
podle receptů Jiřiny Bohdalové? Jeden
by si mohl říct, že tohle je pomyslný
olymp české mužské krásy. Inspirace,
čeho dosáhneme, když zavřeme kni-
hu, vykašleme se na divadlo a navští-
víme fitko i dvakrát denně.

Jiní mohou říct, že soutěž je branou
do světa showbyznysu, kaviáru, popí-
jení šampaňského s celebritami třetí

kategorie. Však kdo by nestál o večer
plný Pavla Trávníčka, Ivany Jirešové či
Terezy Mátlové. Nebo si snad nechtěl
představovat, jak stojí v zákulisí, v
místnosti plné testosteronu a poslou-
chá ‘’hity’’ Petera Pecha.

Soutěž o muže roku, která k pře-
kvapení všech, probíhá vždy půl roku,
od představení soutěžících v létě, až
po vybrání výherce v zimě, se díky vše-
možným lockdownům a omezením

vlády, stala kulturním hřebem čes -
kých Vánoc. Možná to není zrovna ta
zábava, jakou bychom si představova-
li. Nicméně galavečer načančaných
kluků v Náchodě, kterou vyhrál děvě-
tadvacetiletý policista David Kremeň,
je rozhodně tou zábavou, kterou si ja-
ko národ občas zasloužíme.

MAxMILIáN NOVý

Případ č. 4: Marcela Augustová
Tento oděv se Marcele Augustové bo-
hužel příliš nevydařil. Horní díl je za-
jímavý, nicméně ve spojení se střihem
kalhot a jejich až přílišnou délkou pů-
sobí celý kostým spíše jako variace na
teplákovou soupravu. Pochválit mohu
neotřelou barvu kostýmu, červené
brýle k ní však moc neladí. 

Případ č. 5: Michal Kubal
Model Michala Kubala splňuje všech-
ny formální náležitosti. Oceňuji ba-
revnou, pruhovanou kravatu, která
celek rozzářila a dodala mu šmrnc.
Rozhodně na pochvalu!

Případ č. 7: 

Jakub Železný
Jakub Železný zvolil ten
téměř nejklasičtější
z modelů. Černý oblek,
bílá košile, šedá kravata.
Toto jsme ale viděli již
nesčetněkrát, a tak si
myslím, že i Jakub by
mohl být trochu odvá-
žnější a zvolit např. výra-
znější kravatu. Bonuso-
vé body však má za od-
znáček s českou vlajkou
a slušivé brýle. 

Případ č. 1: Daniela Písařovicová
Pro někoho mohou být šaty Daniely Písařovicové příliš extravagantní, ale já ří-
kám: Jen tak dál! Barvy jsou sice výrazné, ale Daniela se v nich neztrácí a poda-
řilo se jí sladit i náušnice. Make-up je spíše jemnější, takže odvážný vzor šatů
může vyniknout. Má jediná výtka směřuje k límci, který evokuje spíše letní ko-
šili než společenské šaty. 

Případ č. 2: Linda Bartošová
Šaty Lindy Bartošové jsou jednodu-
ché a elegantní, neuškodil by jim ale
nějaký výraznější doplněk, třeba pá-
sek. Celkový střih šatů mi připadá až
příliš usedlý a řekla bych, že Linda se
mohla více odvázat. Ovšem make-up
a úprava vlasů jsou perfektní. 

Případ č. 3: Jana Peroutková
Jana Peroutková vsadila na bílou
v kombinaci s výrazným květinovým
vzorem a dobře udělala. Šaty ji doslo-
va rozzářily, k čemuž napomohl
i skvělý make-up. Také lodičky jsou
barevně sladěny se vzorem na šatech,
a tak nemám co vytknout. 
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Případ č. 8: Martin Řezníček
Martin Řezníček zaujal tmavě mod -
rým oblekem namísto běžného černé-
ho, pozitivně hodnotím také pruhova-
nou kravatu, která přitáhne pozor-
nost. Jsem však poněkud na rozpacích
z barvy Martinových bot, zvolený hně-
dý odstín ke zbytku modelu příliš ne-
pasuje.

Ježíšek přišel dřív s pekáčem buchet

Anna Jindráková

CO
RO

NA
PL

ES
K



4 sport a pelmel prosinec 2020 CORONAPLESK Síla na naší straně

Exkluzivně! 
Kdo uloví talent české ligy?

Ingredience: 
2–3 hrsti sušených hub
1 litr juchy (vody z kysaného zelí)
3–4 kuličky pepře 
1 kávová lžička soli
4 stroužky česneku
2 lžíce másla 
1 středně velká cibule 
1 lžíce mleté červené papriky 

Postup:
Houby nejdříve namočíte ve vlažné vodě a necháte změk-
nout. V hrnci necháte vařit juchu s vodou, pepřem, solí 
a celými stroužky česneku, dokud směs nezačne vřít. Poté
do ní přidáte houby a necháte vše vařit dalších 10-15 mi-
nut. mezitím si pokrájíte nadrobno cibuli a osmažíte ji na
másle, stáhnete z ohně a přidáte mletou červenou papri-
ku. Jíšku přidáte do vařící se směsi a necháte ještě tak 
5 minut na ohni. takto je juška již hotová. Pokud ji prefe-
rujete méně kyselou, stačí dodat více vody. Servírovat se
může čistě takto, ale je možné doplnit ji i o těstoviny nebo
halušky. SimoNA mAtúšoVá

Štíry zaskočí nečekané vyznání,
Panny a Váhy mohou začít nový ži-
vot

Střelec (23. 11. – 21. 12.)
Do popředí se nám dostává planeta
lás ky Venuše! To je vaše příležitost,
milí Střelci! Ti zadaní zažijí se svojí
drahou polovičkou romantický víkend,
který jejich vztah posune na úplně no-
vou úroveň. A co single Střelci? Ti ať
neváhají a někam si vyrazí! Nevinný
flirt na baru by mohl lehce přerůst v ně-
co víc. 

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.)
Soustřeďte se teď na svůj milostný ži-
vot! Váš vztah se sice jeví jako doko-
nalý, ale nedávný nov, který s sebou
přinesl kupu negativní energie, jej
v jád ru mohl nenávratně poškodit. Na
povrch se v příštím týdnu dostanou i
staré křivdy, které by mohly znamenat
rychlý konec. Abyste tomu předešli,
zajděte se svou drahou (se svým dra-
hým) polovičkou na večeři a vše si vy-
jasněte. 

Vodnář (21. 1. – 19. 2.)
Díky planetě štěstí Jupiteru se vám
v následujícím týdnu povede vše, na
co sáhnete. Neváhejte, využijte této
energie a splňte si svá největší přání!
Vesmír bude stát při vás. Od 20. pro-
since začne nad vaším znamením
vládnout Merkur, což zapříčiní, že po
vánočním rozhazování začnete opět
šetřit.

Ryby (20. 2. – 20. 3.)  
Konec prosince prožijete v napětí. To
se ale změní hned v lednu, kdy se vám
díky vlivu Staurnu začne nebývale da-
řit v práci! Všechnu práci odevzdáte
ještě před termínem a nemine vás ani
tučná finanční odměna. Využijte toho
a uspořádejte víkendovou přespávač-
ku se vším všudy!

Beran (21. 3. – 20. 4.) 
Poslední dobou máte problém dobře
vycházet s okolím. Rychle se naštvete
a často se hádáte, ale nevíte proč.
Zkuste zmírnit tempo a udělat si čas
jen pro sebe. Dopřejte si bublinkovou
koupel, otevřete si láhev dobrého vína
a stoprocentně docílíte duševní rovno-
váhy. 

Býk (21. 4. – 20. 5.) 
Zrozenci tohoto znamení nemyslí teď
na nic jiného než na lásku. Hlavu máte
plnou citu a hýříte nakažlivým štěstím.

Užijte si tohoto momentálního rozpolo-
žení na maximum, protože po Novém
roce už na milostný život nezbyde čas
kvůli pracovním povinnostem.

Blíženec (21. 5. – 21. 6.)
Dávejte si pozor na finance! Nejenže
jste tento rok ve vánočním opojení
utrá celi víc, než kdy předtím, ale mohly
by vás potkat nečekané výdaje, které
by s  vaším rozpočtem mohly pěkně
zamávat! Zkuste proto zavést kasičku,
do které si vždy odložíte pár drobných,
které najdete v peněžence a po kap-
sách. 

Rak (22. 6. – 22. 7.)
Silná energie Neptunu posílí vaší kon-
dici a dodá vám pořádnou porci ener-
gie. Chyťte tuto příležitost za pačesy 
a choďte denně na procházky či si
běž te zasportovat s kamarády. Uvidíte,
že díky vyplaveným endorfinům se bu-
dete cítit šťastně jako nikdy.

Lev (23. 7. – 23. 8.)
Poslední dobou propadáte nostalgii,
chtěli byste vrátit čas. Nesmutněte, dí-
ky Venuši máte skvělé vyhlídky: již br-
zy potkáte toho pravého! Poddejte se
intuici a moc o novém vztahu nepře-
mýšlejte. Vše, co se děje, je správné.
PS: srdce je vaším nejlepším rádcem. 

Panna (24. 8. – 23. 9.) 
Uran ve vás probudí vaše kreativní já!
Popusťte uzdu fantazii, vezměte plát-
no, barvy, štětce a malujte! Díky uni-
kátnímu spojení Uran trigon Merkur
máte velký potenciál prosadit se
v umění a začít naprosto nový život! 

Váha (24. 9. – 23. 10.)
Pomalu zjišťujete, že vaše aktuální po-
volání není to pravé pro vás, ale váhá-
te, zda udělat změnu. Přestaňte se bát
a začněte žít tak, abyste byli šťastní.
Projděte si nabídky prací, které vás lá-
kají, a zašlete jim životopis.  Díky sil-
nému vlivu Marsu můžete najít práci,
ve které zůstanete už do konce života.

Štír (24. 10. – 22. 11.) 
Pozor na nečekané vyznání lásky, kte-
ré přijde v půlce příštího týdne. Vyvede
vás z  rovnováhy. Avšak nedělejte
ukvapené závěry a nechte si všechno
pořádně projít hlavou, než na ně jak-
koliv zareagujete. Unáhlené zhodno-
cení situace by mohlo negativně ovliv-
nit celý příští rok!
Případné reklamace vyřizuje  redak-
ce a Kateřina Hrubá

Jako z pohádky zatím vypadá příběh
devatenáctiletého fotbalisty Abdalla-
ha Simy. tento mladý senegalský
útoč ník se v  letošní sezoně pomalu,
ale jistě stává tahounem Slavie Praha.
Sima se v prosinci potkává s famózní
formou! Poté, co se trefil v Evropské
lize proti Nice a rozhodl derby proti
Spartě, vstřelil i dvě branky v zápase
proti Liberci.

Je jasné, že kolem tohoto talentova-
ného fotbalisty začnou kroužit přední
evropské týmy jako supi. Není se če-
mu divit. Ještě před pár měsíci se Ab-
dallah Sima snažil prosadit v třetiligo-
vém táborsku, a dnes patří k tahou-
nům nejvyšší české soutěže. Pro Jin-
dřicha trpišovského, trenéra Slavie,
bude velice těžké jej udržet v Edenu
do jara. 

Populární web transfermarkt.com,
který se specializuje na odhadování
tržních hodnot fotbalistů uvedl, že
Abdallah Sima se stal po svém brilant-
ním výkonu proti Spartě nejvyhledá-
vanějším hráčem světa! Největším bi-
zárem však je, že Simova tržní hodno-
ta stále není známá a lze tak jen těžko
odhadovat, zda by mohl zlomit pře-
stupový rekord české ligy. 

Kdo tedy nakonec uloví tento se -
negalský talent? Bude to Barcelona?
Real madrid? manchester United? Na
to si musíme počkat. Pokud si však
chce Slavie svůj klenot udržet alespoň
pár měsíců, bude muset přihodit na
jeho výplatní pásku tučnou sumu
 navíc.

VoJtěcH DoNát

Abdallah Sima Foto: archiv
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HOROSKOPEC Juška – tradiční slovenská vánoční polévka 
Říkáte si, že rok 2020 byl naprosto bizarní, a tak neuškodí udělat si ho ještě zvláštnější? Tato typicky
vánočná slovenská polievka, oblíbená obzvlášť na východě Slovenska, by mohla být přes ně to obo-
hacení (a okyselení), které vám zpestří štědrovečerní večeři. 

Rumové koláčky od babičky
Vánoční svátky se neobejdou bez sladkého. Mezi favority patří perníčky, vanilkové rohlíčky, linecké
nebo vosí hnízda, ale pokud byste chtěli tento rok zkusit nějakou novinku, rumové koláčky od mé
babičky jsou možná přesně to, co hledáte. Recept je snadný, rychlý a nemusíte dokonce nic péct! 
Ingredience:
100 g piškoty 
100 g ořechy
1 lžíce rum (anebo podle potřeby)
100 g čokoláda na vaření
4 lžíce cukr
1 lžíce vanilkový cukr
Voda 
Na vrch: oříšek, lentilka, rozinka nebo cokoliv, co vás 
napadne 

Postup:
V mixéru rozemelete ořechy a piškoty. Následně necháte
chvíli vařit cukr, vanilkový cukr, rum a vodu, než se vše
promění v sirup. Do směsi rozmixovaných ořechů a piško-
tů za míchání přidáte sirup, dokud nevznikne “pevná“ ka-
še. Hlídejte si, aby nebyla moc řídká, ale také ne moc hus-
tá. Do papírových košíčků postupně rozdělíte celou směs,
zalejete je rozteklou čokoládou a na vrch, jako třešničku
na dortu, přidáte ozdobu vašeho výběru. A to je celé! Ko-
láčky stačí nechat ztuhnout a můžete ochutnat.   

SimoNA mAtúšoVá


