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Justin Bieber poprvé v Praze. 
Vsadil všechno na kulisy a show, zpěv však tak dobrý už nebyl. 
 

Kanadský zpěvák Justin Bieber 

vyprodává všechny haly na svých 

zastávkách v průběhu masivního 4. 

světového turné ke studiové desce 

„Purpose“, která se umístila na 4. 

místě v americkém žebříčku. 

Většina písní z této desky sklízí 

úspěch po celém světě a ve všech 

možných světových žebříčcích.   

Jediná pochmurná věc, která 

v sobotu 12. 11. kolovala Prahou, 

byla venkovní teplota a neveselé 

počasí. Navzdory tomuto počasí 

natěšené fanynky čekaly na svého 

idola před vysočanskou O2 Arénou už od dopoledních hodin přikryté dekami a 

organizátoři akce jim přinášeli teplý čaj. Fanynky mezitím zpívaly sborově 

všechny různé známé hity od zpěváka Justina Biebera a s chutí každých 5 minut 

kontrolovaly své chytré mobilní telefony, zda-li se na internetu neobjevila 

nějaká nová zpráva o večerním koncertu, nebo o pohybu zpěváka.   

Je 18:00 a do zahájení koncertu zbývají už jen 2 hodiny. O2 Aréna se ze všech 

stran pyšní obrovským jekotem natěšených fanoušků, kteří opět zpívají sborově 



známé hity před branami. Po hodině se konečně otevírají brány a ochranka 

vpouští fanoušky do haly, avšak proces je opravdu pomalý, kvůli zpřísněným 

bezpečnostním podmínkám. Koncert byl zahájen s téměř hodinovým 

zpožděním. 

Po skoro tříhodinových frontách, kdy už většina fanoušků byla uvnitř haly, 

zpěvák zahájil svůj koncert písní „Mark My World“, kterou zazpíval uvnitř 

vznášející se prosklené krychle. Kromě této krychle se zpěvák pyšnil mnoho 

vychytávkami jako třeba zavěšeným pódiem u stropu s trampolínou, nebo 

visutými částmi pódia, které se pohybovaly podle potřeb zpěváka neboli podle 

potřeb kvalitní show. Pódium, jako bylo toto, ještě pražská O2 Aréna nezažila. 

Kromě úchvatné scény, sóla na bicí a opravdu věrných fanoušků však zde 

zpěvák nenabídl nic víc. Zklamal především v tom, co je mu nejvíce vlastní a 

v čem drží mnoho ocenění. Ve zpěvu. Většinu písní, které předvedl, bohužel 

hrály v pozadí na playback a zpěvák často v pasážích, kde „zpívá“ ani nedržel 

mikrofon v ruce. Další věc, která se Justinovi vytýká, je jeho nálada, protože po 

celý koncert vypadal, jakoby se celý večer nudil a nenavázal s fanoušky ani 

osobnější kontakt. Do opravdu dobrého koncertu mladému zpěvákovi z Kanady 

bohužel chybělo až příliš mnoho i přes jeho kvality. Jeho premiéru v České 

republice hodnotíme spíše jako nečekaně průměrnou, spíše podprůměrnou. 

  



Přednáška České obchodní inspekce 
 

Dne 8. listopadu se v konferenčním sále Střední školy polytechnické v Českých 

Budějovicích žáci 3. B společně s několika třídami z jiných škol zúčastnili besedy 

České obchodní inspekce o rizicích nákupů v e-shopech v rámci České republiky, 

Evropské unie i třetích zemí. 

Přednášku, která měla tři části, vedli dva specialisté ČOI z Karlovarského kraje. 

Přičemž dvě první části byly uvedeny krátkým tematickým filmem, který vždy 

ukazoval řešení určitého problému z praxe.  

První část se věnovala problematice on-line nákupů v České republice. V další 

hodinu trvající části byli žáci poučeni o rizicích online nákupů v oblasti Evropské 

unie. A poslední část vyplňovaly obecné informace o samotné České obchodní 

inspekci a jejích předmětech činnosti, včetně působnosti úřadu či její legislativě.  

Mladí lidé jsou velmi aktivní, co se týče nakupování přes internet. A proto cílem 

přednášky bylo poučit mladé spotřebitele o jejich spotřebitelských právech; jak 

se co nejlépe vyvarovat určitým problémům, popř. jak je co nejefektivněji řešit. 

     

Beseda na téma „Můžeš podnikat“ 
 

Žáci třetích ročníků se 1. listopadu zúčastnili besedy s názvem Můžeš podnikat, 

která trvala hodinu a půl. Dva úspěšní podnikatelé vyprávěli, jak začínali a co je 

důležité. Studenti si z besedy odnesli především to, že by měli studovat jazyky, 

jít si za tím, co chtějí, a hlavně se při prvním neúspěchu nevzdávat. 

  



 

Od sobotního podvečera náměstí Přemysla Otakara II. 

svítí všemi barvami Vánoc 

Adventní program v sobotu odstartoval oficiálně na náměstí Přemysla Otakara 

II. Od pátku jsou na náměstí otevřeny adventní trhy.  Sedmdesát osm pultových 

dřevěných stánků, které vám mohou nabídnout keramiku, svíčky, ručně 

foukané sklo, hračky, dekorace, ozdoby, jmelí, polštářky, proutěné výrobky i 

bylinky. Z jídla jsou tu speciality na grilu, sýry, smažené koblížky, langoše, 

bramboráky, halušky i 

trdelník; z pití veliký výběr 

punčů, medoviny. 

Že se blíží Vánoce, dává od 

sobotního podvečera na 

českobudějovickém náměstí 

Přemysla Otakara II. tušit 

rozzářená douglaska, kterou 

město dostalo darem od 

soukromníka z Nesměni.  

Mnozí „Budějčáci“ na 

sociálních sítích vzhled 

stromu kritizují. Vadí jim, že 

douglaska stojí nakřivo a ve spodní části jí chybí větve. Douglasku letos zdobí 

rampouchy měnící barvy, světelné LED řetězy a stříbrné girlandy. Letos je 

bohatší i denní dekorace. 

"Je to kus přírody ve městě, z tohohle pohledu se mi určitě líbí." zhodnotil 

strom po sobotním rozsvícení primátor města Jiří Svoboda. " Asi lidé, kteří 

chodí do přírody, vědí, že tyto stromy takhle vypadají. Podívejme se sami na 

sebe, také nejsme dokonalí," doplnil primátor, který sám slavnostně rozsvítil 

vánoční strom na českobudějovickém náměstí. 

 Sobotní rozsvícení doplnilo vystoupení sboru Carmína a Ivana Hlase s triem.  

 


