
19. prosinec 2018

 ... časopis, který stojí na správné straně

Šéfredaktor: Vít Neužil 
Redaktor, editor: Martin Bican
Výtvarnice, redaktorka: Kikča Hell Věříšová
Redaktor: Jakub Vojík 

Uvedené obrázky jsou z vlastního archivu nebo z webových zdrojů:

Premiér Babiš: https://media.novinky.cz/744/547449-top_foto1-6es1u.jpg?1524475801

www.facebook.com/studentskyjouda www.gympt.cz/studentskyjouda



Anketa mezi učiteli
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Mgr. Tomáš Soumar: pivo

Studentská anketa

Jaký alkoholický nápoj máte nejraději? Kdo je váš nejoblíbenější učitel?

Mgr. Marie Myšáková: slivovička

Mgr. David Zenkl: pivo

Mgr. Karel Chán: vínečko

Mgr. Veronika Pihlíková: rum 

Mgr. Veronika Binková: pivo

Mgr. Lukáš Šmahel: zelená

studenti 1.A: velectěný pan Holub

studentka 6.A: pan Šmahel 

studentka 2.A: paní Fundová

student 3.A: David Zenkl

student 4.A: samozřejmě pan Jelínek

student 1.B: Tomáš „Sumi” Soumar

student 4.B: paní Matějíková

Mgr. Lucie Kuttenbergová: rum s colou 
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Ředitelčin sloupek
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Slovo redakceCo nového ve světě?  

ufet znovu otevřen! Ta 

Bzpráva se šířila rychlostí 
světla. Změnilo se per-

sonální obsazení, změnil se 
sortiment, ceny jsou příznivé, 
svačinky chutné a ta atmosfé-
ra… „Vieš, zlatko, čo je v živote 
najdôležitejšie, no predsa mať 
rád druhých ľudí a podľa toho 
sa správať. Potom aj tebe bude 
v živote pekne.“ To je nádherné 
životní krédo. Vlastně se hodí 
toh le  př ipomenout  právě
v adventním čase. Takže až si 
zase půjdete koupit svačinu do 
našeho bufetu, vězte, že si 
odnášíte i něco navíc. Přeji vám 
šťastné a veselé Vánoce a do 
roku 2019 hodně studijních
i osobních úspěchů (ne nutně
v tomto pořadí :D).

Mgr. Jana Dejmková

líží se Vánoce, po jedné

Bz mnoha drobných afér 
(”kampaních”) se téměř 

zhroutila vláda, konečně skoro 
funguje školní wi-fi, máme nové 
učebny a je opět otevřen náš 
„milášek”, školní bufet. Co víc 
jsme si od konce roku 2018 
mohli přát. Prostě čas klidu
a pohody! Snad už jen ten oče-
kávaný prezidentský projev, na 
který se všichni celý rok těšíme, 
letos prý ale bude na Barrando-
vě a bude tam i Jaroslav Sou-
kup... Mezi svátky už další číslo 
pravděpodobně nevydáme,
a proto bychom Vám s přáním 
hezkých Vánoc chtěli popřát
i šťastný nový rok a hlavně čtěte 
Studentského joudu dál i v dal-
ším roce, rozhodně bude o co 
stát. Již máme rozpracováno 
několik šokujících odhalení, 
které jistě zahýbou celým gym-
náziem a možná i obsazením 
pedagogického sboru...takže 
nezapomeňte, v lednu (možná 
únoru)... budeme se na Vás těšit 
a přivítáme jakékoliv podněty od 
Vás, od čtenářů.

      

  Redakce

 

Všestranný umělec

Sláva 17. listopadu

Další kampaň?

a výročí boje studentů proti 

Ntotalitním režimům se naši 
„nejdražší” politici hned zrána 

přišli poklonit na Národní třídu. Každý
k tomu má právo dospět, a proto je 
hezké, že dokonce i agenti StB. Bylo od 
nich milé, že svou přítomností nehyzdili 
poté následující akce. Nezbývá než si 
přát, aby se příští rok, na 30. výročí 
Sametové revoluce, zachovali někteří 
naši ústavní činitelé podobně a zůstali 
doma mezi svými.

J
e to kampaň. Slova 
klasika už zlidově-
la. Ale proč tuto 

př í lež i tos t  nevyuží t 
naplno. Pan premiér 
ukázal, že neví, jak se 
dělá bussines. Takto 
velký prostor v médiích, 
kterého se mu dostáva-
lo, se dal skvěle využít 
pro propagaci třeba 
cestovní  kanceláře. 
Přece jen jeho nejmeno-
vaná společnost (která 
vlastně není jeho) by 
po t řebova la  t rochu 
rozšířit své portfolio 
firem a „cestovka” by 
mohla ještě lépe získá-
v a t  p e n í z e  o d  E U , 
napřík lad využívání 
dotací na poznávací 
zájezdy do zaostalých 
oblastí Evropy (Krym?).  

áš vážený pan prezident

Nv nedávné době navštívi l 
našeho obchodního partnera, 

morální vzor, spřátelenou Čínu. 
Ukázal, že je člověkem na správném 
místě, dozvěděli jsme se , že kromě 
znalosti vulgarismů umí i nádherně 
hrát na klavír (playback / robotické 
ruce). Z našich zdrojů víme, že při 
příštím udělování státních vyznamená-
ní chystá s kolegou Ovčáčkem duo pro 
zpěv a  har fu  -  „Duo Mi lošovo 
Pussinky”.
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Měsíční NEJ

„Nyní provedeme operaci křížek.” (myšlen vekto-
rový součin)

nejmenovaný učitel matematiky

„Budu teplejší než okolí...”

nejmenovaný učitel matematiky

„Dvojka z chování je jen za vraždu a čtyři neomlu-
vené hodiny!”

nejmenovaný učitel dějepisu

„Jestli se vám něco stane, tak mi do vězení budete 
nosit buchty!”

nejmenovaná učitelka informatiky

„Dnes budeme probírat tragédii a komedii, 
ale nebudeme z toho dělat žádné drama.”

nejmenovaný učitel češtiny   



Mgr. Tomáš Soumar

Pak by určitě zbytek České republiky vyhlásil proti 
Rusku osvědčené hospodářské sankce. To by 
ruského medvěda položilo.
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Školní aktuality Co kdyby?... 

řišlo i k nám na 

Pg y m n á z i u m . 
Konečně jsme se 

dočkali nových školních 
s e r v e r ů .  D o k o n c e
i bakaláři fungují (větši-
nou). Onen nový průkop-
nický systém nám ještě 
sice neumožňuje  přístup 
na internet z našich 
kapesních miláčků, ale 
už se mílovými kroky 
blížíme, snad. Bohužel 
p ro  mi lovníky  hraní 
počítačových her, nové 
počítačové učebny jsou 
trochu lépe zabezpeče-
ny, takže se všichni 
kouke j te ,  jaké  pan í 
Te l ingerová  zadává 
heslo!

Padááá 

Pryč se starým zlem
vě staré učebny, jež téměř 

Dpamatovaly Tomáše Garrigue 
Masaryka, byly vyměněny za 

nové. Domníváme se, že škola dotaci
z Evropských fondů mohla využít 
lépe... Proč třeba nemáme bazén?
V učebně A209 by se přeci krásně 
vyjímal. Co na tom, že by prosáklo pár 
kapek dolů do vestibulu. V letních 
měsících by mohl být otevřen i pro 
širokou veřejnost. Škola by se tak 
mohla konečně stát ziskovou organiza-
cí a přestat být neustále závislá na 
ministerstvu. Zamysleme se nad tím...

21. století 
N

a mysli máme onen krásný 
strom, dokonce vícero stromů, 
které stávaly před naší budo-

vou. Čest jejich památce, jež se promě-
n i l a  v e  š t ě p k y ,  d ř e v o t ř í s k u
a krmivo pro žhavý kotel... No nic, 
aspoň bude mít pan 
C h á n  v e  s v é m 
kabinetu více světla 
n a  o p r a v o v á n í 
písemek.  

zhledem k aktuálnímu dění v oblasti  Azovského moře a nedávnému 

Vjubilejnímu výročí srpnové okupace jsme se učitelů rozhodli zeptat, 
Co byste dělali, kdyby teď Rusko obsadilo naši Moravu?

Mgr. Karel Chán

Kosmova kronika, 1019...”hrdina Břetislav, pozdraviv 
otce, knížete Oldřicha, ihned jel s nevěstou přímo na 
Moravu. Neboť celou tuto zemi dal mu již předtím 
jeho otec do moci, vypudiv ze všech hradů Poláky,
z nichž mnoho zajatců, spoutaných vždy po stu 
řadách, dal prodati do Uher a ještě dále”...Za pár 
týdnů oslavíme milénium, co jsme Moravu opět 
připojili. Tak bych si pustil svou oblíbenou píseň 
skupiny Holki - „Vzpomínky zůstanou...” - a myslel na 
těch tisíc let v dobrém. 

Mgr. Lukáš Šmahel

Zřídil bych událost na Facebooku, oprášil znalosti 
azbuky a šel s dalšími přihlášenými okupovat ruské 
velvyslanectví v Praze s rusky psanými transparenty. 
„Tavarišči idítě damoj”, „Morava našča” a tak dále. 
Demonstrativně rozbil matrjošku a vyhlásil sankce 
na všechny ruské výrobky, samaljóty počínaje. 
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Bufet je zpět!
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A
no, je tomu opravdu tak, 
není to sen. Náš bufet se 
vrátil! Vděčíme za to paní 

Lukáčové, které z celého srdce 
děkujeme a přejeme do budoucna 
mnoho úspěchů. Zde vám přináší-
me rozhovor o našem milovaném 
bufetu. Celý rozhovor probíhal ve 
slovenštině.

Co vás vedlo k tomu, obnovit u nás ve škole bufet?

No tak škola navrhla, pretože byl predtým zatvorený, no a ja som sa pon-
úkla, že do toho pojdem. 

Nemáte nějaké problémy s „pamlskovou vyhláškou”?

Teraz už nie, vám starším povolili všetko, no a ty mladší si nekupujú.

Co vás na provozování bufetu nejvíce a nejméně baví?

Najviac mňa baví práce s vámi, príprava jedal... a bavi ma všetko. Akorát 
EET, to by nemuselo byť.

Který produkt vám zabere nejvíce času na přípravu?

No tak bagetky, hej, pretože potrebujem všetko pripraviť čerstve. Trvá to 
dve hodiny denne.

Plánujete do budoucna rozšíření sortimentu?

Od buduceho roku budem mať v práci dopoludnia volno, takže by som 
chcela urobiť treba chlebičky, nebo co na požiadání budete chcieť. Všetko 
čerstvé.

Co je studenty nejvíce kupované a co byste doporučila vy?

Najviace jsou kupované bagety a tie toasty, pretaže sú teplé. Najviac by 
som doporučila všetko.

Chodí k vám pravidelně i nějací učitelé?

Ano, skoro všici,paní ředitelka na zeleninový toast, pan Chán na kávu.

Chtěla byste studentům něco vzkázat?

Že jim velmi pekne ďakujem, že su velmi mily a trpezlivy.

Děkujeme za rozhovor a pěkné Vánoce!

Ja ďakujem.
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