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Zakoupení dalšího čísla doporučuje 11 z 10 holubů ...

V tomto čísle :
- Pěstování citronů na Šumavě
- Exkluzivní zpověď pana W.
- Novoroční předsevzetí
- Zemanovo CTHH

Začínáme s časopisem
Počátkem roku 2017 jsme se rozhodli začít vydávat časopis
Studentský jouda, který je zaměřen na pobavení a informování
studentů o současném světovém i školním dění. Bude vycházet
jednou za měsíc.
První číslo je zdarma, další čísla budou prodávána na začátku
měsíce o velké přestávce a to za 10 až 20 Kč. Budeme rádi, když
nám budete psát vaše názory. Přivítáme reakce na náš časopis.
Všechny potřebné informace najdete na našich webových
stránkách www.studentskyjouda.cz , facebooku nebo twitteru.
Pokud se budete chtít podělit o vtipné příběhy z naší školy nebo
se na něco zeptat, tak napište na e-mail naší redakce
studentskyjouda@gmail.com. Všichni autoři mohou zůstat v
anonymitě.

Příběhy školního života
Známky
Student vyššího gymnázia Michal
Koutný nám zaslal svoji stupnici
pocitů ze známek. Tato stupnice je
koncipovaná na žáky s horším
prospěchem.

1 - překvapí
2 - potěší
3 - v pořádku
4 - neurazí
5 - nepřekvapí

Seznámení s redakcí
Šéfredaktor: Vít Neužil
Redaktoři, editoři: Barbora Kotlíková, Martin Bican
Graﬁcký editor, tvůrce webu: David Zeman
Editoři, korektoři: Mgr. Věra Chválová, Mgr. Lukáš Šmahel
Karikaturistka: Petra Martanová

studentskyjouda.cz

1

14

Školní aktuality
Jídelna zavádí celozrnné knedlíky!
Ti žáci, kteří navštěvují školní jídelnu, si
určitě všimli novinky v naší kantýně. Nově
zde máme k dostání celozrnné knedlíky
(houskové knedlíky s příměsí celých zrn).
Zatím nevíme co stojí za touto změnou,
ale v příštím čísle se to dozvíme od paní
vedoucí školní jídelny, se kterou budeme
mít exkluzivní rozhovor.

Studenti nesmí opouštět školu!
Náš anonymní zdroj z učitelského sboru nás informoval, že
nově nesmíme opouštět školu mimo obědovou pauzu za účelem
nákupu potravin v blízkém obchůdku. Studenti jsou tak odkázání
na milost a nemilost rozvrhu, respektive obědových pauz.
Doufejme, že takovýto teror nezůstane bez odezvy a že díky
tomuto opatření nebude blízký obchod nucen zavřít.

Výtah je s námi už 2 a půl roku!
Ano, je to tak, již od září roku 2014 máme ve škole
moderní techniku - výtah. Původní záměr byla
pravděpodobně snaha o bezbariérový přístup. V
současné době slouží výtah hlavně líným
studentům, kteří jsou ochotni předstírat zranění, jen
aby nemuseli chodit do schodů. Doufejme, že s námi
bude i další čtvrt desetiletí.

Ředitelův sloupek
Je mi opravdu líto, že
likvidace bufetu z moci úřední
kazí naší snahu o vytváření
příjemného prostředí, na němž
velmi zakládáme.
Z věcného hlediska jde
samozřejmě o plácnutí do
vody. Věřím, že nikdo (včetně
tvůrců z ministerstva
zdravotnictví a z ministerstva
školství) není přesvědčen o
tom, že zásah povede k
zlepšení životního stylu cílové
s k u p i n y. S a m o z ř e j m ě s e
potom ptám, co tím kdo
sledoval. Ale odpověď
nenacházím. Protože dle
mého dosažené cíle budou tyto
– daleko jedovatější potraviny
a nápoje sehnané někde
cestou do školy, zvýšený počet
napomenutí a důtek za
nedovolené opouštění školy
během vyučování při jejich
shánění a ve výsledku neklid a
nepohodu, což je v rozporu s
našimi zájmy.
Myslím, že v prosazování
věcí, o kterých všichni vědí, že
jsou k ničemu (a to je ta lepší
varianta), jsme docela dobří.
Kdybychom tak byli takto
důslední v prosazování věcí
důležitých.

Slovo redakce
V současné době nás velice
tíží téma zavřeného bufetu.
Někteří z našich spolužáků
mírně hladoví a přežívají
pouze z automatu na kávu.
Je zde však i pár jedinců,
kterým se poštěstí navštívit
před vyučováním blízký
obchod. Ti jsou poté hlavním
terčem některých gangů,
jenž přepadávají osamocené
zámožné studenty za účelem
obživy. Domníváme se, že v
budoucnu tyto drobné
konﬂikty mohou vyústit v
pouliční válku.
Redakce

Mgr. Alexandr Zikmund
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Události měsíce
Stephen Hawking slaví 75 let
Všichni určitě znáte Stephena Hawkinga, jednoho z
nevýznamnějších fyziků současnosti. Osmého ledna oslavil již
75. narozeniny. Ohromné na tom je, že Hawking trpí
nevyléčitelnou nemocí ALS a v jeho 21 letech mu lékaři
předpověděli pouze pět let života, Hawking však už od počátků
tvrdě bojuje a nevzdává se i přesto, že od osmdesátých let
nemůže mluvit. Doufejme, že nás bude obohacovat svou
genialitou ještě dlouhou dobu.

Měsíční NEJ
Za poslední měsíc jsme nashromáždili spousty zajímavých
výroků ze světa a školy, tady jsou ty nejlepší z nich.

„Ty si línej jak sviňa!”
nejmenovaná učitelka biologie

„Termonukleární fúze se vyskytuje v
Jaderné elektrárně Temelín!”
nejmenovaný učitel zeměpisu

Inaugurace amerického „prezidenta”
Dne 20.1. 2017 proběhla v americkém hlavním městě
inaugurace nového amerického „prezidenta” Donalda Trumpa.
Vzhledem k tomu, že se novopečený prezident neustále
dopouští kritiky nejlidnatější země na
světě, Číny, není divu, že mu na
inauguraci přišlo téměř o milion lidí méně
než na akci Baracka Obamy. Trumpovi
přejeme brzké splnění jeho nemalých
cílů a doufejme, že zachová přátelské
vztahy s mexickým národem za zdí.

„Já tě budu bít!”
nejmenovaná učitelka hudební výchovy

„Sorry jako”
nejmenovaný ministr ﬁnancí

Výročí charty 77
Dne 1. 1. 2017 jsme si připomněli čtyřicáté výročí od založení
občanské iniciativy za dodržování lidských práv v tehdejší
ČSSR, Charty 77. Vláda premiéra Sobotky se přihlásila k
ideálům Charty 77 a jejímu prosazování i v zahraničí. Doufejme,
že si tímto krokem „Pražská kavárna” polepší u pana prezidenta.
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„Pan Babiš o*ebal stát”
nejmenovaný premiér
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Otázky a odpovědi
Proč musíme na oběd chodit pěšky?
To, že není povoleno používat dopravní prostředky k dopravení se
na oběd, je podle nás způsobeno Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy, kterému nestačí „Pamlsková
vyhláška”. Snaží se tak „tlouštíky” na školách
naprosto eliminovat vynucením fyzického
pohybu. Tyto odporné praktiky nebudeme
tolerovat, a proto zvažujeme podání návrhu na
grant od Evropské unie na výstavbu metra
Gymnázium Prachatice - Jídelna. V případě
nevyhovění našemu návrhu zvážíme i žalobu k
Evropskému soudu pro lidská práva se sídlem ve
Štrasburku za omezování svobody volby. :)

Proč máme ve škole jen jeden solární panel?
Naše redakce má na toto komplexní téma svojí teorii: naše škola
chce být na technologické špičce a energeticky nezávislá, a tak
zakoupila jeden solární panel na
vyzkoušení. Naneštěstí se závratná
inﬂace podepsala a prostředky na
vybudování solární elektrárny byly tatam.
Po tomto incidentu se škola rozhodla své
fatální selhání zamaskovat jako projekt
Demonstračního fotovoltaického
systému a rozhodla se počkat na
vhodnější ekonomické podmínky.

Kontroverzní téma
Pěstovaní citronů na Šumavě
Naše redakce nemohla nezaznamenat
nejkontroverznější téma poslední doby:
pěstování citronů na Šumavě. Rozhodli jsme se
proto vyzpovídat školního odborníka na
marketing a klimatické podmínky Mgr. Jana
Holuba.
Co si myslíte o pěstování citronů na Šumavě?
Tak já si myslim, že je dobrý, že to konečně někomu došlo, že
sme úplně nejlepší lokalita pro pěstování. A určitě si myslim, že
je to potřeba podpořit.
Myslíte, že citrony z Čech budou žádané i ve světě?
No kam se na nás hrabe Itálie nebo Španělsko, když můžou
pěstovat banány na Islandu, tak proč né i my? Minimálně
Slováci to kupovat budou.
Domníváte se, že to nějakým způsobem přispěje k
regionálnímu rozvoji?
Tak určitě tady bude víc pracovních míst, na těch plantážích
bude hodně lidí a budou mít co dělat.
A co říkáte na to, že plantáže budou v 1. zóně NP Šumava?
Dobrý, tam nikdo neleze, aspoň to nikdo nebude krást. Prostě
super!
A co například podnebné podmínky?
No tak v létě nám tu svítí sluníčko, to je důležitý a na zimu je
otrháme, ne? Možná vypěstujeme nějakou speciální odrůdu.
Děkujeme panu Holubovi za odborný rozhovor, redakce s jeho
názory v zásadě souhlasí, omluvte prosím mírnou nespisovnost
našeho článku, jedná se o přímé sdělení p. Holuba.
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Současná politická situace

Školní anketa
V závěru měsíce ledna jsme se v redakci rozhodli uspořádat
anketu o předplacení anglických časopisů The Economist a The
Nature (celkem předplatné vychází na 22 000 Kč, přičemž polovinu
by hradila škola). Časopisy patří obsahově ke světové špičce v
oblasti humanitních a exaktních věd. Ptali jsme se ve třídách
vyššího gymnázia prostřednictvím Mgr. Věry Chválové a Mgr.
Lukáše Šmahela, kterým děkujeme. Celkem se nám přihlásilo pět
lidí, což nesplňuje minimální počet dvacet lidí (v případě pěti lidí by
cena byla 2 200 Kč na studenta), takže se předplatné zatím
objednávat nebude. Pokud by měl ještě někdo zájem, tak se může
přihlásit u p.Šmahela nebo u nás v redakci (třída 5.A).

autor: Petra Martanová

5

10

Novoroční předsevzetí

Zemanovo CTHH

Jsme opět na začátku roku a také my v redakci máme jako většina
z nás tu každoroční tendenci dávat si nová předsevzetí. Někteří z
nás (jako třeba já) to vzdali hned na Nový rok, když babička
postavila na stůl pečenou kachnu s bramborovými knedlíky a
zelím. Jiným nadšení vydrží do konce měsíce (no, řekněte, kdo by
chodil běhat v takové zimě), a těm nejvytrvalejším z nás se občas
podaří i dosáhnout toho, že se jejich předsevzetí stanou
každodenní rutinou.
Mezi nejčastější novoroční předsevzetí patří například začít se
zdravě stravovat, přestat kouřit, začít cvičit nebo vyklidit šatník (což
platí spíše pro dámy). Našli jsme pro vás ale i pár pořádně
kuriózních. Přestanu se pokoušet o vraždu své sestry, začnu zase
víc křičet na své okolí, každý den se naučím nové cizí slovo, budu
víc líná anebo začnu více jíst. I taková předsevzetí si lidé dávají.
Zkuste si dát bláznivé předsevzetí i vy a uvidíte, jak jste vytrvalí a
kdo ví, možná se i to vaše dostane na náš seznam kuriozit (mohli
byste nám je třeba zaslat do redakce).

Drazí a milí čtenáři,
------------------------------------ trojjediná úloha --------------------------------------------- s kůží na trh ------------------------------------------------------------------------------------------- Pražská kavárna ----------------------- nelžu -------------------------------------------------------------------------------------------- politickou korektnost ---------------------------plavky pana Paroubka ------------------------------------------------------------------------------------------------ „Jsem poslušný ovčák” -------Hradní kancléř ------------------- cukr ----------------------------------------------------------------------------------------- neviditelný Andrew --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vojtěch Filip ---------------------------- „Jenom na jedno” ---------------------------------------------------Na závěr bychom chtěli poděkovat Centru proti terorismu a
hybridním hrozbám (CTHH) za neocenitelnou pomoc při tvorbě
tohoto článku, jenž byl touto institucí zkontrolován a obsahuje
pouze ověřené informace, které nenaruší bezpečnost státu.
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Exkluzivní rozhovor s panem W.
Vzhledem k současné krizi nejen v naší škole, ale v celé České
republice, kde jsou nevinní „bufeťáci” vyháněni ze škol, jsme se
rozhodli vyzpovídat pana Antonína Wimberského, který byl v
našich srdcích jako „Pan bufeťák” a kterého potkal stejný osud.

Chtěl byste něco vzkázat žákům na gymnáziu?
Rád bych je všechny pozdravil a doufám, že příliš nestrádají.

Co pro Vás znamenal školní bufet?
Příjemnou práci, až na to ranní vstávání. Vstávat ve 4:15 nebyl
žádný med.

Co podle Vás bylo hlavním spouštěčem oné
„Pamlskové vyhlášky”? Máte zlost na paní
Valachovou?
Na nikoho zlost nemám. Vyhláška, která je z velké části nesmyslná
nahrazuje ve školách a společnosti osvětu o zdravých potravinách.
To, co dnešním dětem chybí, je především více pohybu.

Co plánujete do budoucna, nějaký další bufet?
Do budoucna plánuji více se věnovat záležitostem, na které jsem
dosud neměl moc času, značení a údržba turistických tras, výlety
s kamarády i bez nich a snad se i trochu podívám na šachovou
teorii.

Často u vás nakupovali i pedagogové. Co myslíte,
který z nich u Vás nakupoval nejvíce?
Pan učitel Chán.

Kdybyste měl možnost se vrátit, přijal byste tuto
nabídku?
Uvažoval bych o ní.

Děkujeme Vám za Vaše odpovědi a doufáme, že se
se ztrátou bufetu vyrovnáte!
Také děkuji, snad to překonám. :)

Jak dlouho jste v bufetu pracoval?
Bylo to krásných, dlouhých 17,5 roku.

Vzpomínáme ...

Jaká položka byla podle Vás žáky gymnázia
nejoblíbenější?
Téměř určitě toasty a kuřecí nugety v housce.

Hranolky s kečupem, nebo s tatarkou?
Raději žádné!

Co říkáte na to, že automat na kávu stále zůstává ve
škole?
Považuji to za jednu z absurdit „pamlskové vyhlášky”.
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