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... časopis, který stojí na správné straně

Anketa mezi učiteli
Z čeho máte největší strach?
Ing. Jitka Matějková: z lidské blbosti

Mgr. Veronika Binková: z hmyzu

Mgr. Jan Holub: že Sparta nevyhraje ligu

Mgr. Jana Dejmková: že přestanu mít ráda studenty

Mgr. Ladislav Lád: že se mnou pan Jelínek nebude kamarádit

Mgr. Karel Chán: z hadů

Mgr. Libuše Tesařová: z pavouků

Mgr. Augustin Křížek: z bezmoci

www.facebook.com/studentskyjouda

Český pár z Japonska

K

dyž dva dělají totéž, není to totéž. O tom se přesvědčil jeden
mezinárodní pár (muž z Japonska a Moravanka). Ačkoli má
jedno z jejich dětí „správné středoevropské názory”, to druhé
zrazuje národ a vhání ho do náruče zlých imperialistů. Jeden je vele
úspěšný zakladatel „demokratické” strany
SPD a druhý je zaprodaným členem KDUČSL. Na(ne)štěstí český lid na podzim
rozhodl a do Poslanecké sněmovny vyslal
prvního zmiňovaného. Teď stačí jen držet
palce a doufat ve vítězství i za 4 roky... Jen
tak mimochodem, toto je pracovní, nepodepsaná verze, a tak omluvte možné
gramatické chyby.

Pirát těžil bitcoiny

K

e konci května českou politickou
scénou otřásl skandál poslance za
Pirátskou stranu, Tomáše Vymazala.
Ve služebním bytě (stát platí výdaje na
bydlení) se snažil přivydělávat si těžbou
virtuální měny na svých výkonných pirátských počítačích. Poslanecké sněmovně ovšem přišel nemalý účet za
elektřinu, a tak se na tuto nemorální činnost přišlo. Poslanec se ihned
poté začal vymlouvat, že si pomocí zahřívajících se počítačů vytápěl
byt (ze svého malého platu jistě neměl na přímotop). Po nějakém čase
mu však došlo, že lež má krátké nohy, a rozhodl se omluvit a vydělanou
sumu dát na charitu...takže je to vlastně nakonec hrdina.
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Vidím zemi jíž sláva se dotýká... (ČR)

S Kimem se sešel, na čechy čas nemá!
Ř

eč je o druhém největším vůdci světa (po vládci Asie ,Putinovi),
Donaldu Trumpovi, který se v nedávné době sešel
s panem Kim Čong-unem. Stalo se tak na neutrální půdě
v Singapuru. Zástupci obou národů projednávali odzbrojení
Korejského poloostrova a uzavírání mírových dohod... Dobře...to je
v pohodě...ale proč se „sakra” nemohl sejít i s Milošem? To musí mít
proboha jadernou bombu (nebo nějaký smrtelný jed), aby se uráčil
pozvat ho do Bílého domu? Trump by si měl vzít příklad z ruského
prezidenta, tomu dění ve střední Evropě není lhostejné, stejně jako
například Si Ťin-pingovi (prezidentu ČLR). Ze zahraniční politiky hradu
se asi opravdu ukazuje, kdo jsou naši praví spojenci a jakým směrem
bychom se měli v budoucnu orientovat.

Zakopání válečné sekyry

P

o valném úspěchu onoho pražského klubu, který v letošní
sezóně skončil na krásném pátém místě v nejvyšší soutěži,
dochází k opravdu zajímavým událostem. Jedna nejmenovaná
čínská společnost (jež vlastní fotbalový klub Slavie) totiž jaksi nechtěla
platit své dluhy a tak bylo její vedení tak trochu převzato lidmi z jiné
ﬁrmy. Jeden z těchto lidí je ale také čistě náhodou jedním z nejvyšších
činitelů AC Sparta. Znamená to tedy, že Slavii teď bude řídit sparťan...
Domníváme se, že by díky tomu mohlo
v budoucnu například dojít ke spojení
fanouškovských klubů obou týmů. Mohli by
tak jezdit na další fotbalová utkání společně
a vyřešil by se i problém s nepokoji na
tribunách.

Slovo redakce

J

e to tak, školní rok se zase
nachýlil a další dva měsíce
si nás asi nepřečtete, ano
víme, je to smutné, ale nic s tím
nenaděláme... S koncem
školního roku se bohužel
loučíme i s naším panem
ředitelem, děkujeme mu
nejenom za přispívání do
našeho časopisu, ale i za
všechno co pro nás , studenty,
po dobu svého ředitelování
udělal, nashledanou... Musíme
se také rozloučit s našimi
maturanty, jeden z nich, Pavel
Ludačka, nám zaslal báseň na
rozloučenou...tak čau
Mám vděčnost v srdci jako růže květ,
to kvítí vzal jsem v zlatém stavení,
ve kterém rostlo krásných osm let,
po roce osmém přijde loučení.
Jsi mého dospívání libý zpěv,
zpěv, který mává oknem skleněným,
zpěv, který zživí spící mladou krev,
zpěv, který nyní zpívá loučením.
A desetinu žití dal jsem ti,
můj dome jako slunce zlatostné.
Stůj po nás pevně další století,
bys sto let sloužil lidem radostně.
A hrnkem vzpomínání připiju
na radost prachatickému gymnáziu...

Ředitelův sloupek

C

o se na gymnáziu šustlo
v tomto školním roce si
přečtěte ve výroční
zprávě, kterou škola vydá
v říjnu. Jinak naštěstí nic
zvláštního – študáci študovali,
kantoři kantořili, kancelář
kancelářila, školníci školničili
a uklízečky uklízeli. Škoda, že
všude není takový pořádek
a řád. Pořád. Tomu se říká
konzervatismus, všechno je, jak
má být. Žádné senzace pro
média. Od příštího školního roku
budete mít novou paní ředitelku
a novou paní vedoucí kanceláře
ředitelky. Přeji jim i vám, aby
prachatický gympl dále vzkvétal.
A vy je moc nezlobte, ať se jim,
a tím i vám, dílo daří! That’s all
folks.
Mgr. Alexandr Zikmund

www.facebook.com/studentskyjouda
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Co nového ve světě? (a u nás)

Rudý baron

Rakovina?

A

evíte co s penězi?
Máte zhoubnou
n e m o c ? . . . Ta k
neváhejte a navštivte
společnost AKTIP, ta vás
pomocí revolučních
m e t o d v y l é č í ! . . . Te ď
vážně, výše jmenovaná
společnost opravdu
nabízí služby, které mají
léčit například rakovinu.
Tvrdí, že se jedná o nové
vědecké metody (dokonce takové, že jim žádný
pořádný doktor nevěří),
například léčba pomocí
různých záhadných
přístrojů nebo třeba silou
vůle, prostě na tu rakovinu jen pomyslíte a ona
odejde. Vzhledem
k možnému krachu po
odhalení pravdy v České
televizi zvažujeme
založení vlastní společnosti, která bude léčit
neléčitelná onemocnění,
například pomocí odvaru
z mrkve...nebo kedlubny,
možná budeme i věštit.

no, bude líp, horší už to snad být
nemůže. 14.6.2018 odpoledne
pan prezident svolal dlouho
očekávanou „tiskovou konferenci”. Sice
na ní nic neřekl, a ani se nikdo na nic
nezeptal, ale to je jedno. Hlavní je, že to
zase nandal „pražské kavárně” a zatnul
jí tipec spálením rudých trenek (ještě že
nespálili omylem sovětskou vlajku, tu
mají složenou hned vedle, připravenou
na vyvěšení)...co dodat, už jenom pivo
a buřty.

Hovory z auly

V

pondělí 11.6.2018 byla naše
škola poctěna návštěvou profesora Jiřího Drahoše. Vzhledem
k jeho profesi (fyzikální chemik, západně orientovaný politik)
jsme zaznamenali jisté
projevy sympatie
nejmenované učitelky
chemie, působící u nás
na gymnáziu. Konečně
došlo na její slova, že s
chemií to opravdu
dotáhneš daleko.
www.facebook.com/studentskyjouda

N

Měsíční NEJ

P

oslední měsíc tohoto školního roku byl alespoň co se týče výroků
docela plodný, u některých osob snad až moc...

„Na těch horách roste pole.”
nejmenovaný učitel zeměpisu

„Z*urvený migranti, nemakaj a berou nám práci!”
nejmenovaný volič jedné „demokratické” strany

„Přestaň mluvit slušně, prosím tě!”
nejmenovaná učitelka informatiky

„My, když jsme byli ve vašem věku, tak jsme si
občas taky něco dali.”
nejmenovaná učitelka chemie a matematiky

„Novináři jsou idioti!”
nejmenovaný prezident
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Rozhovor: Sprichst du Deutsch?

P

o dlouhé době jsme se opět rozhodli uskutečnit rozhovor s Mgr.
Tomášem Soumarem, učitelem německého jazyka a dějepisu.
Vzhledem k jeho aprobaci jsme se rozhodli zeptat na velký problém
současnosti - obecně malou oblíbenost němčiny u českých (možná
i německých) studentů.

Zaznamenal jste jakožto učitel pokles oblíbenosti němčiny
u studentů (oproti třeba dobám komunismu)?
S dobou normalizace se to nedá porovnávat. Tehdy byl prvním jazykem pro
všechny ruština. Druhým jazykem pak byla angličtina, nebo němčina. Když
situaci porovnám s 90. lety, tak k posunu určitě došlo... Globalizace angličtině přeje.

Jak docílit větší oblíbenosti němčiny?
Ona snad němčina není oblíbená? Chci jména! :D Pokud to tak ale skutečně je, měli bychom nasadit kultovní Alles Gute nebo chlapce
z Alpenrebellen.

Co třeba zavedení němčiny jako dalšího „úředního jazyka”
na gymnáziu (jako tenkrát)?
Jako tenkrát? To jako za protektorátu? Mohli bychom začít tím, že toto číslo
vydáte v deutsche Zunge, jak říká kolega Říha.

Nebo třeba dlouhodobé „výlety” za hranice?
Spojení „dlouhodobé výlety“ si asi trochu odporuje. Ale jinak vřele každému
doporučuji vyrazit do Německa alespoň na brigádu... Skvělá zkušenost.

Jak to vidíte s němčinou do budoucna?
Stačí se podívat na polohu Česka ve střední Evropě, nota bene našeho
regionu.

Děkujeme za rozhovor!
Není zač!
www.facebook.com/studentskyjouda

GDPR - diktát Bruselu

I

tentokrát jsme chytřejší než systém. Když se naši milí politikové
dohadovali o nové podobě nařízení o ochraně osobních údajů
(GDPR), nemohli nevzpomenout na nás, seriózní novináře. Ono
právo být zapomenut, jak se tomu v odborné mluvě nadává, se zdá býti
skvělý způsob jak vypálit rybník naší rubrice
Výroky od učitelů. Na něco ale Brusel přece
jen ve své nekonečné dokonalosti zapomněl
vzpomenout. Neuvědomil si totiž, že my
vždy budeme uvádět pouze nejmenovaný
profesor(ka) a předmět který učí, tudíž je
naprosto neidentiﬁkovatelný a tudiž nikoho
neohrožujeme... Zase jsme Vás doběhli.
A vězte, že Studentský jouda nezapomíná...

Tradiční královská svadba?

V

polovině května nejenom britské impérium žilo svatbou syna
královny, prince Harryho a americké herečky Megan. S obřadem
se pojila veliká očekávání, například ohledně šatů nevěsty nebo
barvy pleti kněze. Vzhledem k tomu ,že
Harry není přímým nástupcem trůnu,
byla mu (pravděpodobně) povolena
uvolněnější svatba s ne tak přísnými
pravidly. Vzhledem k výrazu královny při
obřadu však soudíme, že ona nebyla ta
osoba, která to povolila. Alespoň, že si
akci užily bezzubé děti, které nesly
vlečku a zajistili si tak doživotní slávu.
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Česká politická situace

Školní aktuality
Co bude se školou o prázdninách?

T

uto otázku si klade snad každý student. Na dva měsíce se
budeme muset naší milované školy vzdát... Bude jí po nás jistě
také smutno. Nikdo ji nebude otravovat hlasitým křikem
a nemístnými poznámkami na její (místy dosti žalostný) stav. Zbydou
v ní snad jen pracovití kantoři, připravující písemky na další školní rok,
a workoholická uklízečka, která si „nadělá
do zásoby”,aby v září nemusela tak často
vytírat. Pokud se vám bude o prázdninách
natolik stýskat, že už to do září nevydržíte,
tak vám ke vstupu do budovy doporučujeme rozbíti oken ve spodních patrech, třeba
v kabinetech některých učitelů.

Omezování svobody pohybu!

D

veře vedoucí do naší krásné přístavby zná
jistě každý student (i většina kantorů).
Každý den jimi několikrát procházejí, a to
i v největších dopravních špičkách (mezi hodinami), kdy se celé davy snaží naráz protlačit tímto
malým otvorem. „Přístavbové” dveře mají dvě
křídla, ale jedno z nich je permanentně zavřené,
zpomaluje tak průchod skrz budovy. Proč se ale
neotevře i druhé křídlo?... Zde vidíme opětovné
selhaní vedení školy, které samozřejmě nehodlá
tuto situaci řešit... Navrhujeme stávku!

www.facebook.com/studentskyjouda
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