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Milí čtenáři,  

Ráda bych vás přivítala u našeho prvního oficiálně vydaného 
čísla školního časopisu Ginpl, který je čistě studentským pro-
jektem. 

 Již od října se naše redakce snaží ze všech sil, bohužel dopo-
sud nebyla kvůli okolnostem realizace možná. Idea v mé hlavě 
vznikla již v září…Proč neudělat projekt, kde si budou moci 
studenti psát, co budou chtít a nebudou tím zatěžovat vedení? 
Proč se nějakým způsobem nepostavit na vlastní nohy a ne-
stvořit něco, co bude sloužit pro potěšení lidí z řad studentů?  

V našich novinách se můžete těšit na zábavu a informace 
všech žánrů. Ať už se jedná o pravidelné články, aktuality, 
soutěže pro vás, rozhovory se zajímavými hosty a nebo jenom 
jednoduché texty čistě pro pobavení, jsme tu pro vás. Naše no-
viny tvoříte i vy, proto nezahálejte a kontaktujte nás na emai-
lovou adresu nácházející se na zadní straně novin ať už chcete 
sdílet nějakou zprávu, slohovu práci, báseň, vtip, kresbu a 
nebo se něčemu věnujete a chcete upozornit na nadcházející 
akci, všechno je vítáno!  

 

Přeji příjemný zážitek při četbě Ginplu 

Veronika Prejzová, šéfredaktorka (6.S)  
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Požár skládky Čížkovice - Želechovice

K rozsáhlému požáru skládky komunálního od-
padu došlo na začátku prosince, skládka hořela 

i přes rozsáhlou snahu hasičů čtyři dny, od 1. do 4. 
prosince. Do hašení skládky se zapojilo více než 70 
hasičů a přes 20 hasičských jednotek. Naštěstí však 
nedošlo k ohrožení obyvatel okolních obcí, množství 
škodlivin se nedostalo na nebezpečnou úroveň a celý 
incident se obešel pouze s doporučením nevětrat 
v době požáru.

Rekonstrukce úložiště jaderného 
odpadu Richard a 55. výročí jeho 

funkce

Podzemní komplex je v současnosti vy-
užíván jako úložiště jaderného odpadu, 

kapacita je však naplněna z 80 %. Vedle 
rekonstrukce a rozšiřování úložišť se také 
připravuje den otevřených dveří na rok 2021. 
Místo je atraktivní pro návštěvníky svojí 
historií, nejdříve jako vápencový důl, násled-
ně tajná podzemní továrna nacistů a dnes již 
zmiňované úložiště. Kvůli tomu docházelo 
v minulosti k častým nelegálním návštěvám, 
které v roce 2018 zastavilo zabetonování 
otevřeného vchodu.

Autor: Korčák David

Podzemní továrna Richard je soustava tří bývalých hlubinných vápencových dolů (označova-
ných jako Richard I, Richard II a Richard III) u Litoměřic nacházející se pod vrchy Radobýl 
a Bídnice. Nacisté ji za druhé světové války přestavěli na utajenou podzemní továrnu urče-
nou pro zbrojní výrobu. Jedná se o největší podzemní továrnu z dob druhé světové války na 
českém území.

Prosinec na Litoměřicku
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Protesty proti Andreji Babišovi

K demonstracím požadujícím de-
misi premiéra došlo 16. prosince 

v Litoměřicích, Lovosicích, Úštěku a 
Račicích. V Litoměřicích se protestů 
zúčastnilo okolo stovky demonstrují-
cích. Za protesty stojí spolek Milion 
chvilek pro demokracii, který se mimo 
jiné podílel na pražských letenských 
demonstracích, jichž se zúčastnily 
statisíce protestujících. 

Odborné učebny pro žáky ZŠ Masarykova 

Pět odborných učeben bude vybudováno na Masarykově základní škole v Litoměřicích včetně bezbari-
érového vstupu do školy. Bude se jednat o učebny na předměty jako přírodní vědy či informační tech-

nologie, které doposud škole chybí a výuka probíhá v normálních učebnách. Většina nákladů bude pokryta 
dotací, o kterou si zažádalo město. Stavba by měla začít v polovině června 2020 a učebny by měly být plně 
dokončeny koncem téhož roku.

Kontejnery na třídění použitých olejů 
v Litoměřicích a Roudnici n. L.

Dvacet jedna kontejnerů na tříděný olej bylo 
v prosinci rozmístěno v Litoměřicích za účelem 

jeho třídění a prevence lití do kanalizace. Občané 
jsou informováni, aby olej schraňovali do PET lahví 
a následně vyhazovali do určených kontejnerů. Po-
dobný systém byl nově zaveden i v Roudnici nad La-
bem, místa pro vyhození olejů a tuků se nachází na 
sídlištích Na Čihadlech, Bezděkov a v Podluskách. 

Autor: Korčák David
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Demonstrace v Hongkongu 

Od léta roku 2019 protestoval v Hongkongu 
nespočet studentů a mladých lidí. Demonstrace 

začaly na protest proti změně tzv. vydávacího záko-
nu. Tato změna by mohla ohrozit politickou nezávis-
lost Hongkongu na Číně. V listopadu vypukly další 
protesty, tentokrát proti pročínskému režimu, který 
panuje v Hongkongu. Na potlačení demonstrací se 
přímo podílela i čínská armáda. Pročínská sdělovací 
média označila demonstranty za násilníky a rozvra-
ceče společnosti. V prosinci nepokoje pokračova-
ly, ale v menším rozsahu než v předešlém měsíci. 
Účastníci se dožadovali plně demokratických voleb, 
propuštění zatčených aktivistů a prošetření brutál-
ních zákroků police. Pořádkové jednotky odpověděly 
slzným plynem. Koncem listopadu plně demokratic-
ké volby proběhly. 

Greta Thunbergová

Greta je dnes teprve 17letá aktivistka za životní prostředí. Americkým časo-
pisem Times byla zvolena jako osobnost roku 2019. Své aktivity začala již 

v roce 2018 školní stávkou pro klima. Greta prosazuje omezení uhlíkové stopy a 
celkové zlepšení ekologie celosvětově. Ona a celá jeji rodina jde příkladem. Pře-
stala létat letadlem, jí pouze vegetariánskou stravu a dokonce svou cestu do USA 
podnikla na závodní plachetnici bez emisí. Greta hájí své zájmy před světovými 
leadery jako je OSN apod. 

Autor: Havel Marius

Události ve světě

Konflikt mezi Íránem a USA 

Začátkem roku 2020 byl americkou armádou zabit jeden z 
nejdůležitějších vojenských vůdců Íránu, generálmajor Kásim 

Sulejmání. Tato akce byla provedena na rozkaz amerického presi-
denta Donalda Trumpa. Cílem bylo odstrašení Íránu od plánování 
útoků na americké diplomaty a vojáky v regionu. Může toto vést 
ke konfliktu mezi Iránem a USA? Všeobecně se očekává odplata z 
íránské strany. Americká vláda nařídila evakuaci všech amerických 
občanů z Iránu. Vysoce postavený velitel Íránských revolučních 
gard prohlásil, že bude trestat Američany kdykoliv to bude možné. 
V neděli 5.1. se sešli představitelé Íránu a projednávali odstoupení 
od jaderné dohody o obohacování uranu. 

Účast dosahovala až 70 % a zvítězila demokratická 
strana, která obsadila 390 křesel ze 452 možných. 
Čínská vláda však výsledek zpochybnila. Volby 
označila jako ovlivněné. 
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Události na GJJ
Projekt Zpátky do školy

13. prosince se k nám na školu opět vrátili absol-
venti, aby se studenty sdíleli poznatky ze svých 
vysokých škol a nabudili je k jejímu studiu. Bohužel 
musím podotknout, že akce byla jen velmi málo pro-
pagována a velká část studentů o ní vůbec nevěděla. 
Také byla škoda, že paní ředitelka dala studentům k 
představení svých škol jen velkou přestávku na roz-
díl od minulých let, kdy se tomu věnoval celý den, a 
proto spousta studentů odmítla přijet.

Věneček 

A jako každý rok i letos taneční kurzy vyvrcholily 
prodlouženou lekcí-Věnečkem, který se konal 14. 
prosince v Kulturním domě v Litoměřicích. Na 
letošní taneční se přihlásilo mnoho lidí z gymnázia, 
a proto zde ten večer bylo spoustu účastníků z řad 
našich studentů. Já osobně jsem se akce zúčastnila 
a musím říct, že naši studenti nejsou úspěšní jen v 
olympiádách, ale válí i na tanečním parketu. 

Andělské hry 

Pro tento rok si kvarta zvolila téma Hry a aplikace. 19. prosince si nižší 
gympl dal pauzu od vyučování a místo toho věnoval celý den soutěžení 
a závodění. Organizátoři účastníky překvapili úvodním vystoupením, na 
které si připravili písničku Chicken on a raft. Celé hry proběhly bez pro-
blémů a jako hlavní cenu měla kvarta tématický dort ve tvaru mobilního 
telefonu. 

Vánoční trhy a koncert 

Poslední den před prázdninami se dopoledne věnovalo trhům, kam si jednotlivé třídy mohli připravit věci na 
prodej jako například cukroví, horký punč a trdelníky. Ostatní studenti pak mohli bloumat školou a přispívat 
ostatním třídám koupí jejich zboží. Následoval tradiční vánoční koncert školního sboru, který vystupoval 
pod vedením Denisy Středové a Marie Kirschnerové. Od něj jsme nejprve mohli slyšet pár tradičních čes-
kých koled a následovně vánoční písně Adeste Fideles, Vánoce na míru, Půlnoční, Andělská, Carol of the 
bells a Last Christmas. Poté jsme ještě mohli slyšet trio dechových nástrojů ve složení Věra Smolková- saxo-
fon, Vít Nademlejnský- trubka a Jakub Hanč- klarinet s klavírním doprovodem Ricarda Leona Martineze. Ti 
si pro nás připravili souhrn filmových skladeb od znělky Universal Studios po písničku z Malé mořské víly. 
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Vánoční trhy v Litoměřicích 

Letošní trhy začaly 13. prosince a skončily ještě 
před Štědrým dnem, a to v neděli 22. 12. Jejich 

náplní bylo samozřejmě oslavování a připomínání 
si narození Ježíška. Proto jsme na Mírovém náměs-
tí mohli vidět asi nejtypičtější symbol vánočních 
svátků - BETLÉM.  Samozřejmě zde byly i stánky, 
které nabízely mnoho produktů. Od trdelníků až po 
hrnečky a vařečky.  

Pochopitelně náplní trhů byla i kultura. O ni se 
postarali mj. i žáci, kteří jsou studenty naší ško-
ly. Například zde vystoupil pěvecký sbor Puellae 
Cantantes, taneční skupina Funky Dangers a mnoho 
dalších. V programu si vybral opravdu každý. 

Podle mého názoru byly trhy letos velmi vydařené, 
možná by se hodilo protáhnout je aspoň do konce 
Vánoc. Ale i tak se už dnes těším na ty příští. 

Jako každý rok, tak i v roce 2019 se v Litoměřicích konaly Vánoční trhy. Slavnost před Svát-
ky na oslavu narození Krista, ale v dnešní době už především na připomenutí Vánoc a připra-
vení se na toto období. 
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Před Vánocemi roku 2019 se na naší škole, přesněji tedy v malé tělocvičně, opět konal Vá-
noční koncert. V něm se předvedlo mnoho žáků naší školy, kteří všem ostatním opatřili 
vánoční náladu a radost z tohoto krásného období roku. 

Vánoční koncert na GJJ 

V tomto roce už podruhé nebyla hlavním organi-
zátorem paní profesorka Ženklová, ale student-

ky našeho gymnázia. Po Kláře Legnerové převzaly 
žezlo Denisa Středová a Maruška Kirschnerová, 
které náš sbor připravily na tuto událost. 

V repertoáru se objevily české i zahraniční písně. 
Koncert jsme začali českými vánočními koledami, 
jejichž přípravu organizovala paní profesorka Žen-
klová. Další písně už byly pod taktovkou již zmíně-
ných dvou studentek. Ty se sborem nacvičily písně 
moderní a novodobé. Například píseň od Ewy Farné 
Vánoce na míru nebo píseň Last Christmas od skupi-
ny WHAM!, ke které si sboristé připravili i choreo-
grafii, jejíž část si zatančili společně s publikem.

Velmi výrazný podíl na finální podobě koncertu měli pochopitelně hudebníci, kteří svou muzikou sbor 
doprovodili. Na konci koncertu si také připravili krátké vystoupení složené ze slavných filmových melodií. 
Důležitou součástí byli také dva moderátoři, kteří se už pár let nemění, a to Matouš Marek a Pavel Nekuda 
z kvinty. A co by to byly Vánoce bez přispění našich skvělých učitelů? Proto se na koncertě objevilo velmi 
hodnotné a diváky patřičně oceněné číslo pana profesora Nergla, který nám ukázal, jak skvěle je možné hrát 
na triangl. 

Na konci této vánoční akce vyhlásila paní ředitelka vítěze soutěže o nejlepší vánoční stromeček, již vyhráli 
žáci kvarty. Pak už jsme si jen popřáli krásné svátky a rozešli jsme se domů. 



Chyba chyba!



Ale to jsme zase odbočili, že?
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Matt East
Matt East is a born Kiwi (New Zealander), who had moved to the Czech Republic 22 years 
ago, because of a relationship he was in. In the 1998 he started a business here and he lives 
in the Czech Republic since then. 

How does typical Christmas look like in 
New Zealand? 

We celebrate Christmas on the morning of the 25th 
(of December). It is very similar to how you do it 
in Czech with the Christmas tree, but usually the 
presents are exchanged on the 25th in the morning. 
Then it is pretty typical that everybody gets dressed 
up and then you start with a big Christmas lunch, 
which is usually celebrated outside by a swimming 
pool and quite often it ends up as a pool party. Peop-
le are usually playing summer sport called backyard 
cricket.

Do you have some typical dinner on Christmas Eve as well or you have just the lunch 
on the 25th?

On Christmas Eve, when we do something it is usually drinks and maybe a party. Nothing formal at all. Only 
families, who come from Europe would do some formal dinner on the evening of the 24th. There is a big mi-
gration to New Zealand, so you see that even cultural activities on Christmas are impacted by that. So you do 
see that some families will celebrate it on the 24th, but for the majority I think it is just a party on the 24th, 
family lunch on the 25th and then in the afternoon everybody just falls asleep on the couch, because they ate 
too much. 

How do you spend the Christmas lunch, with the whole family or just a small circle of 
family members?

Speaking from experience we did it with as many people from family as possible. One of my aunties or unc-
les would say: “Okay, we will host it this year.” and then everybody would go to their place for Christmas 
lunch. Could be twenty thirty people. It is a big family get together. 

Is it formal, like it is usually here in Czech Republic?

It is not formal. It is not sitting around the Christmas table, like you might see in American movies, for us it 
is very informal. There will be a table outside with lots of food and people just come and help themselves, 
usually with paper plates.
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What is the traditional food, which is 
served on the Christmas table in New Zea-

land? 

Traditional food would be big roasted ham and then 
potato salad, so like in Czech, slightly different 
though. Then there is a bunch of cakes that we have, 
there is one that is very famous called Pavlova.

Are there some traditions, which New Zea-
landers comply with during the Christmas 

time? 
 

You see New Zealand is a pretty young country, we 
were only really inhabited 150 years ago, so most of 
our traditions come from England. We usually have 
little toys that are wrapped in paper, we call them 
Christmas crackers. We also have Christmas trees, 
which we do up very same as here in Czech. 

How different is it to have Christmas in summer?  

Something that is quite strange in New Zealand is, because we are quite influenced by North American and 
European Christmases, the kind of TV shows we get are usually about Christmas in winter. The shops in 
New Zealand decorate their windows with snow even though it is 30 degrees outside, and everyone is wal-
king around in flip flops and shorts.

What are the biggest differences between Christmas here in the Czech Republic and in 
New Zealand?   

For me Christmas seems more natural that Christmas is in the winter here. Just from all the TV programmes 
and everything we grew up watching. I like it more here, because it is something to look for in the middle 
of winter. Whereas when we have winter in New Zealand (June, July, August) there is nothing, it is horrible. 
That is the biggest thing, winter versus summer. 

Is it more about spending time with family or more about religion?    

I think it depends on the family and on what kind of upbringing you had. We used to go to mass every 
Christmas day, because I was brought up as a catholic, but as I have grown up the idea of Christmas is for 
me more about being with the family. It signifies and recognizes Christian belief, but the spirit of Christmas 
is more about family and coming together. 

What do you think is the most important thing about Christmas for you?    

I think definitely the coming together with the family. You know, you do not do it enough during the year 
and this is a good excuse to do it. It is funny sometimes you meet people, who will be more tolerant just be-
cause it is Christmas. And yet sometimes you can also experience that people are crazy, because they stress, 
which is a bit sad. 

Pa
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Litoměřické Okénko Kultury
Znovuotevření Shakeru  

Po několikaměsíční rekonstrukci baru Shaker 
jsme se dočkali 6.12.2019 jeho znovuotevření. 

Nastala zde spousta změn, kromě opravy interiéru 
byla také posunuta věková hranice z 18 let na 17, 
zároveň se zvýšila bezpečnost u vchodu, kontrola 
osobních dokladů zde probíhá stejně jako za starých 
časů ale návštěvníci jsou zde zároveň prošacováni 
a kontrolováni. Před rekonstrukcí bar z velké části 
ztratil návštěvnost a i přes snahu majitelů obohatit 
program akcemi, se ani po čase nezvýšila. To 
ovšem neznamenalo pro bar konec, hned první 
den otevření se v baru ukázalo neuvěřitelných 700 
návštěvníků! Hned 7.12. proběhla v baru akce, kde 
kromě djBriana hrál náš student Marek Matuška 
pod pseudonymem Bosco.   O silvestrovské noci bar 
také nezahálel a uspořádal silvestrovskou akci, kde 
kromě půlnočního ohňostroje a tomboly proběhla 
půlhodinová akce, kdy byly všechny nápoje na účet 
podniku. A to si lidé nenechali ujít.

Pokud jste Marka (Bosca) na jeho první 
show nezastihli, 15.2.2020 se opět v Shakeru 
objeví!

Hej mistře! 

Dne 10. prosince 2019 se od 19 hodin konala 
Česká mše vánoční od J. J. Ryby. Vystoupili 

zde členové mnoha litoměřických sborů 
v doprovodu Teplické filharmonie pod taktovkou 
Jiřího Knotte. V této filharmonii hrálo mnoho 
bývalých i současných studentů GJJ,také mnoho 
učitelů ze ZUŠ v Litoměřicích. Nástroje a sbor 
svými skvělými profesionálními hlasy doplnili 
sólisté.

Náplní večera byla pochopitelně Česká mše vánoční v původní, co nejméně upravené verzi, zkrátka tak jak 
to napsal Ryba. Ale v první polovině jsme mohli slyšet mnoho jiných skladeb od různých autorů z různých 
dob. Například ukázka z opery Prodaná nevěsta nebo pocta mistru Karlu Gottovi - C‘est la vie. 
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Plyšákománie! 

Litoměřičtí hokejisté na závěr základní části přehráli 
2:1 Vsetín. Po prvním gólu létaly na závěr Chari-
tativního týdne Chance ligy na led plyšové hračky 
v rámci oblíbené akce Plyšákománie. Radost udělají 
dětem v dětském domově.

Hokejisté Stadionu mají splněno. Tedy alespoň co 
se dílčího cíle týče. Tři kola před koncem základní 
části už má tým jistotu, že před rozdělením na nad-
stavbovou část skončí nejhůře osmý a bude tak hrát 
elitní skupinu. Tím pádem má zajištěné minimálně 
předkolo play-off, což bylo dílčím cílem. Rozhodla 
o tom výhra na ledě Kadaně 6:2, kterou hattrickem 
řídil kapitán Daniel Voženílek.

Basketbalisté Litoměřic i Plzně 
si prožili opravdový pátek tři-
náctého. Nakonec se ale z jasné 
výhry radoval litoměřický Sla-
voj.

Basketbalisté Slavoje Litoměřice 
smetli ve 13. kole I. ligy Pl-
zeň 91:45, ačkoliv se museli 
obejít bez Šteffela i dalších 
vysokých hráčů.
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Vánoční úklid, který připomíná spíš blížící se ná-
vštěvu hygieny je také nedílnou součástí příprav 

na rádoby klidné prožití prázdnin. I průběh samotné-
ho Štědrého večera je většinou rutinní, kromě snahy 
o spatření zlatého prasátka (většinou končící neú-
spěšně) musíme naplánovat večeři akorát, abychom 
stihli na jedničce tu novou pohádku, pak si každý dle 
libosti dopřeje druhou večeři ve stejné podobě, jako 
byla první a celá rodinka jde po dokoukání Pelíšků 
spát s dobrým pocitem z dárků a pěti kily navíc. 

Autor: Prejzová Veronika

České Vánoce patří k nejikoničtějším na celém světě, nejde ani tak o tradice, které většině 
světa připadají šílené, jako o lidi, o nás, Čechy.  

Kromě klasického koukání na pohádky vkuse 
už od dvacátého a nechávání si plavat kapra 

ve vaně jsme ikoničtí také svými typickými hláška-
mi, kterým se žádná česká rodina o vánoční svátky 
nevyhne. Začíná to typickým „Nejezte to! To je až na 
Vánoce“ v těsném závěsu najdeme „Co s tím bude-
me dělat?! Tady to nikdo nejí!“ ,  poté nastávají fráze 
a domluvy typu „Kdo teda pojede pro babičku?“ a 
nebo „My ty úly děláme úplně jinak, ale taky to máte 
dobrý“, kterým se přes „Jeee, ponožky! Díky, babi..“ 
a „Já nemusím, já už ho vidím“ dostaneme až k „To 
neva, že to nenatáhneš přes pupíček, zajdeme to 
v lednu vyměnit.“.  
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Jídelníček taky máme dán osudem, ke všem cho-
dům dne si dáme řízek se salátem po dobu mini-

málně štědrého dne a svátků vánočních, ano, včetně 
snídaně a svačin (chody mohou být prokládány 
domácím vaječňákem nebo cukrovím). Každoroční 
přecpání fit center je zcela nevyhnutelné, teda mini-
málně první týden ledna...

Přese všechny tyto každoročně se opakující udá-
losti si ale myslím, že naše krásné české Vánoce 

mají svoje kouzlo. Lidé jsou na sebe přece jen o něco 
milejší, snažíme se v sobě víc, než kdy jindy probou-
zet solidaritu, scházíme se se svými nejbližšími (pro 
spoustu rodin je to jediné období v roce), vždycky se 
se známými rádi potkáme na náměstí se svařákem 
nebo dáváme milovaným polibek pod jmelím, všich-
ni radostně čekáme reakce na dárky, co jsme rodině a 
kamarádům tak dlouho vybírali a vždycky se nako-
nec na další Vánoce těšíme.   

A kdybyste přání neměli dost z jednoho vánočního 
gifu přeposlaného minimálně osmi vašimi kolegy a 
známými..

 Češi mají s petardami jasno  

K zakončení svátků bezpochyby patří hlučný a alkoholuplný Silvestr. Petardy a ohňostroje 
jsou velice nepříznivé pro uši zvířat, plaší je a děsí. V Čechách používání petard zatím zaká-
záno není, ovšem občané mají jasno. Podle průzkumu se 62% tázaných Čechů vyslovilo k 
celoročnímu zákazu používání petard a ohňostrojů. Máme před sebou v blízké budoucnosti 
tiché a klidné Silvestrovské noci? 

Tak veselé Vánoce a šťastný Nový 
rok i ode mne a celé redakce!
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1. Jaký předmět vyučuje pan profesor Bašus (kromě dějepisu)?
2. Jaká příloha se obvykle podává v ČR na Vánoční večeři k řízku 
(kaprovi)?
3. Hlavní město Srbska?
4. Jaké číslo má učebna jazyků?
5. Který fyzik přišel na teorii relativity (příjmení)?
6. Jaké je příjmení paní ředitelky?
7. Jak se řekne anglicky „rostlina“?
8. Jaký profesor/profesorka používal/a hlášku „jste soudní?!“ (příjmení)?
9. V kolik hodin začíná nultá hodina?
10. Nejvyšší česká hora? 
11. Kolik nohou má pavouk?
12. Příjmení třídní učitelky letošní oktávy?
13. Nejvydávanější kniha na světě?
14. Nejlepší školní noviny?
15. Bojový plyn používaný za první světové války?

1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.
9.

10.

11.
12.

13.
14.
15.
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Co je to vánoční pohoda?

Nevím, jak se k Vánocům stavíte vy, ale co se týče mne, Vánoce patří k mým nej-
méně oblíbeným svátkům. Já vím, je to čas, který můžete trávit se svou rodinou, 
kdy se můžete opět setkat se svými blízkými a také čas klidu, míru a pohody - ale 
co je to vlastně ta vánoční pohoda?

Kluci i muži to mají dle mého o něco jednodušší, ale my, ženy a dívky, máme bě-
hem Vánoc práce a stresu až nad hlavu. Ještě před začátkem Adventu se totiž musí 
pořádně umýt okna, vyluxovat, utřít prach, uklidnit a hlavně nazdobit celý dům. 
Během toho je také třeba upéct cukroví - co bychom pro naše nejbližší neudělaly, 
že - a zabalit, ale hlavně také vymyslet ty správné dárky.

Pak přijde Štědrý den, to se musí udělat bramborový salát a obalit řízky - pan tatí-
nek vám velmi rád pomůže s porcováním kapra (díky tati) - a vánoční hostina je 
tady. A po ní je čas na mou noční můru - rozbalování dárků.

Řekněte mi - jsem jediná, která neví, jak se tvářit, když něco dostane? Mám se 
usmát, poděkovat nebo vyjádřit své nadšení nějakým lepším způsobem? Ví vůbec 
někdo, jak se má správně chovat, když dostane dárek???

Po Štědrém večeru však přichází teprve to pravé peklo. První i druhý svátek vá-
noční je pravá chvíle na to, abyste navštívili své rodinné příslušníky. Sejde se celá 
rodina, naobědvá se společně a pak i společně stráví nezapomenutelné odpoledne 
plné hezkých vzpomínek. A nebo se pohádá natolik, že spolu další měsíc nepro-
mluví ani slovo. Vyberte si, nic mezi tím neexistuje.

A co je to tedy ta vánoční pohoda? Na to jsem, milí čtenáři, stále nepřišla. Máte vy 
snad nějaké nápady?

Vánoce jsou už sice za námi, ale přesto vyhlašuje-
me soutěž o nejlepší vánoční stromek! Vaše fotky 
nám posílejte na sajverovav@gjj.cz. Naše redakce 
pak vybere 1-3 nejlepší a ty otiskneme v dalším čís-
le. Čím originálnější, tím lepší!

Autor: Dvořáková Lilly a Sajverová Veronika



Sem můžete napsat vaše připomínky, nebo nás 
také můžete kontaktovat na email 

prejzovav@gjj.cz


