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Máte-li jakékoliv připomínky, nápady atd. můžete nás kontaktovat na email 
prejzovav@gjj.cz



Milí čtenáři,  

ráda bych vás přivítala při čtení našeho druhého čísla školního 
časopisu Ginpl.  

Na začátek bych ráda zodpověděla nejčastější dotaz vztahující 
se k našim novinám. „Co doháje znamená Ginpl?!“ Význam 
názvu bohužel není pevně daný. Jedním z vysvětlení je pou-
ze slovní hříčka slova gympl, gramatická chyba ozvláštňující 
název objevující se u řady studentů. Druhým vysvětlením je 
spojení dvou slov “in” a “gympl”, na gymplu. Posledním vy-
světlením slova je zkratka znamenající Gymnazijní Informační 
Noviny Pro Lidi. Název doopravdy nemá žádný daný význam, 
a proto si ho každý může vyložit jakýmkoliv způsobem chce a 
jaký další vymyslí.  

Zároveň bych vás ráda všechny vyzvala k tomu, abyste se při-
dali do naší redakce. Pokud máte návrhy na vylepšení, změnu, 
či jakýkoliv jiný nápad, jste u nás vřele vítáni. 

A teď už k lednu.  

Leden 2020 byl jeden z nejnabitějších měsíců posledních 
pár let, stihli jsme všechno od třetí světové, přes obří požáry, 
zemětřesení i virovou epidemii. Přese všechny špatné věci si 
ovšem myslím, že není žádný důvod k panice. Buďme rádi, že 
žijeme v České republice a že se máme, jak se máme.  

Přeji příjemné čtení únorového čísla Ginplu.  

Veronika Prejzová, 6.S, šéfredaktorka

Ginpl  •  Únor 2020 3



Ginpl  •  Únor 20204

Princ Harry a Meghan Markle

Začátkem ledna vyvolal princ Harry rozruch 
oznámením o opuštění královské rodiny. On 

a jeho žena Meghan tudíž už nebudou nadále nést 
titul královská Výsost a nejsou placeni z veřejných 
prostředků. Tituly vévoda a vévodkyně ze Sussexu 
jim budou ponechány, ale musí královské rodině 
vrátit částku ve výši 2,4 milionu liber (70 milionů 
Kč), které využili na renovaci jejich sídla v hrabství 
Berkshire. Princ Harry a jeho žena Meghan se už ne-
budou účastnit oficialit a Harry ve svých projevech 
už nebude reprezentovat královnu. Toto rozhodnutí 
má podle Buckinghamského paláce začít platit od 
jara 2020. 

Autor: Ceé Karolína

Události ve světě

Koronavirus

Nový typ viru se rychle šíří. Největší počet nakažených hlásí Čína (10 tis.) a okolo dalších 20 zemí ozná-
milo pozitivní testy. Toto můžeme slyšet všude ve zprávách a na internetu. Je však pro nás koronavirus 

momentálně největší hrozbou? 

Češi se děsí koronaviru a nosí roušky, aby se mu ubránili. Tento vir se však do České republiky ještě ani 
nedostal a všech 34 vzorků, které se nechaly testovat, bylo negativní. Čeho by se měli Češi obávat je chřip-
ka. Mezitím, co u nás je 0 počet nakažených a 0 počet úmrtí koronavirem, tak u chřipky už máme nahlášený 
počet nakažených 69 lidí a z toho 12 mrtvých. Takže s hygienickými opatřeními nepřestávejte, ale dělejte to 
kvůli chřipkové epidemii, a ne kvůli koronaviru. 
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Smrt předsedy Senátu

Dne 20. 1. 2020 zemřel předseda Senátu Ja-
roslav Kubera. Jeho nečekaná smrt zasáhla 

stovky lidí, kteří před Valdštejnským palácem ten 
den zapalovali svíce. Soustrast se mu dala vyjád-
řit i zápisem do kondolenční knihy, která byla ve 
Valdštejnském paláci a před teplickým magistrá-
tem. Na přání jeho rodiny bude mít malý soukromý 
pohřeb, takže vláda jeho památku uctila minutou 
ticha před zasedáním. 

Kobe Bryant

Při havárii vrtulníku zemřel legendární basketbalista Kobe Bryant. S ním při nehodě zemřela jeho 13letá 
dcera Gianna, John Altobelli, Keri Altobelli, Alyssa Altobelli, Christina Mauser, Sarah Chester, Payton 

Chetser a Ara Zobayan. Jeho smrt zasáhla nespočet fanoušků, kteří po celém světě za něj zapalují svíčky. 
The Empire State Building se jako tribut rozzářila fialovou a žlutou, které jsou barvy jeho týmu Los Angeles 
Lakers.

Grammy Awards

Tento rok předávání cen jedno-
značně ovládla 18letá Billie 

Eilish. Vyhrála všechny čtyři hlavní 
ceny za nejlepší nový interpret, album 
(When We All Fall Asleep, Where 
Do We Go?), nahrávku (Bad guy) 
i píseň (Bad guy) a pak tomu ještě 
za nejlepší vokální album a nejlepší 
sólový popový výkon. Celý večer byl 
však ovlivněn tragickou smrtí Kobe 
Bryant, která se stala jen pár hodin 
před zahájením ceremoniálu. 
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Litoměřické pivo Kalich oživeno

Po téměř dvaceti letech bude obnovena výroba litomě-
řického piva Kalich. V prostorách pivovaru probíhala 

rekonstrukce od začátku minulého roku až do Vánoc, při-
čemž došlo k zachování původního historického vzhledu. 
Jedná se projekt z programu RESTART, jehož úkolem je 
oživit a znovu využívat opuštěné budovy a prostory jako 
třeba litoměřický pivovar.

Město proti výrazným reklamám

Městští zastupitelé schválili nová pravidla pro reklamu a označování podniků v historické části města. 
Hlavní účel je boj proti výrazným a kýčovitým reklamám, soubor zásad pomůže podnikatelům vy-

tvořit vhodnou reklamu jako například ve Znojmě nebo Brně, která slouží jako inspirace pro již zmiňovaný 
soubor zásad. Informace jsou přístupné na webu města včetně příkladů. Zároveň bude město částečně po-
krývat náklady na předělání podniků, které se rozhodnou změnit vzhled na základě nových zásad.

Autor: Korčák David

Leden na Litoměřicku

Nová terezínská expozice vypráví příběhy ži-
dovských transportů

V  domku bývalé váhy židovských transportů byla 
umístěna nová výstava vyprávějící příběhy vězňů, 

kteří tyto hrůzné chvíle prožily. Od roku 1943 byly židovští 
vězni dopravováni do Terezína z celé Evropy, odkud byly 
dále převáženi do jiných táborů. Slavnostní otevření pro-
běhlo 28. ledna, den po Mezinárodním dnu památky obětí 
holocaustu.

Rekonstrukce litoměřického soudu 

V  půlce ledna začala plánovaná rekonstrukce litoměřického 
Okresního soudu. Hlavním účelem je snížit energetickou 

náročnost budovy, což mají zajistit nová okna a zateplení. 
Mimo to dostane budova novou fasádu. Stavba pochází z roku 
1908 a patří do městské památkové rezervace, rekonstrukce 
bude provedena tak, aby se zachoval původní vzhled. Město si 
slibuje snížení nákladů na provoz, přičemž rekonstrukce je hra-
zena z programů pro životní prostředí a Nová zelená úsporám. 
Při pracích by naštěstí neměla být omezena funkce budovy.
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Události na GJJ
Den otevřených dveří

Dne 13. 1. se u nás na škole opět konal den 
otevřených dveří. Na to, že se našla spousta 

ochotných studentů, kteří by prováděli návštěvníky, 
tak příchozích tolik nebylo. K nám do třídy za celý 
den vůbec nikdo nepřišel a ani se nikdo nepozastavil 
u dveří. Na chodbách jsem taky nikoho cizího celý 
den nezahlédla, takže asi vlna návštěvníků nebyla 
tak velká. Tak si říkám, jestli mít den otevřených 
dveří dvakrát za dva měsíce je doopravdy potřeba. 

Lyžařský výcvikový kurz 

Letošní lyžařský kurz do Rakouska se konal v lyžařském středisku Goldeck stejně jako minulý rok. Uby-
tování bylo v hotelu St. Wolfgang a studentům velice vyhovovaly, jak pokoje, tak i kuchyně. Bohužel 

tento rok příliš sněhu nenapadlo, takže na sjezdovkách byl z velké části umělý sníh, ale zato na nich nebylo 
moc lidí, takže tu pro družstva bylo více místa. Díky skvělému přístupu doprovodných kantorů Petra Vytejč-
ka, Heleny Eichingerové, Martina Bambase a Rity Vlčkové si studenti kurz velice užili a přivezli si spoustu 
vzpomínek. 

Gaudeamus Praha  

Druhé a třetí ročníky měly tento rok možnost 
podívat se na veletrh vysokých škol Gaudeamus. 

Do Prahy se sjeli studenti z mnoha škol z celé České 
republiky, aby případným zájemcům odpověděli na 
dotazy a motivovali je ke studiu na jejich vysoké škole. 
Přímo na místě byla možnost udělat si test na zjištění 
zaměření a případné doporučení oborů, které by tomu 
nejvíce odpovídaly. Veletrh je skvělým místem pro vy-
bírání vysoké školy, protože studenti jsou velmi laskaví 
a rádi se s vámi pobaví o vašich možnostech.
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Až budu velká já, bude ze mě… 

Co? V tomto rozhodování studentům druhých a třetích ročníků pomohl, a někomu možná 
nepomohl veletrh vysokých škol Gaudeamus v Praze na výstavišti v Letňanech.  

Gaudeamus 

Naši studenti se sem vypravili po třídách, ale i větších 
skupinkách mezi 21. a 23. lednem. Setkali se zde se 

stánky opravdu mnoha škol, jak českých, tak i zahranič-
ních. U každého stánku byl nějaký student dané VŠ a jeho 
se každý mohl zeptat, na co chtěl. Od toho, jaký seminář 
je pro tuto školu nejlepší, přes znalosti nutné k přijímacím 
zkouškám, až po bydlení, koleje a „Budu mít taky čas na 
něco jinýho než je učení?“ Na takové otázky se všichni 
dozvěděli odpověď. A jestli byla pravdivá, nebo ne, tak to 
zjistíme, až na té škole skutečně budeme… 

Všechny vysoké školy se nás snažily dostat na svoji 
stranu. Slyšeli jsme po většinou jen samou chválu 

a nadšení, jak je student na této škole strašně spokojený 
a nikdy nezalitoval toho, že sem šel. Jak se podle tako-
vého hodnocení ale mám rozhodnout, když mi každý 
řekne, že tady je to nejlepší a ať sem rozhodně jdu, že 
určitě najdu uplatnění a všichni se o mě pak poperou a 
vlastně mě to ani nebude stát moc práce, protože když 
jsem na gymplu, nemusím se vůbec ničeho bát. A tak 
dále.

Pokud jste stále nevěděli, nevadí. V rohu napravo ode dveří byl počítačový koutek. Tam si každý mohl 
vyplnit Scio test, který mu řekl, jestli je typ spíš přírodovědný, humanitní, ekonomický, technický a 

možná ještě nějaký jiný. A když jste před tím, než jste si test udělali, byli víceméně rozhodnutí, co chcete 
dělat, nebo jste věděli aspoň třeba, že chcete něco s přírodními vědami, tento test Vám úplně klidně mohl 
zase zamotat hlavu. Jako třeba já… Uvažovala jsem o biologii a chemii, pak si udělám test a vyjde přesně 
50 % přírodovědné zaměření a k tomu ale ještě 50 % humanitní. Tak to tedy moc díky za pomoc. Už přesně 
vím, co dál…

Tím samozřejmě nechci veletrh úplně poplivat. K něčemu to bylo, samozřejmě. Poznali jsme různé možnos-
ti, které máme. Zjistili jsme, že není pět škol, na které můžeme jít, ale že jich je padesát. Dostali jsme mnoho 
letáčků, rad a doporučení. Co si z toho vezmeme, je jen a jen na nás!

Ve finále Vám veletrh vlastně doporučuji, pokud jste na něm tedy ještě nebyli, protože díky 
tomu získáte nový rozhled a nové informace. A pokud jde o naši budoucnost, není informací 
ani rad nikdy dost.   
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Evakuace, Hasiči a Policie

Pátek 24. ledna, zpočátku obyčejný den jako každý jiný. Běžná školní výuka se však během 
několika málo hodin může změnit v nepochopitelnou, až dramatickou situaci, kterou nikdo 
nečeká.

Píšeme testy, učíme se na možná zkoušení, ab-
solvujeme nějaká zkoušení a během přestávek 

chodíme po chodbě, potkáváme učitele, žáky a 
povídáme si o lecčem. Pořád stejně, už několik 
let. Ale občas nastane výjimka. Během přestávky 
potkáme něco, co nás rozhodí a překvapí. V tento 
osudný pátek to byli policisté, co nás rozhodilo. Ale 
nepřikládali jsme tomu nijak zvláštní váhu. Jen jsme 
tak uvažovali, oč by mohlo jít. Přestávka končí a 
my se všichni tradičně uchylujeme zpět ke studiu. 
Začíná předposlední hodina a celá škola se už těší 
na víkend. „Už jen hodina a půl a jdeme domů,“zní 
v hlavě snad každého, kdo ještě neví, co se stalo. 

V pondělí se jde normálně do školy. O nehodě nikdo nemluví. A jediné, co nám myšlenky 
přivede zpět na nějakou závadu, je rezavá voda tekoucí z našich kohoutků. Ale i to po chvíli 
neřešíme. Během týdne si ale každý na páteční evakuaci vzpomene a kdekdo dumá nad tím, 
co bylo její příčinou. I my, noviny jsme si takovou otázku položily, a proto jsme se rozhodly 
příčinu zjistit. Odpověď pro nás ale není příliš uspokojivá. Lepší však, bohužel, nemáme. A 
ta odpověď zní: „Neví se.“ To je zjištění! Evakuace proběhla bůhví proč. Odborníci prolezli 
školu od šaten až po půdu, ale nikdo nic nenašel. Záhada. Taková, kterou ani nejlepší chemi-
ci, policisté a hasiči nedokázali rozluštit. 

Ať už v sedm, osm, nebo devět hodin, každý student našeho gymnázia usedl do školní lavice připraven 
k dalšímu nasávání vědomostí. V pátečních ranních hodinách by si málokdo ze studentů, ale i ze za-

městnanců pomyslel, že za pár hodin nastane situace, která v dějinách naší školy nemá obdoby. 

Ale najednou k nám do třídy vchází paní profesor-
ka Vlčková a paní zástupkyně Rupertová. A důvod 
jejich návštěvy? Přišly nám oznámit zajímavou a 
pro každého studenta radostnou zprávu. JDE SE 
DOMŮ! Ale proč tak najednou? To nám chtělo 
vedení udělat radost? Důvod je zcela odlišný, po naší 
škole se šíří neuvěřitelný zápach. Příčina zatím není 
jasná, ale odborníci už ji zjišťují. A my jdeme domů, 
aby se nám náhodou něco nestalo. Co kdyby šlo o 
únik nějakého jedovatého plynu… 

Po odchodu potkáváme před budovou policejní auta, jež s velkou pravděpodobností patří mužům, které 
jsme potkali o přestávce. Ale vidíme také hasiče. Co se ve škole stalo, až tak moc neřešíme, podstatné je, že 
odcházíme o hodinu dřív. 



Tak třeba...



Drž hubu a čum!
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Návrat krále
Pan profesor Švihlík je legendou a stálicí litoměřického gymnázia. Po dlouhé době učení 

bohužel prošel mrtvicí, ale ani ta našeho krále nepoložila a již se za námi vrátil v plné 
síle a skvělé kondici. Profesor proslulý svými hláškami byl pro nás lákavou nabídkou k roz-
hovoru. Co o našem milovaném panu Švihlíkovi ještě nevíte?

Jak dlouho učíte na gymnáziu? 

Čtyřicátej rok. Já když jsem byl na vojně, tak jsem 
učil na vojenský škole. To byl jako první pracovní 
rok. Pak už celejch čtyřicet let tady.

Jsou nějaké věci, co se zlepšily nebo zhor-
šily za těch čtyřicet let na gymnáziu? 

Všechno. Všechno se zlepšilo. Všechno je úplně 
jinak. Budova je jinak vybavená. Kantoři se naprosto 
vyměnili. Když jsem nastoupil tak jsem byl nejmlad-
ší kantor na škole. Teď jsem nejstarší. Pomůcky se 
změnily. Studenti jsou jiný. Spousta věcí se změnila. 
Ty změny nejsou, ale nějak strašně rychlý, takže se 
jim dokážu přizpůsobit. 

Jak jste se dostal k učení? 

Bavil mě odjakživa zeměpis. Během čtvrtýho roční-
ku na gymplu jsem si k tomu přibral matiku, protože 
moje původní aprobace byla dějepis a zeměpis. Nijak 
nelituju tý matiky. 

Není nic, co by bylo lepšího, než je teď? 

To nevim. Teď mě nic nenapadá. Všechno má nějakou svojí lepší a horší stránku. Když jsem začínal tak stu-
denti jezdili na brigády, na chmel. Tam byla docela sranda. To už dneska není. Ale když bylo špatný počasí a 
dělalo se za deště, tak to bylo docela krutý. Spousta věcí je dneska jinak. 

Doslechl jsem se, že jste měl mrtvici. Je vám už lépe a jak si zvykáte na návrat? 

Bylo to docela těžký, protože jsem přišel o pravou ruku, která mi málem ochrnula. To jsem musel  rozcvi-
čovat docela dlouho. Není to ještě na sto procent, ale už je to docela dobrý. Musel jsem se naučit mluvit. V 
nemocnici mi pomohli docela dobře a pak jsem byl ještě v lázních na měsíc. Celkem tu školu zvládám.
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Máte za tu dobu nějakou historku, která vás pobavila nebo na ni rád vzpomínáte?  

Je jich spousta. Ale takový slavný historky pocházej z toho, když jsme jeli na první mezinárodní brigádu do 
Bulharska. To bylo s mojí první třídou. Byl jsem tam tušim v roce 1983. To bylo docela velkolepý. Z toho 
mám zážitky na celej život. Mimo jiný jsme tam třeba zhubli. Já jsem tam shodil devět kilo. Z počátku jsme 
se tvářili, že tohle nejíme, tohle taky ne. Pak jsme jedli všechno co nám dali. 

Co vás motivovalo k návratu?  

Stejskalo se mi po škole. Je to divný, ale po těch čtyřiceti letech mě to jestě baví.

„Na sestrojení přímky potřebuju co? To už je stará písnička…“

Vyvolaná studentka odpoví špatně

„No, stará písnička, ale stejně ji nikdo neumí.“

“Nakresli to, Adame.”

“Jakože mám jít k tabuli?”

“Kam jsi chtěl jinam kreslit? Na zeď ti to nedovolím.”

Mgr. Vladimír Švihlík má vlastní Facebook stránku, kde najdete mnoho dalších jeho hlášek a spous-
tu dalších momentek. @VladaSvihlik
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Maturitní ples se všem kvapem blíží a bohužel ne každý student má dostatečné povědomí 
o tom, co všechno tato zábava stojí. Nejde totiž pouze o rezervaci sálu, koupi šatů, ale 

co hudba? Téma? Datum? A tak dále a tak dále... V následujícím článku je přibližný souhrn 
výdajů za maturitní plesy a “návod” na celkovou přípravu.

1. Sehnat peníze na organizaci  

Před organizací a původní myšlenkou je ideální průběžně šetřit peníze na společný účet. Pokud jste toto zaří-
dili, jste z toho jednou nohou venku, ale jízda teprve začíná.

2. Výběr sálu  

Sál je potřeba si rezervovat několik let dopředu. Ceny za pronájem sálu se velice liší podle velikosti, presti-
že a především podle města, kde je ples pořádán. Pro naši školu je obvyklé a možná i tradiční pořádat ples 
logicky v litoměřickém domě kultury (nebo v Domě kultury v Litoměřicích). Níže jsou ovšem pro srovnání 
ceny i z jiných sálů:

Národní dům na Vinohradech, Praha: cena se pohybuje mezi 109 – 154 tisíci s 
DPH. 

Nejnižší ceny jsou v úterý či středu, o víkendu a ve čtvrtek se cena rapidně zvyšuje. K 
dispozici je za tuto cenu jeden velký sál s možností příplatku za dva další sály (60 tisíc s 
DPH). K pronájmu sálu je vždy nutné dokoupit povinný balíček služeb (10 hodin zvukaře, 
10 hodin osvětlovače + bezpečnostní služba) za 17 tisíc. 
      
V ceně: stoly, židle, voda, topení, proud, zastavení nákladních aut přímo u domu, pořadatel-
ská služba 
Nezahrnuto: šatna pro hosty (placeno individuálně), výroba a tisk vstupenek, technické vy-
bavení (ozvučení, osvětlení, projekce) 

Kapacita pouze hlavního sálu je 404 míst a dalších 210 na balkoně

Lucerna, Praha: cena se pohybuje mezi 200 – 300 tis.  

V ceně: základní osvětlení, židle, šatny pro účinkující, úklid, šatny, pořadatelská služba, 
zdravotník k, požární a bezpečnostní dozor, elektrické připojení + elektrikář 
Nezahrnuto: tisk lístků, šatna pro hosty, technické vybavení (ozvučení, projekce)

Kapacita je 2 500 osob (z toho 1 200 míst k sezení) 
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3. Kým nechám ples pořádat 

S organizací plesu má třída několik možností. Jedna z nich je zařídit si ples se vším všudy sami, od choreo-
grafie přes kulisy až k hudbě, tato varianta je v rámci možností nejlevnější, ale z vlastní zkušenosti nejsou 
tyto plesy tak vydařené, jako když s nimi pomáhá agentura.

A tím přecházím k druhé možnosti: organizace agenturou.                                                               
V Litoměřicích máme agentury dvě:

Bezva Maturák
 
Agentura, která zařizuje organizaci plesu, šaty, kapelu, choreografii, grafickou úpravu, 
video z plesu, fotokoutek, tablo, tombolu s hosteskami, výzdobu plesu, šerpy, ozvuče-
ní, osvětlení i moderátora.  Kvalita je na velmi vysoké úrovni a Váš maturitní ples 
bude profesionálně připraven, bohužel dochází k problémům s komunikací, agentura 
je velice vytížená, a proto je třeba si ji na daný den rezervovat dostatečně dopředu. 

Cena za organizaci: naprosto se u jednotlivých plesů výrazně liší podle objednaných 
služeb + zvlášť hostesky, výzdoba, kapela, fotograf, tablo, kostýmy, …. (cena začíná 
na 20 tis. a s každou službou výrazně roste). 
4production
 
Levnější možnost pro organizaci plesu, což se stává jediným důvodem, proč je u 
některých tříd preferována. 4production se také postará o organizaci se vším všudy 
a ceny jsou mnohem přijatelnější, bohužel rozdíl bývá vidět na kvalitě celého plesu, 
někteří lidé mají zkušenosti s nespolehlivostí. 

Cena za organizaci: taktéž se liší podle služeb. 

Průběh je pak většinou následující:
 
- Zařízení a vybrání kapely, fotografa, kamery 
- Schůze ohledně rozpočtu, tématu (dávání návrhů a domlouvání se obecně), výběr      
  písniček na předtančení, domlouvání nácviků 
- Průběh nácviků  
- Domluvení výzdoby, kostýmů, ...

Každý maturant si musí zařídit: 

- Oblečení 
- Písničku na nástup 
- Prodej lístků 
- Nervy na nezavraždění svých spolužáků při domlouvání

Kulturní dům, Litoměřice: cena je 50 tis.  

Zahrnuje: židle, stoly, šatny pro účinkující, základní osvětlení, elektrické připojení 
Nezahrnuje: technické vybavení (ozvučení, osvětlení, projekce), tisk lístků
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Litoměřické Okénko Kultury
Hotel mezi dvěma světy  

Tak tohle divadlo bylo stoprocentně jedinečné. 
Nebudu tady úplně psát o tom, jak jsem si 

představení užila, jelikož by to nebylo úplně 
objektivní. V tomto kusu jsem totiž sama hrála, ale 
to pro tento článek není úplně podstatné. Co ale 
podstatné je, je to, že toto vystoupení bylo konané 
v den pololetních prázdnin, tedy 31. ledna, jednalo 
se totiž o derniéru a s velkou pravděpodobností se už 
nikdy hrát nebude.  

Nebyla jsem ale jediný student našeho gymnázia, 
který v této hře ZUŠ vystupoval. Kromě mě 
zde účinkoval Jan Svoboda ze septimy a Tereza 
Vodseďálková z 3. A, tito dva naši žáci hráli 
dokonce obě hlavní role v tomto kusu. Nesmíme ale 
zapomenout ani na Barboru Prokůpkovou a herce 
i z jiných škol - Audrey Wangle, Petru Vališovou, 
Alenu Svobodovou (mj. naše bývalá žákyně) a 
Kamilu Hejhalovou.  

Mimochodem, všem jim děkuji za skvělou 
zkušenost, úžasný zážitek a moc mě mrzí, že to bylo 
naposledy. 

Co podniknout v únoru? 

Mám pro Vás, milovníky kultury, pochopitelně i nějaká doporučení na to, 
co v Litoměřicích podniknout v únoru. 

Pokud chcete ke kultuře přivést třeba mladšího sourozence nebo máte prostě 
jen rádi pohádky, rozhodně bych šla na už tradiční Sváťovo divadlo, které 
v Máchově divadle bude hrát Sněhurku a sedm trpaslíků. 

A jestli chcete na nějaké „cizí“ divadlo, osobně bych podle programu MKZ 
nejvíce doporučila hru „Sexem ke štěstí“, ale pozor, posledních pár volných 
míst! Také bych Vás pozvala na hru „Když se zhasne“, ale taky už je jen pár 
míst. 

A pokud jste milovníci hudby, tak rozhodně nepropásněte koncert „Géniové 
světové hudby v klavírních proměnách“ v podání Jiřího Pazoura.

Doufám, že jsem Vás 
inspirovala, nebo 
dokonce nadchla pro 
to zajít si do divadla. 
Přeji Vám do měsíce 
února mnoho skvělých 
kulturních zážitků 
a třeba se někdy 
potkáme v divadle. 

Autor: Vytrhlíková Eliška
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Lovosičtí skórují 

S  začátkem nového roku přicházejí i nové sportovní akce. A 
klub ASK Lovosice do něj vykročil dobře. Svůj první zápas 

letošního roku započali výhrou nad Mostem 17:0 což značí kva-
lity tohoto týmu. Lehké zaškobrtnutí ve šňůře vítezství zazname-
nali lovosičtí ve druhém zápase, kdy s Teplicemi prohráli 9:7. 

Druhý turnaj patřil lovosickým. V zápase s Florbal Chomutov 
„B“ zvítězili za stavu 8:4, kdy nejvíce branek nastřílel zkušený 
hráč Martin Pešta (náš student). Druhý zápas tohoto turnaje byl 
proti FBC Vipers Most, kdy se ukázala opravdová síla týmu. V 
sedmé minutě zápasu, za stavu 2:1 pro Most, byl kvůli souboji 
u mantinelu a následném nesouhlasu s názorem rozhodčích, 
udělen M. Peštovi zákaz do konce utkání. Martin tak zamířil 
předčasně do sprch a lovosické čekala hra v oslabení. I přes to 
však ukázali svou sílu a v závěru zápasu byl stav 4:14 v jejich 
prospěch.

Sportovec Litoměřicka  

Startuje další ročník vyhlášení ankety sportovec regionů 2019. O výsledku rozhodují čtenáři Litoměřic-
kého deníku, sportovní redaktoři a zástupci ČUS. Slavnostní vyhlášení proběhne 10. března v sále KD. 

Všechny nominace naleznete na stránkách Litoměřického deníku, v rubrice SPORT. Gymnázium Josefa 
Jungmanna má, mezi nominovanými, několik svých úspěšných sportovců. 

Veslaři na suchu  

V  sobotu 11. 1. 2020 proběhlo v Praze na hale 
Královce mistrovství Evropy a zároveň mistrovství 

republiky v halovém veslování. Litoměřičtí veslaři se 
rozhodli urvat si pro sebe také kus z této velké akce, a 
proto se nemalém počtu také vypravili na tyto závody. 
Byla to pro litoměřické veslaře náročná zkouška, protože 
se zde sjeli ti nejlepší z Evropy. První cenný kov, v tomto 
případě však jen na republikové úrovní urval

Matouš Bělohlávek (náš student) v kategorii muži U19. Správně rozvrženými silami na trati 2000 m získal 
3. místo v rámci mistrovství republiky a celkově pak 5. místo z mistrovství Evropy. Když už se Litoměřičtí 
radovali že spojeného cíle vybojovat alespoň jednu medaili, přišla další. V závěru celého dne vybojovala 
skupina veslařů ve společenství z Litoměřic a Děčína stříbro v mixovaném závodě v rámci ME. Posádku 
tvořili Tereza Krejzová, Matouš Bělohlávek s doplněním děčínskými závodníky. Litoměřický klub pak vy-
bojoval ještě jeden bronz ze sprintu děvčat U19.



„Vzhledem k tomu, že jsem šel po gymnáziu studovat na VŠCHT, mi velmi chyběla náročnější práce v 
laboratoři, kterou jsme tenkrát na gymnáziu pořádně neměli. Nyní studuji byznys a k jeho studiu nemám 
z gymnázia prakticky žádné základy. Tenkrát byla možnost zvolit si volitelný předmět ekonomie, což 
byla asi jediná možnost, jak se na gymnáziu alespoň trochu v ekonomii vzdělat. Velmi rád vzpomínám 
na hodiny se stálicemi našeho gymnázia - profesorkami Pavlů, Šimánkovou, Putnarovou, profesorem 
Švihlíkem a podobně, protože hodiny nebyly pouze ‚odučené‘, ale daly nám i něco do života. Gymnázi-
um mě celkově na vysokoškolské studium, i celkově na život však připravilo velmi dobře, za což bych 
mu chtěl dodatečně poděkovat.“

Jakub Nademlejnský, Bakalář Procesního inženýrství a managementu na fakultě chemicko-inže-
nýrské na VŠCHT, nyní student Projektového řízení inovací na Masarykově ústavu vyšších studií 
ČVUT, maturant roku 2016 

„Na gymplu se mi líbila velká podpora technických předmětů, jako je chemie, fyzika a biologie ze 
strany učitelů. Pokud chtěl člověk dělat olympiády, tak se na ně mohl vždycky obrátit a oni mu pomoh-
li. Stejně tak byla vysoká úroveň seminářů, které nebyly vždycky jednoduché. Když se v nich člověk 
snažil, tak vědomosti z nich zúročil, ať už u přijímaček, nebo přímo ve vysokoškolském studiu. Moc 
rád taky vzpomínám na hodiny češtiny, kdy jsme hráli mini-divadla úryvků dramat z učebnice. Občas 
mi neseděla výuka matematiky, někdy to bylo doopravdy utrpení. Zvlášť když na dotaz ‚Jak poznám, 
že použít tenhle postup‘ dostanete erudovanou odpověď ‚Těžko‘. Jindy výuka ZSV připomínala spíš 
cirkus než hodinu filosofie protože se paní učitelce zrovna ‚nechtělo učit‘. Velká škoda je, že už nejsou 
výměnné pobyty do zahraničí. Můžeme jen doufat, že se do aktivit gymnázia jednou vrátí.“ 

Sedrik Havel, 4. ročník na 2. lékařské fakultě UK, maturant 2016

Vždycky nás zajímalo a jistě každému někdy problesklo hlavou, jestli jsme si vybrali ško-
lu dobře. Jestli na vysoké škole nebo v životě znalosti gymnázia využijeme. Proto jsme 

se rozhodli do každého čísla oslovit několik vysokoškoláků, aby nám sdělili svoje vzpomín-
ky a pocity.

„Na studium medicíny tě gymnázium Josefa Jungmanna připraví v rámci možností dobře, ať už se jedná 
o chemii, biologii, biochemii. Nicméně tě absolutně vůbec nepřipraví na přijímací zkoušky z medicíny, 
u kterých mají studenti z pražských gymnázií jednoznačnou výhodu oproti nám. Je to vidět například 
zrovna na tom, že z našeho ročníku jsme se na medicínu dostali jenom 3 přestože se nás hlásil nezpočet. 
Prostě se muselo hrozně zamakat po maturitě, protože byla oproti přijímacím zkouškám nesrovnatelně 
jednoduchá. Z gymplu mi asi chybí asi to, že jsem měla stálý profesory, kteří mě znali a věděli, jak se 
učím, jak se neučím, jestli mi na vzdělání záleží, nezáleží... Hodně mě toho naučili, jak ze svých škol, 
tak ze života... na vysoký škole je všechno prostě hrozně neosobní.“

Bára Ceé,  2.ročník na 3. lékařské fakultě UK, maturantka 2018
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Už se vrací 
Už se vrací, teď to přijde! 
slyším ze všech školy tříd. 
Já jen doufám, že to vyjde
- dvojku od Šiminy mít.

„Studenti chodící s 
rouškou na chodbě se 
nevyhli jen koronaviru, ale 
očividně také frontě, kde 
se rozdával rozum.“

Tato rubrika od nynějška slouží jako místo projevu lidí z řad studentů, kohokoliv z Vás. Po-
kud máte něco na srdci, stížnost, či pochvalu nějakého kantora nebo vedení obecně, výkres, 
úvahu, báseň, povídku, kterou byste rádi sdíleli, máte nějakou akci, kterou nechcete, aby lidé 
z naši školy prošvihli, neváhejte se nám ozvat. Děkujeme.

prejzovav@gjj.cz

Největší problém dnešní společnosti není poten-
cionální 3. světová nebo úmrtí Kobe Bryanta. 

Nejhorší věc, která se v naší společnosti už nějakou 
dobu vyskytuje, jsou média. Jejich využívání svých 
prostředků k vyvolávání globální paniky a neustá-
lého podsouvání upravených informací, natírání 
pravdy vrstvami lží. Zprávy by měly sdílet důležité 
informace, ale bez přibarvení.  Ať už jde o slavnou 
Austrálii nebo o koronavirus. Nechápejte mě špatně, 
tyhle věci nejsou vůbec radostné a je dobře, že se o 
nich ví. Ale dělání z komára velblouda není dobrý 
postup a méně vzdělané vrstvy populace opravdu 
propadají zbytečné panice. Ideální příklad je konec 
světa 2012.   

Konkrétně k problémům, se kterými se v přítomnosti 
setkáváme. Situace v Austrálii je příšerná zpráva a 
na první pohled vypadala spousta reakcí lidí, jako by 
čekali na konec světa. Co ta většina ovšem neví, jsou  

Infikovaní: ~ 10 000
Mrtví: 213 (k datu 31.1. 2020)

Infikovaní: 700 000 – 1,4 mld ročně
Mrtví: 291 000 – 646 000 ročně 

Infikovaných v ČR:  statisíce ročně 
Počet úmrtí v ČR: ~ 2000 ročně

KORONAVIRUS CHŘIPKA

fakta. Například to, že požáry v Austrálii v nějakém 
měřítku probíhají každoročně a nebo, že čísla ohled-
ně úmrtí zvířat jsou zkreslená o miliony. 

Koronavirus je ale z mého pohledu mnohem větší 
průšvih. Bláznící lidé, kteří dosáhli toho, že na úze-
mí Čech už je minimum dostupných roušek? Omlou-
vám se, ale to mi přijde přes čáru. Ano, samozřejmě, 
koronavirus není žádná sranda, ale rozhodně není 
nejnebezpečnější nemocí, co se na světe nachází. 
Umírají na ní nemocní, slabí a staří lidé, kteří by 
neustáli například ani zápal plic. Pro uklidněnou 
především studentům v přítomnosti nosícím, či shá 
nějícím roušku můžete pod textem vidět porovnání 
koronaviru s normální a obyčejnou chřipkou.  

Pojďme se věnovat věcem, které mají smysl, víc 
hledejme informace a čtěme.  
Děkuju.

Článek nemá v úmyslu ulehčovat situaci a zesměšňovat následky. Pouze podotýká, že spousta strašných reálií je přehlížena 
na úkor událostí nafouknutých médii. ať už se jedná o neustálá úmrtí nemocných a slabých v chudých zemích Afriky či Asie, 
autonehody, pracovní tábory a gulagy, které bohužel doposud v komunistických zemí fungují běžně apod. Jde o osobní názor na 
světové aktuální dění.
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1. V čele republiky stojí ...
2. Průmyslové město poblíž Litoměřic  
3. Nejznámější vyhledávač  
4. Chemická zkratka tohoto prvku je Pb  
5. Křestní jméno paní profesorky Šimánkové  
6. 1+1x0+1+1x0+1+1+1+1+1+1+1x0+1+1=? 
7. „Kniha byla napsána“ ... Urči rod slovesa 
8. Parku Václava Havla se přezdívá...  
9. Někteří profesoři mají ... (jednotvárný) hlas 
10. ... je železná košile 

1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.
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9.

10.
11.

12.
13.

14.
15.

16.
17.

18.
19.

11. Synonymum pro slovo filosof  
12. Synonymum pro slovo krásný  
13. Starého psa ... kouskům nenaučíš 
14. Žijeme v období ... (historická etapa)
15. Synonymum pro slovo protest  
16. Synonymum pro slovo násobení   
17. Jak se nazývá válka, která probíhala v letech                                 
      1337-1453 mezi Anglii a Francií? (... válka)
18. Synonymum pro slovo samovolný
19. Čistota je půl...

Tajenka: Pololetní vysvědčení

Uzavření klasifikace 
Jeden se modlí, 
druhý si spílá: 
„Byl jsem to ale 
kůže líná!“

Autoři: Dvořáková Lilly a Sajverová Veronika


