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

Milí čtenáři,  

Vítám vás při čtení dalšího čísla našeho školního časopisu 
Ginpl. Přestože jsme doufali, že minulé číslo bude prvním a 
posledním obsahující téma covidu-19, mýlili jsme se a toto 
téma se opět stává velice aktuálním. Září přináší začátek škol-
ního roku a společně s ním nepřeberné množství školních akcí, 
co čekaly na realizaci. Akce proběhly, ale školy se bohužel 
opět zavírají, počet restrikcí rapidně roste a Češi neví, co smí 
a nesmí. Náš časopis ovšem neinformuje o věcech, které nám 
v dostatečné míře servírují sociální sítě, noviny a televize. 
Zaměřili jsme se v tématice koronaviru na autorské články, 
názory a pohledy redakce.  

V redakci také nastalo několik změn, minule jsme přijali Víťu 
Vlčka z letošní sekundy a nyní máme další nový přírůstek – 
Karolinu Kováčovou ze 7.S. Zároveň nás dočasně opustila 
jedna ze zakladatelek a původních redaktorek časopisu Lilly 
Dvořáková, která odlétá na půl roku do Portugalska a já jí 
jménem celé redakce přeji v zahraničí hodně zdaru.  

Na závěr úvodního slova bych opět nabídla všem studentům 
nižšího gymnázia, či nižších ročníků vyššího, aby zvážili 
zapojení se do redakce. Zanedlouho bude nutné předat časo-
pis dál a bez nové krve v redakci zanikne. Takže ještě jednou 
žádáme zdatné češtináře, kreslíře či studenty, kteří se často 
účastní školních akcí, rádi fotí nebo se zajímají o dění ve svě-
tě, aby se k nám přidali. Rádi uvítáme nové tváře. 

Opatrujte se! 

Veronika Prejzová, šéfredaktorka, 7.S  
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Školní aktuality
AKTUAL ITY

Vodácký kurz 

S  lehkým zpožděním se naši čtvrťáci přece jen 
nakonec vydali na vodácký kurz. Každá třída měla 

své vlastní dobrodružství i přesto, že jim počasí moc 
nepřálo. Díky dohledu našich profesorů Vytejček + Za-
kravský (8.O), Vlčková + Eichingerová (4.B) a Kruliš 
+ Bambas (4.A) se nikdo neutopil a všichni se velice 
těší na svůj maturitní ročník, který jim tento kemp 
odstartoval. 

Maturitní ples 4.A 

Díky koronaviru měli naši již absolventi 4.A s plesem 
více starostí než normálně. Termín byl dvakrát přesu-

nut, ale nakonec jsme se i my i oni dočkali a ples proběhl 
12. 9. 2020 na Střeleckém ostrově. Bylo nutno hodně 
improvizovat, ale vše proběhlo hladce. Maturanti měli za 
pomoci Bezva maturáku nacvičené zábavné choreografie 
na předtančení a půlnoční překvapení. Kvůli venkovním 
podmínkám byl ples uspořádán o dvě hodiny dříve, takže 
s odbitím půlnoci se všichni přesunuli na afterparty. 

Hledání kovu 

Díky nadaci Unipetrol a jejich finanční podpoře to 
pro naše studenty nebyl jen další den s předmětem 

přírodovědných praktik. Jakožto praktické propojení 
přírodovědy, chemie a fyziky si mohli studenti růz-
ných ročníků vyzkoušet, jaké to je pracovat s detek-
tory kovů. Měli k dispozici pozemky školy a jejich 
blízké okolí, aby je mohli prozkoumat a pomocí detek-
torů najít různé kovové částky a součástky. Sice nenašli 
žádné starobylé mince, nebo bájný poklad českých 
předků, ale odezva byla tak či tak velmi pozitivní. 
Navíc byli poučeni o tom, jak a proč v závislosti na 
reakcích takový detektor kovů funguje, což se jim třeba 
jednou bude hodit do života. 

Covid na našem gymnáziu 

Do pondělí 5. 10. 2020 bylo v karanténě jen málo studentů, kteří by byli testováni pozitivně na covid. 
Teď budeme zavření všichni, a to i přes snahu všech studentů a profesorů, co vzorně nosili roušky a jen 

málo kdy člověk viděl někoho bez ní. Sice byl na škole dávkovač dezinfekce jen u vchodu, místo toho, aby 
byly další i na toaletách, nebo u tělocvičny, ale nemyslím, že to byl nějaký katastrofální nedostatek. Teď už 
nebudou tolik potřeba, když bude mít budova školy jen minimální návštěvnost, díky dvoutýdenní karanténě 
nařízené od státu…teda, alespoň doufáme, že bude jenom dvoutýdenní. Ne jako naposled, kdy z toho vznik-
lo pár měsíců. 

Taneční 

S  tanečními kurzy to bylo také nejisté. Nikdo 
pořádně nevěděl, jak to má být s rouškami, 

kdy a kdo ji má mít a kdo zase nemusí. Přes všechny 
otázky se ve čtvrtek 17. 9. uskutečnila první lekce. 
Roušky nakonec musejí mít úplně všichni, a to i při 
tanci. Je to nepříjemnost, ale vzhledem k situaci 
pochopitelná a já jen přeji tanečníkům hodně štěstí, 
protože odtancovat několik kol polky s rouškou je 
docela challenge. 

Vědecká show 

Ve čtvrtek 30.9. a v pátek 1.10. 
proběhla na našem gymnáziu 

benefiční vědecká show na podpo-
ru Hospice svatého Štěpána. Pro 
studenty a návštěvy ze všech koutů 
Litoměřic byl připravený před ško-
lou stánek se zmrzlinou a s heliový-
mi balonky. Uvnitř budovy byla k 
vidění spousta experimentů a mož-
nost zodpovězení spousty zvídavých 
otázek. Show měla pod křídly paní 
profesorka Marschallová společně 
se svými studenty. Projekt byl nejen 
zajímavý a obohacující, ale zároveň 
přispěl na dobrou věc a my jsme 
moc vděční, že se u nás na škole 
takovéto akce konají.

Autor: Ceé Karolína, Kováčová Karolina Autor: Ceé Karolína, Kováčová Karolina
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Bělorusko 

Již dva měsíce zní celým Běloruskem protesty proti 
znovu zvolenému prezidentu Alexandru Lukašenko-

vi. Prezidentem země je již 26 let, od dob jejího osamo-
statnění ze Sovětského svazu. Lukašenko „oficiálně“ 
získal okolo 80% hlasů, což mnozí označují za nelegi-
timní a zmanipulovaný výsledek. Opoziční kandidátka 
Svjatlana Cichanouská odhaduje svůj skutečný podíl 
na 60-70%, zatímco její oficiální výsledek je okolo 
10%. Protesty doprovází policejní brutalita, porušování 
lidských práv, a dokonce došlo k několika úmrtím spo-
jeným s potlačováním protestních akcí. Opozice byla 
buď zatčena a umlčena přímo v domácím Bělorusku, 
nebo se jí podařilo utéct do exilu jako například samot-
né Svjatlaně Cichanouské. 

Tchaj-wan 

Cesta předsedy senátu Miloše Vystrčila na Tchaj-wan je jednou z nejkontroverznějších a nejsledovaněj-
ších událostí letošního roku. Historicky první výprava cílená na Tchaj-wan jakožto samostatný region s 

sebou nesla kritiku jak prezidenta Miloše Zemana, který razí svoji politiku přátelských vztahů s Čínou, tak 
ministra zahraničí Tomáše Petříčka. Ostrá reakce dopadla na Vystrčila i ze samotné Číny, která odsoudila 
návštěvu jako podporu separatismu, narušení politiky „jedné Číny“ a slíbila Vystrčilovi zaplacení „vyso-
ké ceny“. Cestu naopak podporoval Mike Pompeo, americký ministr zahraničí, známý pro svoje negativní 
protičínské postoje, Zuzana Čaputová či země západní Evropy. Vystrčil na Tchaj-wanu prohlásil „Já jsem 
Tchajwanec“ jakožto tribut na J. F. Kennedyho a jeho výrok z roku 1963 „Ich bin ein Berliner“.Tchaj-wan 
taktéž udělil Řád příznivých oblaků zesnulému Jaroslavu Kuberovi, jakožto autorovi nápadu oficiální státní 
návštěvy Tchaj-wanu.

AKTUAL ITY
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Kalifornie

Suché počasí, vysoké teploty a nezodpovědná 
manipulace s pyrotechnikou mají za následek 

více jak 8 000 požárů v oblasti jižní a střední Ka-
lifornie. Oheň zasáhl i obydlené oblasti. Zanechal 
postapokalyptické výjevy domů a aut. Ke dni 29. 
září lehlo popelem již okolo 3,7 milionu akrů (1, 52 
mil. ha) lesa a došlo k 26 úmrtím spojeným s požáry. 
Vskutku pekelné pohledy se nabízely obyvatelům 
San Francisca po tom, co se obloha zbarvila do ruda 
a ulice pokryla vrstva popela. Část požárů se daří 
hasit, avšak podstatná část je stále v plné síle. 

Prezidentská debata USA 

První ze tří debat proběhla 29. září v Clevelandu, 
Ohiu a hned druhý den způsobila poprask ve svě-

tové politice. To, co měla být civilizovaná diskuze, 
se strhlo v chaotickou hádku, kde kandidáti Donald 
Trump a Joe Biden mluvili jeden přes druhého a 
krotit je musel až moderátor Chris Wallace. Předmě-
tem debaty bylo šest předem vybraných témat, která 
vycházela z událostí v USA za posledního přibližně 
půl roku. Kandidáti sdělili svoje názory na obsazení 
nejvyššího soudu (po zesnulé Ruth Ginsburgové), 
reakci Spojených Států na pandemii COVID-19, 
stav daňové politiky a ekonomiky, rasové nepokoje 
a změnu klimatu a životní prostředí. Posledním z 
témat byly samotné volby a jejich integrita, kterou 
Donald Trump často zpochybňuje.
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1:1
c es ko vs.  ko r o na

Mezitím co jsme si v létě jak od žlutých vykřičníků Choco Afra, tak od všudypřítomných 
roušek celkem odpočinuli, s nástupem září se vše pomalu vracelo do starých kolejí plných 
nejistoty.

Začalo to prvním zářím. I přes modlitby mnohých 
studentů se otevření škol nezrušilo, a tak nám opět po 

více než pěti měsících relativního volna začala běžná výuka, 
do které jsme, dle mých osobních zkušeností z našeho 
gymplu, klasicky skočili rovnou po hlavě. Roušky byly 
povinné hlavně v MHD a na úřadech, v Praze se sice situace 
mírně zhoršovala, ale přece jen tu byla naděje, že si druhá 
vlna koronaviru dá takzvaně voraz. Byla. 

Čísla každým dnem stoupala, ale většina 
opatření se týkala výhradně Prahy. Hned 
8. září přibylo přes 1100 nakažených, čímž 
padl první rekord, jak to většina novinářů 
nazvala, a nastartovala tím tak opět 
nekonečnou lavinu repetitivních článků a 
reportáží o tom, jak nám náš drahý nepřítel 
korona kazí nádherné babí léto.

A jak na „trhání rekordů“ zareagovala vláda?

No, rozhodně ne tak, jak bychom asi čekali. 
Roušky začaly být povinné ve všech 

společných prostorech vyjma tříd, což na papíru 
zní velice rozumně a správně, ale v praxi to 
podle mne příliš nefungovalo, zvláště pokud se 
ve třídě nacházeli studenti z více tříd, jako tomu 
je například na naší škole při cizích jazycích či 
seminářích.  

Dalším opatřením byl dosti bizarní zákaz všech 
vnitřních akcí na stání nad 10 osob s tím, že jsou 
vnitřní akce povolené, pokud má každý místo k 
sezení, na což nezapomněl celý internet zareagovat 
záplavou memů. Zákon sám o sobě opět vypadá na 
papíře velmi pěkně, ale z logického hlediska to zní, 
jako by snad vláda chtěla říci, že pokud si člověk 
sedne, vir na něj nemůže.
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V  neposlední řadě nesmíme samozřejmě 
opomenout konečné celoplošné nošení roušek i 

ve třídách. Osobně si myslím, že osobní přítomnost 
ve škole s rouškou je mnohem lepší než online 
výuka, ale stejně mám takový pocit, že roušky 
nemají tak velký efekt vzhledem k tomu, že teď 
každý každou přestávku pravidelně svačí, aby si 
užil aspoň 10 minut svobody. Rozhodně si však 
nemyslím, že jsou zcela zbytečné. 

Nyní čísla stále stoupají, postupně nás za rizikové 
oblasti považuje čím dál tím víc zemí a naše vláda? 
Nic. 

Mezitím co na jaře se sotva po šesti nakažených 
vyhlásil nouzový stav a karanténa, nyní jako by se 
v podstatě nic nedělo. Byli jsme příkladem zbytku 
světa a teď? Teď jsme mezi třemi nejhoršími státy 
EU v počtu nakažených. Rozhodně netvrdím, že 
bych si přála, aby se opět vše zavřelo, ale ze všech 
dosavadních nařízeních vlády, kdy se jeden den 
řekne jedno a druhý den zas ono, mám pocit, že jsou 
jen populistickou náplastí, aby se zdálo, že je vše 
pod kontrolou, ačkoliv je opak pravdou. A blížící se 
krajské volby tomu příliš nepomáhají.

Navíc v pondělí 21.9. odstoupil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a na jeho post 
nastoupil všemi obávaný zavírač a epidemiolog Roman Prymula, jenž na začátku 
pandemie mluvil o zavření hranic na dva roky a již nyní zvažuje přechod středních škol na 
distanční výuku, ačkoliv ministerstvo školství tvrdí, že uzavření škol by šíření koronaviru 
zpomalilo jen trochu. 



Při počítání s 
Archimédovým 
zákonem: „Kdyby to byl 
kužel, tak je v hajzlu...“

„Vám se nechce, mně 
taky ne, tak si chvíli 
dáchněte.“
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Člověk se pak snad ani nemůže divit jakýmsi pseudodemonstracím 
proti rouškám jako například ta, kterou se snažil vyhlásit 

nejmenovaný student odkudsi na pondělí 21.9. Ne, že bych s takovými 
protesty snad souhlasila. Roušky, jakkoliv otravné jsou, mají přece jen 
svou funkci a při dodržování odstupů a běžné hygieny ji plní na jedničku. 
Proto mi protesty proti nim připadají nejen hloupé, ale i asi tak užitečné, 
jako je mluvení do zdi. Vzhledem k situaci je totiž celkem jasné, že se jich 
ještě nějakou dobu nezbavíme a pár stovek lidí s tím nic neudělá. 

Mimo marných protestů se také internetem mezi malými 
skupinami lidí šíří poněkud zvláštní a pochybné teorie a 
názory. Ačkoliv jsem si jistá, že si každý zvládne představit, 
jak takové internetové diskuse vypadají, ráda bych zde 
uvedla pár výkřiků do tmy z Facebooku:

Zkráceně řečeno, není pochyb, že druhá vlna je v plném proudu a 
naše vláda na to zřejmě není dostatečně připravená, ačkoliv měla 

na přípravu celé léto, kdy mají nemoci přenášené kapénkami (tudíž 
i koronavirus) tak trochu dovolenou a jsou mnohem slabší. Testů je 
málo, nakažených čím dál tím víc. Školy se znovu postupně zavírají 
a je otázkou, zda vláda zůstane u výroku premiéra Andreje Babiše, že 
„celoplošná opatření už nikdy nebudou“. Opět žijeme v době, kdy se názor 
ministerstev mění ze dne na den a člověk neví, co má od zítřka očekávat. 
A nevím, jak jste na tom vy, ale mně už pomalu začíná docházet trpělivost.

No není internet nádherné místo? Upřímně se 
děsím dne, kdy takovéto lidi potkám osobně.

Pozn. Všechny informace jsou k datu 27. 9. 2020.



Ginpl  •  Říjen 202014

Jason
Wangle
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R oz h ovo ry
I´m not afraid to say that the Wangle family is 
the most famous Czech- American family in 
Litoměřice. Our guest for this month´s Ginpl is 
Jason Wangle. American from Oregon who flew to 
Czech republic and now lives here with his czech 
wife and 3 kids. Jason owns a company called 
Wangle school, where he offers private english 
lessons, preparing for certificates or conversations. 
He operates in multiple schools beside Wangle 
school and this year is his first year a tour 
gymnasium and we´re thrilled to have him here.  

This is your first year a tour Gymnasium, 
what are your first feelings? 

What I can say is that I was welcomed very nicely 
by everybody (the teachers). The atmosphere when 
we went to Perlová voda together was very nice. I 
felt really good and like I belonged.  

And how do you feel about the students? 

I feel like they feel pretty positive about me being there. 
There´s a huge difference in motivation and in intelligence 
(while comparing to other schools), which I really enjoy. I 
like talking to the students on a higher intellectual level while 
on other schools it sometimes was like throwing pearls to 
pigs (= dávat dobré věci lidem, kteří je neocení/házet perly 
sviním). 

Is there a difference between American and Czech teenagers/high schoolers/students? 

I think the biggest difference in the education is that American high schoolers learn fewer facts but we learn 
how to gather information and use it in a productive and meaningful way. I started writing essays by the 
time I was 12 and I started learning to do basic book analyses in the 8th grade. As far as I know this is still 
part of the standard. 

As for cultural differences, kids are very similar that is what globalization does it makes available all of 
the same entertainment, food and products. McDonalds, KFC, MTV, Stranger Things, Fortnight, GTA, 
Dude perfect, NHL, NBA, Under Armour, H&M, It’s everywhere so teens are very much alike in how they 
consume products and entertainment.  

Something that is very different here is how you have so many clubs and sports you can try at little or no 
cost. There are school clubs but not like here.  

Sports in the states for high schoolers are crazy important. Schools run the sports program and every 
3 months or so the seasons change for example, football season, to basketball season, to athletics, so 
sportsman in the states do not play one sport they usually play two or three.  Schools organize huge events 
that are centered around school sporting events.

How do you deal with your 
schedules teaching on more 

schools? 

I try to do one school each day or 
sometimes I do 2 schools in one town in 
each day. I usually keep my Thursdays and 
Fridays for Wangle school only.

Does teaching at more schools affect your 
own company (Wangle school)? 

I have to say that Wangle schools actually suffers 
because of me teching at other schools. In some 
ways I think it´s good though. I feel like I should 
have some influence at some other schools, not just 
my own. I have some native and czech teachers in 
Wangle school and they teach there more than I do.  
I have to say that Wangle schools actually suffers 
because of me teching at other schools. In some 
ways I think it´s good though. I feel like I should 
have some influence at some other schools, not just 
my own. I have some native and czech teachers in 
Wangle school and they teach there more than I do. 

You have part of a family in the USA, 
how are they handling this situation as 

citizens? 

It´s very different in every state, my parents live 
in Oregon and they have it very similar. The main 
difference is that they never opened the schools 
this year and you also have to wear masks almost 
everywhere. Sometimes they have some crazy ideas 
like Domino´s, where they let you order your pizza 
and give it to you in the parking lot so you don´t 
have to come inside. So the people stopped buying 
pizzas to be delivered but started going to the actual 
restaurant to just go somewhere but never actually 
go inside, i found that kinda funny.  

When and why did you come to the 
Czech republic (and especially, why to 

Litoměřice)? 

I came to the Czech Republic in the summer of 
1999. My brother asked me to come work for him 
and for one or two years, after he established Wangle 
School here in town. When and why did you decide to stay 

here and do you remember the specific 
moment?  

There was not just one specific moment. It was a 
series of opportunities I found a girlfriend (she is 
now my wife of over 15 years); I had a chance to 
study at UNYP here and then I had some great job 
opportunities. I had no reason to leave.

What was the biggest difference ( or a 
change you were getting used to for a long 

time) between the life in Czech republic 
and in the US? (cultural, people, language)  

I never really got used to the negativity of many 
Czechs, so many always see the glass half empty 
where I am a glass half full kind of guy. Also of 
course the Czech language was nothing like I had 
ever heard before. It may as well had been Chinese.

How would you compare the english level of czech students you taught when you first 
started and now? 

The level is completely different when I first started students did not have all the channels for learning as 
they do today. Students who really want to learn, have so many tools at their disposal that were unheard 
of when I first arrived. Now students have a chance to really use their English with people online for just 
conversation or playing video games, not to mention YouTube and Netflix for practicing their English. There 
is just so much more opportunity for you guys to hear native speakers and actively use your English with 
people from all over the globe, thanks to the Internet and social media.
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Litoměřické Okénko Kultury

Jelikož veškerá vystoupení byla zrušena a lidé byli 
nuceni sedět doma u televize, došlo k situaci, která 

mnohým divadelním fanouškům pomohla nezbláznit se. 
V televizi se začaly objevovat videozáznamy divadelních 
představení. Ať už se jednalo o reprízy staré, nahrané 
v době, kdy byl život ještě normální, nebo o takové, které 
se natočily právě pro tuto příležitost v prázdném divadle. 
Toto řešení situaci rozhodně pomohlo a my jsme alespoň 
na chvíli mohli mít pocit, že doba není až tak šílená, jak 
se nám zdá. Pochopitelně, divadlo je divadlo, ale když to 
nejde jinak, i taková alternativní varianta se dá skousnout. 

Anh Tuan Hoang
Zdravím čtenáře GINPLu. Jmenuju se Anh Tuan, ale 
říkají mi David. Vietnamec, radši to upřesňuji, protože 
nevím, jestli byste to poznali bez toho, abych musel psát 
své příjmení - Hoang. Jsem student septimy a je mi 17 let. 
Mám rád hudbu a módu. Vzhledově jsem fešák, ale nijak 
zajímavý, až na to, že moje pleť je 16x tmavší než vaše 
a mám šikmý oči. A díky velkému etnickému spektru mé 
bílé školy, jsem se rozhodl napsat o tom, jaké to je, být 
tady jeden z mála cizinců.

Česká politická situace očima Vietnamce. 

Pro začátek bych rád zmínil, že se vůbec ve vaší politice nevyznám. Ne, že by byla složitá, ale nikdy 
jsem se o ní nezajímal. Ale pár věcí vím. Máte demokraticii a kromě důchodců většina z vás nemá ráda 

ANO. Tak začnu s tím, že máte demokracii. Tu my máme, ale vlastně ne. Abychom se správně pochopili. 
Není to svobodná volba když vlastně nemáte na výběr. To, že si nemůžete vybírat je podle většiny špatná 
věc. Ale podle mě je to o starost míň. Radši si nevyberu vůbec, než špatně. Vidět vás stěžovat si na ANO je 
většinou vtipný, ale když to nepřestává, tak si začínám říkat, jak se teda dostali do čela, když si na ně tolik 
lidí stěžuje. A teď po 4 rocích byli minimálně v krajích zvolení znovu. Nevím, co si o tom mám myslet. Asi 
neníí český národ tak nespokojený, jak si myslí.  
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LO K ath
Život bez kultury

Desátý březen, den, kdy se zakázaly veškeré divadelní, hudební i jiné kulturní akce. Na 
mnoho týdnů se český národ octl v situaci, kdy nikdo nemohl navštívit představení či 
expozici v muzeu. 

Musíme ale zmínit nejen to, jak trpěli 
lidé, kteří nemohli zajít za kulturou, ale 
především to, jak velký problém tato situace 
představovala pro lidi, kteří pro nás kulturu 
tvoří. Herce, režiséry a mnoho dalších lidí, 
bez kterých by divadlo nebylo. Tito lidé se 
ocitli, tak jako mnoho jiných, bez práce a 
bez příjmů. Mnozí z divadelníků začali třeba 
„pípat“ u kasy v krámě. Naštěstí se postupně 
vše vracelo do relativního normálu a herci se 
mohli vrátit ke své práci.  

Všichni byli nadšení. Lidé kupovali lístky 
a nemohli se dočkat dne, kdy konečně 
navštíví ten magický prostor, divadlo. 

Opatření se uvolňovala a my se těšili, že už brzy si na 
dobu koronavirovou ani nevzpomeneme. Ale co se 
nestalo! Po zmírnění opatření se dostavila tolik obávaná 
druhá vlna. Málokdo by čekal, že se zase všude povinně 
zavedou roušky, zavřou se školy a my se opět ocitneme 
v době, ze které už jsme se tolik toužili dostat. Ano, je 
sice pravda, že divadla stále ještě fungují, v omezeném 
provozu, ale fungují. Ale upřímně řečeno, není trošku 
naivní myslet si, že to tak zůstane? Doufejme, že ano, 
ale můj osobní názor je, že se opět ocitneme v době, 
kdy návštěva divadla bude vzpomínkou na dobu, kdy se 
s rýmou mohlo mezi lidi.  

Definitivně byla divadla opět otevřena 11. května. Tehdy však málokdo přesně chápal, za jakých 
podmínek je vlastně možno hrát, proto většina divadel otevřela až o několik dní později. Už na konci 

května jsme ale mohli vidět první premiéry, které nám konečně dodaly pocit, že se vše vrací do normálu a že 
doba bez kultury už, díkybohu, nebude pokračovat.

Rozhodl jsem se pro toto téma, protože jsem ve 
třídě zaslechl otázku,  kterou jsem nemyslel, že v 
tomto prostředí  někdy uslyším. „Půjdeš volit?“ 
Zničehonic a na rovinu, prostě “Půjdeš volit?”. 
Docela mě to fascinovalo. Já si pořád jako malý dítě 
myslím, že politika je pro starý lidi. Nejenže tázaný 
měl odpověď, ale uměl ji dokonce odůvodnit. Byl to 
kulturní šok. Nikdy jsem nepřemýšlel o tom, že budu 
jednou volit, ještě k tomu koho.  

Také mám vážně rád to, jak si z politiků děláte 
srandu. Chudák ministr zdravotnictví kvůli vám 
šel zpátky ke kariéře zpěváka. Pak tu máme další 
terč posměchu, pana Tomia Okamuru a jeho silnou 
nenávist k vlastním. A Miloš? To je pro vás jeden 
chodící vtip. V tomhle se lišíme hodně. Protože si 
jsem jistý, že u nás by vám to rozhodně neprošlo bez 
úhony.  
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C o my na to vo lby
Volby do kraje bylo velké téma posledních dní. Spousta studentů, především voliči, měli 
v hlavě velké dilema „Jakou stranu tam mám hodit?“. Troufám si říct, že spousta z nich se 
kvůli nerozhodnosti rozhodla k volbám úplně nedorazit. Účast v letošních byla okolo 37 % a 
myslím, že je to veliká škoda. Každý volič má spoustu času si projít všechny strany, pročíst 
si kandidátky a programy a v případě, že s nikým nesympatizuje, tak tam hodit pro něj nej-
menší zlo.  Ať je vaše volba úplně jakákoliv, je určitě lepší než nemít v urně obálku žádnou.

Přeji všem budoucím 
voličům šťastnou ruku a 
rozhodování dle vlastního 
uvážení, ne podle názoru 
okolí. Volbám zdar!

Petr Krupka

Petr Krupka je student 3.B. Závodně hraje basketbal, a dokonce se dostal do reprezentace. 
Mimo to je jeho život nudný a bez náplně, jako ty levný croissanty z Kaufladu. Od 14.9. byl 
uzavřený v karenténě, kvůli podezření na nákazu Covid-19. Toto podezření nakonec potvrdil 
pozitivní test.

Jaké jsi měl pocity z karantény? 

Na začátku mi bylo špatně. Měl jsem teploty, 
až čtyřicítky. Bylo mi celkově špatně. Po pěti 

dnech jsem se celkem vyléčil, ale musel jsem být v 
karanténě. Tak jsem seděl doma a to mě nebavilo. 

Jak jsi trávil svůj volný čas, když jsi neměl 
co na práci?  

Četl jsem si, třeba Pána prstenu, trávil jsem čas s 
rodinou a hraním počítačových her. Jednou jsem si 
byl dát buchtu na zahradu 

Omezovala tě karanténa hodně v osobním 
životě?   

Ano, jelikož jsem nemohl chodit na tréninky basket-
balu.

Jak to vidíš s návratem do 
formy?    

Bude to těžký, ale doufám, že budu na první zápas 
dobře připravenej.

Bylo nějakým způsobem zajištěné to abys nemeškal výuku?   

Ne vůbec. Tohle mě vytáčelo. Profesoři neměli zapnuté notebooky. Nikdy jsem neměl možnost se připojit do 
hodiny. Většina profesorů neposílala látku a úkoly. Doplňoval jsem si všechno od spolužáků. 

Autor: Havel Marius



1.Třetí největší město ČR.
2.Jaký účes má politik z TOP09, který nás informuje pomocí žlutých vykřičníků?
3.Klobouk tvořící součást mexického kroje.
4.Základní jednotka vzdálenosti.
5.Jednotka výkonu.
6.Kus látky, kterým si musíme zakrývat ústa a nos ve všech uzavřených prostorech.
7.Jedno z hlavních náměstí v Praze (cinkalo se na něm klíči).
8.Známá dětská knížka: Mach a …………
9.V jakém slohu byl postaven bílý kostel (Kostel svatého Václava) v Litoměřicích?
10.Jak se křestním jménem jmenoval Batman?
11.Jméno šelmy, které se přezdívá i Medvídek čistotný
12.Jak se jinak nazývá síran měďnatý?
13.Z jaké země pochází skupina Queen?
14.Hlavní lovecké nástroje pravěkých/středověkých lidí byl oštěp, šíp a ……
15.Chemická značka uhlíku
16.Největší řeka Ústeckého kraje, vlévá se do něj Vltava. 
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