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Tento podnik se, už podle názvu možno 

poznat, nachází ve vesnici Červené 

Janovice. Tato poněkud málo známá         

a na pohled nezajímavá vesnička se 

nachází na jedné z frekventovanějších 

silnic v této oblasti. Silnice, která tudy 

vede, patří mezi důležitou spojku, která 

spojuje Čáslav a oblasti Ledče, Zruče          

a Kutné Hory. Pojedete tudy, pokud 

sjíždíte z dálnice D1 a máte právě 

namířeno do Čáslavi nebo měst severně 

od ní. Z Ledče je to do Janovic cesta 

dlouhá 19 kilometrů a dostanete                

se sem zhruba za 19 minut, pokud 

pojedete autem. 

Restaurace Červené Janovice (č.p. 188)   

je na první pohled nezajímavá, postarší 

budova, na které je vidět, že zde stojí již 

od dob totality. Jediné, co Vám prozradí, 

že jedná o hostinskou činnost je klasická 

tabule s názvem restaurace, kterou 

můžeme vidět na většině hostinských 

podniků. To, že budova zažila totalitu       

je možné poznat nejen z venkovního 

vzezření, ale i v interiéru, kde se                 

dá naprosto beze lži říct, že se       

 

 

 

 

 

 

nezměnilo vůbec nic. Jídelní prostoru 

restaurace tvoří jedna velká místnost, 

která působí prázdnotou a starobou.     

Zde však nemyslím starobu ve špatném 

slova smyslu. Na stěnách je možno vidět 

mnoho krásných plechových reklamních 

cedulí, stoly jsou od sebe daleko                  

a prostřeny klasickými hospodskými 

ubrusy dodávané pivovary.                       

Bar a nábytek je též postaršího data.  

Když zde usednete, máte díky prázdnotě, 

která místnost naplňuje, pocit 

nekomfortu a soukromí. Mnohým, 

obzvlášť mladým návštěvníkům,                 

by se zde s velkou pravděpodobností 

nelíbilo. A to jenom kvůli netradiční 

atmosféře. Jenže jak se říká, nesuď    

knihu podle obalu. A zde to platí 

obzvlášť. Hospodský, který popravdě 

vypadá že zažil císaře pána, může mnoho 

návštěvníků odradit. Starý, shrbený pán    

s neupraveným knírem může vypadat na 

první pohled nedůvěryhodně, avšak zdání 

klame, protože hospodský je ve 

skutečnosti velice milý a čilí chlapík,    

který se stále řídí pravidlem                     

Gurmánské cestopisy 

jednoho Dědy 
 

V tomto díle, a v dalších následujících, Vás seznámím se zajímavými restauracemi             

a hospodami v oblasti Ledče nad Sázavou a jejího blízkého, až lehce dálného okolí. 

Cílem těchto článků bude Vám tyto stravovací služby představit a zrecenzovat je             

z pohledu mnoholetého a zkušeného gastronomického kritika. Doufám, že se Vám    

tato recenze bude líbit a v budoucnu si najdete aspoň pár chvilek k tomu, si přečíst 

další, které budou následovat. Přeji Vám všem dobrou chuť. 

 

Zdeněk Jelínek 

Restaurace Červené Janovice 



„Náš zákazník, náš pán“. Okamžitě          

se Vás ujme a celou dobu Vaší návštěvy  

se o Vás bude starat (aspoň o mě se 

staral). A teď to nejdůležitější, na co 

všichni čekáme. Jídlo je zde podobné  

jako hospodský. Není tak staré, to 

rozhodně ne, ale může na první pohled 

mást. Nevypadá nijak zajímavě a                        

u některých kousků by se dalo říct, přímo 

nelibě. Jenže skutečnost je jiná, protože 

jídlo zde je doopravdy výborné. Nemohu 

to říct u všeho, všechna jídla od nich jsem 

nejedl, ale to, co jsem měl, byla vskutku 

mňamózní. Kuřecí stehno s rýží, jehož 

jsem nikdy nebyl velký fanda, mi zde 

chutnalo. Rýže by mohla trochu víc 

uvařená, ale jinak to nemělo chybu. 

Dalším chodem byly špagety. Zde jsem  

byl poprvé svědkem toho, že kečup             

na špagetách není ve skutečnosti nic 

špatného. Nebyl sám, abych přiznal,        

spíš se jednalo o jakýsi dochucovací 

prostředek k omáčce, která tvořila základ, 

ale jejich kombinace byla doopravdy 

zajímavá a velice mi chutnala. Posledním 

hlavním chodem byly zapečené těstoviny, 

kterých byla doopravdy pořádná „porce“. 

Uzené maso v nich bylo chutné, šťavnaté. 

Jako lehkou přílohu, či jenom dochucení 

se k těstovinám podával zeleninový, 

zálivkový salát a nakládaná řepa.              

Jako dezert se podávala polévka (já vím, 

je to divný dezert, ale zapomněl jsem si    

jí objednat před ostatními jídly). Jednalo          

se konkrétně o hovězí vývar. A ten byl 

pořádně chutný. Ve většině restaurací 

není na vývary čas, proto se ve velkém 

množství používají bujóny a jiné věcičky, 

které mají za úkol nahradit chuť 

skutečného vývaru. Nepochybuji o tom, 

že i v této polévce byl použit umělý 

bujón, ale jeho chuť naznačovala i to,       

že si s ním kuchař delší dobu vyhrál               

a skutečně ho nechal vyvařovat více          

jak tři hodiny. Doporučuji ho. Jedinou 

velkou smutnou věcí, co se občerstvení 

týče, jsou nápoje. Nejdřív jsem netušil, 

kde se to vzalo, ale pak jsem si pečlivým 

sledováním hospodského uvědomil,       

kde je chybka. Hospodský na mytí sklenic 

používá utěrku, která vypadá, že má více 

let, jak hospodský sám. A díky 

dlouholetému používání se začala drolit   

a rozpadat. Proto při utírání mokrých 

sklenic v nich zůstávají kousíčky chlupů, 

které jsem poté našel ve svém pití.          

Za toto jsem svoje hodnocení docela 

snížil. Dále jsem byl nucen přehodnotit 

svůj pohled na podnik kvůli toaletám, 

které byly typicky hospodské, a nikdo      

by se zde nezdržoval déle, než by bylo 

nutné. Celkově bych toto místo nazval 

zajímavé. Jídlo zde je chutné a dostupné 

(cena za oběd okolo 190 Kč, jídlo+pití). 

Pokud pojedete kolem a budete mít hlad, 

rozhodně se stavte.  

 

 

Souřadnice: 

49.8341394N 

15.2544308E 

What3Words: podrážka.jenom.koupat 

Prostředí: 40 % 

Jídlo: 80 % 

Obsluha: 85 % 

 



 

Beran 

Měsíc plný příležitostí a šancí, ve kterých je 

potřeba se ukázat, a to v nejlepším světle. 

Uchopte okamžik a vytěžte z něj maximum. 

 

Býk 

Vaše tolerance, snášenlivost a pocity bezpečí, 

které navozujete svému okolí vám pomohou 

dosáhnout dlouhodobých cílů, které tím činí 

listopad zlomovým. 

 

Blíženci 

Listopad přináší změnu, jejíž akceptování vám 

nebude dělat problémy. Hladký přechod od 

starého k novému vám zajistí vaše 

přizpůsobivost. 

 

Rak 

Změny v cítění vašeho vnitřního já povedou 

k obměně starých potřeb a tužeb. Díky intuici 

vás nic nepřekvapí. 

 

Lev 

Listopad je vhodný k odstranění otravných a 

frustrujících věcí, které může vést přes cestu 

nepohodlí, ale to vám pomůže emocionálně 

vyrůst a dospět. 

 

Panna 

Je čas cítit se lépe, více se bavit, užívat si 

radosti ze života. Nebát se svěžích způsobů a 

nové perspektivy, což povede k využití 

vašeho plného potenciálu. 

 
 

 

 

 

 

Váhy 

Vaše schopnost nadhledu vám přinese 

pohodlný přechod k novým kapitolám. Čeká 

vás pozvánka k slazení s vaším vyšším 

osudem.  

 

Štír 

Do této doby se hodí stanovení mimořádných 

záměrů a přání, protože teď je jim plně 

nasloucháno. Obdiv u ostatních získáte svojí 

autentičností a svojí silnou osobností, kterou 

neváhejte projevit. Je to váš měsíc.  

 

Střelec 

Prostřednictvím snů, meditace nebo kreativní 

práce získáte důležité vhledy, které společně 

s novými zkušenostmi povedou k vašemu 

růstu, na který jste připraveni a umíte se pro 

něj nadchnout. 

 

Kozoroh 

Listopad si pro vás přichystal mnoho nových 

příležitostí, které ve vám pomohou odhalit, 

že jste schopnější, než si myslíte. Díky vaší 

loajalitě a spolehlivosti vás čekají ve vztazích 

krásné chvíle. 

 

Vodnář 

Čeká vás přímé ovlivnění vašich klíčových 

oblastí života, vyvolávající výzvu, kterou bude 

nerovnováha vašeho světa. Tato situace vám 

však pomůže poodhalit kousek sebe sama. 

 

Ryby 

Vaše schopnosti vcítění a přizpůsobivosti vám 

přináší pevný základ pro provedení změn a 

uskutečnění snů. 

 

Listopad ve znamení změny a příležitostí 

Už babylonští kněží, kteří se věnovali astrologii, jsou pravděpodobně prvními autory horoskopů. 

Nejstarší dochovaný horoskop pochází už z roku 410 př. n. l. Helénističtí astrologové prosadili 

nový rozšířený systém, který se dochoval s určitými změnami až dodnes.               

Pravděpodobně ověřená metoda, nemyslíte? 

Co přináší listopad jednotlivým znamením? 

HOROSKOP 

Více informací o vašem horoskopu 

najdete v našem říjnovém díle.  

 

Veronika Veselá 



 

Módní vlna kouření a užívání (nejčastěji) 

tabákových výrobků je ve společnosti        

už několik generací. Přestože se začalo 

v posledních letech více upozorňovat     

na zdravotní rizika, stále proniká 

popularita této nebezpečné „zábavy“        

i mezi mladistvé a nezletilé. Podle studie 

citované spolkem Kolpingovo dílo,      

který organizuje kampaň na podporu   

boje proti užívání návykových látek 

mladistvými s názvem „Nezavíráme oči“, 

užívá alespoň jednou za měsíc tabákové 

výrobky 27 % dětí ve věku 15 let. Pro 

srovnání alespoň jednou za měsíc užívá 

konopné látky 10 % dětí ve věku 15 let. 

Co naše zdraví? 

Největším rizikem pro lidské tělo je, 

v souvislosti s vdechováním tabákového 

kouře, poškození dýchacích cest, a to 

zejména v oblasti plic. Dlouhodobější 

zátěž tímto druhem návykové látky může 

vést až ke smrti. Při kouření se uvolňuje až 

5000 škodlivých látek, z toho některé 

dokonce způsobují vznik rakovinných 

nádorů. Mimoto se cigarety obsahují 

nikotin, který zapříčiňuje silné závislosti na 

kouření.  

Problémem však není jen kuřáctví aktivní. 

I pokud jste v místnosti se zapálenou 

cigaretou a množstvím cigaretového 

kouře, vystavujete se vysokému riziku 

vzniku astmatu, chronických nemocí 

nebo si můžete v dlouhodobém 

horizontu přivodit i komplikace 

neslučitelné se životem. To se nazývá 

pasivní kuřáctví, kterému pomáhá 

předcházet například i zákonem 

vynucovaný zákaz kouření v restauracích.  

 

 

Ten vzbudil zejména v roce 2017, tedy 

zhruba v době nabytí účinnosti, velké 

emoce, a to nejen u kuřáků,                       

ale i provozovatelů restaurací nebo 

znalců politického marketingu, kteří 

využili příležitosti „bojovat za svobodu“    

a rozhodli se za cenu likvidace zdraví 

občanů nasbírat politické body.  

Co dělá stát? 

K omezení užívání tabákových výrobků   

by mělo přispět i daňové zatížení, které    

je v Česku minimálně 3,20 Kč za cigaretu. 

Tato částka musí být odvedena                 

do státního rozpočtu. Hlavním terčem 

kritiky je forma zdanění zejména proto,   

že není prokázáno, zda putují peníze           

do zdravotnictví, které musí řešit následky 

kouření. Kritici proto hovoří o zneužívání 

nebezpečných produktů k výdělku,            

a to dokonce ze strany státu. Například 

tento rok se plánuje vybrat na dani 

z tabáku až 67 miliard korun. 

Kde hledat informace                             

a pomoc při závislosti? 

Po naskenování QR kódu si na webu 

www.koureni-zabiji.cz můžete přečíst 

informace o rizicích kouření, odvykacích    

a léčebných programech nebo získat 

kontakty na odborníky v oboru.             

Web provozuje Národní monitorovací 

středisko pro drogy a závislosti. 

Co nám kouření může přinést? 
Jakub Stočes 



Snímek ze školního prostředí,                  

který má nejen skvělý příběh, ale i duši. 

Peter Weir vytvořil v roce 1989 jeden          

z nejlepších filmů vůbec a ukázal,             

že Robin Williams dokáže svůj talent 

rozvinout nejen v komediích,                    

ale i ve vážných dramatech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Film začíná na začátku školního roku,         

kdy noví studenti zažívají ceremoniál jeho 

zahájení. Tato škola je přesným příkladem 

toho, co skupina Pink Floyd kritizuje           

ve své písni Another Brick in the Wall.  

Žáci jsou socialistickými metodami nuceni 

cpát si do svých hlav naprosto irelevantní, 

nesmyslné fráze a pochodují jako stádo 

mechanických oveček do pomyslného 

mlýnku na maso.  

Vše se ovšem změní na první hodině 

literatury, kterou vyučuje pan Keating        

v podání bravurního Robina Williamse. 

Pan Keating na hodinách ukazuje krásu 

literatury a opovrhuje tím, aby se žáci učili 

nesmyslné definice. Ukazuje jim, že každý 

z nich může být básníkem, a ne stvořením 

bez vlastního rozumu, jak o nich smýšlí 

jeho zatrpklí kolegové.  

Pár jedinců pochopí, co se jim snaží pan 

Keating sdělit a poté, co se dozví, že byla 

na škole dříve provozována takzvaná 

„Společnost mrtvých básníků“, obnoví její 

činnost. Samozřejmě to není kompatibilní 

se smýšlením zástupců školy, a tak se 

všechno odehrává bez jejich vědomí         

v noci. Schůzky se pořádají v jedné jeskyni 

nedaleko školy, kde se přemýšlí              

nad životem a skládají se a čtou básně. 

 

Snímek ale není klasickým dramatem,      

na které po několika dnech zapomenete 

a už si na něj pěkných pár let 

nevzpomenete. Robin Williams totiž 

nehraje křečovitě, ale upřímně a laskavě. 

Už jen kvůli němu byste měli dát filmu 

šanci.  

A co říct závěrem? Snad jen: Carpe diem!

 

Společnost mrtvých básníků 

Milan Maxa 



Rozhovor pro listopadové číslo si pro vás připravili Elena Hrubá a Ivan Stočes.     

Tentokrát oslovili paní Mgr. Michaelu Součkovou. Děkujeme jí tímto za výborný rozhovor. 

 

 

 

 

 

Baví vás učit, nebo se 

spíše trápíte? 

Učení mě baví moc.    

Těšila jsem se už od 

základní školy, že budu 

jednou učit. Zatím si to 

strašně užívám, uvidíme, 

co přijde do budoucna. 

 

Toužila jste stát se 

učitelkou už v dětství, 

nebo jste chtěla dělat 

něco jiného? 

Já jsem vždycky chtěla  

být paní učitelka, od mala 

jsem si hrála na školu. 

Chudák moje maminka 

byla mou první žačkou, 

protože mě nebavilo učit 

plyšáky. Na základní škole 

to pokračovalo,      

na druhém stupni jsme 

měli výbornou paní 

učitelku češtiny, která   

mě vlastně nasměrovala    

a zjistila jsem, že čeština   

a občanka by mohly být  

to pravé. A na střední     

se to poté prohloubilo, 

protože naše třídní 

učitelka učila češtinu          

a občanku a bylo         

jasno úplně. 

 

 

 

 

Jste spokojená se 

zastupitelstvem 

Vilémovic? Chtěla byste 

něco ve Vilémovicích 

změnit jako zastupitelka? 

Já musím být spokojená, 

když tam sedím. *smích* 

Ale samozřejmě vždy je  

co zlepšovat, vždy je 

potřeba se zamyslet      

nad rozhodnutími,      

která děláme. Možná       

by se ale měli zamyslet        

i lidé z jiných řad              

než my, co si tam   

chodíme sednout.  

 

Vy učíte základy 

společenských věd / 

občanskou výchovu, 

český jazyk a literaturu a 

dějepis. Jste spokojená s 

formou maturity z těchto 

předmětů a jsou 

dostačující? 

Já se musím na ty 

maturity ještě podívat, 

protože poslední maturita 

byla moje. Předtím jsem 

učila na základce,           

kde jsme maturity úplně 

neřešili, takže se musím 

podívat co a jak.  

 

 

 

 

 

 

Ale myslím si, že to není 

úplně šťastná forma 

dávat stejné maturity 

například gymnaziálnímu 

typu vzdělávání a střední 

odborné škole, kde třeba 

té češtiny je mnohem 

méně než u vás                 

na gymnáziu. Srovnávat 

to mi asi nepřipadá dobré. 

 

Jaký názor máte na nové 

bistro? 

Já jsem ráda. Když              

si nevezmu svačinu, 

zachrání mě to               

před smrtí hladem.  

A co tam máte nejradši?  

Já chodím na sýrové 

tousty. 

 

Viděla jste v poslední 

době nějaký film, četla 

jste nějakou knihu nebo 

slyšela nějakou hudbu, 

která vás zaujala, 

případně ovlivnila a 

mohla jste ji doporučit? 

My teď koukáme hodně 

na Netflix na seriály, 

samozřejmě když              

to stíhám, a co se týče 

ROZHOVOR 



filmů, úplně nevím. 

Knížku, kdy já jsem 

naposledy četla knížku? 

*smích*  

To je jako trošku ostuda,  

s malou (dcera – pozn. 

red.) to úplně nestíhám 

číst, ale o mě je všeobecně 

známo, že mám ráda 

knížky s tématikou        

2. světové války, takže 

bych asi doporučila 

případně něco z tohoto 

tématu. Už jen proto, 

abyste si vy, jako studenti, 

udělali obrázek o té době, 

na kterou bychom neměli 

zapomenout. 

 

Kdybyste se vrátila v čase 

a měla se znovu 

rozhodnout jakým 

směrem se dáte, šla 

byste znovu na učitelku, 

nebo byste si vybrala 

jinou profesi? 

To je záludná otázka, ale 

jak jsem vám říkala, mě 

hrozně baví to povolání. 

Je pravda, že když jsem  

se kdysi rozhodovala,  

kam se vlastně dám,   

ještě jsem uvažovala           

o právech a o žurnalistice. 

Možná by bylo zajímavé 

zkusit žurnalistiku,       

jestli by tato cesta byla     

ta správná, nebo by mě  

to upevnilo v tom,             

že jsem si vybrala to 

nejlepší, co jsem mohla. 

Kdybyste měla srovnat 

žáky dnes a žáky                  

z dřívějších let,            

máte nějaké rozdíly, 

které pozorujete? 

Já zase tak dlouho 

neučím, takže teď znám    

z lavic tu vaší generaci. 

Když to srovnám s námi 

tak, a neurazte se 

kdyžtak, když jsem 

chodila na praxe na svoji 

bývalou základní školu, 

moji bývalí učitelé říkali, 

že na nás s láskou 

vzpomínají, že oproti        

té generaci teď jsme byli 

takoví klidnější a hodnější, 

i když na nás nadávali         

a říkali, že zlobíme.           

Že se to teď nedá srovnat, 

ale já musím říct, že mám 

zatím (ťuk, ťuk, ťuk) 

štěstí na žáky a studenty, 

takže si úplně nemůžu 

stěžovat. Pár výjimek       

se samozřejmě najde,      

ale to je všude. 

 

V příštím čísle našeho 

časopisu bude další 

učitel/ka, ale neřekneme 

Vám, kdo to bude. Jakou 

otázku byste mu/jí dala? 

To jste mě trochu 

zaskočili, upřímně nevím, 

nic mě nenapadá. Místo 

otázky bych spíše všem 

popřála v tuto dobu 

pevné zdraví a pevné 

nervy, protože to začíná 

být zase takové zvláštní   

a zajímavé. Uvidíme,         

co nás čeká. Možná jestli 

věří tomu, že do Vánoc 

budeme chodit takto 

prezenčně do školy            

v rámci toho, co se teď 

děje kolem nás. 

 

Co říkáte na časopis 

Gymploviny? Líbí se vám, 

je něco, co byste na něm 

změnila nebo přidala?  

Já jsem si prohlédla tuším 

1. vydání a moc se mi 

líbilo, jak to máte graficky 

zpracované, má to náboj, 

má to nápad. Laťku jste    

si nasadili moc hezky. 

Držte se jí a snažte se ji 

pořád posouvat výš a dál. 

 

Je něco, co byste ráda 

vzkázala studentům 

našeho gymnázia nebo 

redakci časopisu? 

Užívejte si každý den,  

jako by to byl ten 

poslední. 

1 - Paní Michaela Součková s dcerou 



 

Alkohol je nejrozšířenější drogou                       

na světě. Je legální a Češi se nestydí                    

o jeho konzumaci zpívat. 

 

Kolíne, Kolíne 
V této slavné písni, kterou napsal 

František Kmoch, se zpívá o Pepíčkovi, 

který si nechal nalít od své milé              

máz (litr) vína a potom si zazpíval. 

 

Pivovarští koně 
Jedna velká óda vychvalující dar České 

země, kterým je pivo. Vyzdvihuje jeho 

vzhled a chuť, koně přivážející jej                  

do hospody, atmosféru vytvořenou  

jeho popíjením a na závěr i krásu žen, 

které ho točí. 

 

Hospůdka malá 
Zpívá o osudovém setkání muže a 

hospody, která mu sice vzala mládí,         

ale aspoň se mu díky ní nestýská,                  

i když je osamocen.  

 

„Dáš si nalejt hektolitr píva,                                 

i když seš na světě sám, carára.“ 

 

A ta naše chasa mladá 
Tato píseň shrnuje klady a zápory 

uzavírání manželství v mladém věku. Díky 

němu muži nemuseli odcházet na vojnu. 

Zápor je, že po svatbě jsou ostatní dívky 

nebo hoši mnohem hezčí, jenže na ty si 

pak nesmí mladí manželé ani pomyslet.  

 

 

 

 

Závěrem přichází rada do života:  

 

„Nežeňte se, chaso mladá, užívejte 

svobody. Až se jednou oženíte, nesmíte do 

hospody.“ 

 

Co jste hasiči 
Jedná se o žalozpěv stálých návštěvníků 

hospody, kteří kvůli neschopnosti hasičů 

zůstali odkázáni na pití vody, protože 

jejich pivovar a hospoda padly v popel. Ze 

slov písně vyzařuje hluboký zármutek: 

„Vodu nepijem, my pijeme rum. Vodu pijou 

žáby, pivo starý báby. My pijeme rum.“ 

 

Že to mezi Čechem a orosenou sklenicí 

jiskří, je již z předchozích odstavců 

známo. Teď se pojďme přesunout 

k trochu odlišnému aktu lásky, sexu. 

 

Má roztomilá Báruško 
 

„Má roztomilá Báruško, vem mě s sebou na 

lůžko. Nevemu, nevemu, ty jsi prase, včera 

jsi chtěl dneska zase.“  

 

Člověk by čekal, že se autor bude více 

snažit toto téma schovat nebo jinak 

„zaonačit“, ale tady se veškeré úsilí 

vytratilo hned na začátku. Ani druhá 

sloka, která je o násilných ženách, které 

by chtěly bít jejich muže, ale nemohou, 

protože by to byla hanba a nejsou 

dostatečně silné, to nijak nezachraňuje. 

 

 

 

Zdá se vám to jako netradiční spojení?  

Setkali jste se někdy s názorem vašich prarodičů,  

kteří označovali moderní hudbu jako hrubou a sprostou?  

Pojďme se tedy blíže podívat na texty muziky podle jejich gusta. 

SEX, DROGY A DECHOVKY 
Veronika Veselá 



Já jsem malý kominíček 
V textu této písně je komín alegorií 

ženského pohlavního orgánu. 

 

„Své řemeslo dobře znám, každý komín 

vymetám.“ 

 

„Pojď sem malý kominíčku, pojď do mého 

pokojíčku. Tam ti já něco povím, vymeteš 

mi můj komín.“ 

 

„Jémináčku, to byl komín, takovému 

nerozumím. Zarostlej byl jako les, nadřel 

jsem se jako pes na něm.“ 

 

Více dodávat netřeba. 

 

Nezlobte se, rodičové 
Píseň popisuje hledání lásky mladého 

chlapce, který z toho důvodu nebývá moc 

doma. Z další sloky se dozvídáme, že 

našel hezkou dívku, o kterou má hluboký 

zájem. Následně však všechny jeho 

naděje zhasnou, protože mu dívka na 

jeho nadbíhání odpovídá:  

 

„Ty jsi šelma zrádce. Připravils mě o 

věneček v té naší zahrádce.“  

 

A nepochybně se nejedná o odcizení 

věnečku z cukrárny. 

 

Od Tábora až k nám 
Mladík v této písni ukazuje, jak jeho 

předností není trpělivost, když mu jeho 

milá nesmí otevřít okno do jejího pokoje, 

a tak hoch představí svoji pravou tvář:  

 

„Když mi neotevřeš, otevře mi jiná… A to 

ještě dneska.“ 

 

 

 

 

Jaké je to hezké 
Víte, proč je výhodné mít dva kováře 

v jednom městě? Protože:  

 

„Jeden může kovat a druhý milovat 

Šafářovic Andulku.“ 

 

V Zalužanech na potoce 
Jedná se o dojemný příběh jedné lásky. 

Mladý krajánek přišel do mlýnice, kterou 

vedla krásná paní máma, aby si přivydělal, 

jenže nezůstalo jen u mletí.  

 

„Mlela se pšenička, hladila se líčka.“  

 

„Ve dne spolu mleli, v noci spolu spali. 

Říkala mu drahoušku.“ 

 

U kláštera stojí kámen 
Dívka sedící na kameni u kláštera volá do 

světa, že opustila klášter, protože se jí 

tam stýskalo po hoších, které by ráda 

milovala. Následně se v ději posouváme 

ke zpovídání, kde se jí pan páter zeptá, 

kdo ji tak hezky šněroval, načež dívka 

odpovídá:  

 

„Ten hoch, co mě šněroval, ten mě také 

miloval.“ 

 

 

 

Nevím jak vy, ale já už nikdy na Šlágr 

nebudu koukat stejně jako doposud. 

 



 

Digitalizace 

Pětikoalice chce například 

nejpozději od roku 2025 

kontrolovat, aby občan 

nemusel data poskytovat 

státu více než jednou a vše 

potřebné si státní správa 

vyřídila interně. Nutné 

nebude ani nosit u sebe 

průkazy a dokumenty, 

pokud si je stát může ověřit 

jinak. Zároveň rozšíří funkce 

CzechPOINTu, aby se 

z poboček staly přívětivé 

podatelny, pokud člověk 

nechce komunikovat            

se státem přes internet. 

Zasazovat se bude nová 

vláda i o posílení 

kybernetické bezpečnosti 

nebo například spustí 

program na podporu 

digitální a internetové 

gramotnosti pro všechny 

generace. 

Doprava 

Prioritou je pro budoucí 

vládní představitele „vrátit 

Česko na železniční mapu 

Evropy.“ Pomoci by nám  

 

 

v tom měla prioritizace 

výstavby 

vysokorychlostních tratí, 

další důležité stavby jsou 

podle nich i dálnice D35,   

D0 neboli Pražský okruh            

a dostavba D1. Zaměřit      

se chtějí na výstavbu 

obchvatů obcí a plánuje     

se vydat na silnice II. a III. 

třídy více než 6 miliard 

korun ročně. V úsecích,    

kde to bude možné se také 

zvýší povolená rychlost      

na 150 km/h. Závazek    

vlády Andreje Babiše, 

stavbu vodního kanálu 

Odra-Dunaj-Labe, naopak 

chce nový kabinet 

stopnout. Mezi mnoho 

dalších bodů patří například 

i napojení železnice            

na Letiště Václava Havla, 

vytvoření jednotné jízdenky 

nebo dokončení odstranění 

nelegálních billboardů. 

Finance 

V tomto odvětví se bude 

údajně „předvídatelně 

investovat a zavádět přísná 

rozpočtová pravidla“ tak, 

aby nebylo možné zvyšovat 

enormně výdaje bez ohledu  

  

na hospodářskou situaci. 

Bodem, který nedávná 

opozice prosazuje               

od zavedení EET, je zrušení 

EET. Není divu, že se právě 

ono zrušení objevilo 

v koaliční smlouvě. Nutné   

je podle nové vlády také 

zamezit daňovým únikům   

a odstřihnout od peněz 

daňových poplatníků firmy 

z tzv. daňových rájů.         

Má vzniknout i jednotná 

evidence čerpání dotací. 

Kultura 

Kabinet Petra Fialy,                

a především nový ministr 

kultury, se chtějí soustředit 

na podporu kultury 

v regionech, neziskových 

organizací, krajské a obecní 

kulturní infrastruktury. 

ZE SVĚTA POLITIKY 
  

Nová vláda – co slibuje? 

Po říjnových volbách lídři SPOLU a Pirátů a Starostů vyjednávali o budoucí vládě.                 

Celý měsíc se objevovalo mnoho domněnek, národ diskutoval, co se bude dít,                           

a poražení vykreslovali na sociálních sítích ty nejčernější scénáře. Dne 8. listopadu               

byla však podepsána koaliční smlouva, kde se jednotlivé subjekty zavazují, že budou          

plnit společný program společné vlády. Co se v něm píše? Na co se máme připravit? 

Jakub Stočes 

Občanská 

demokratická strana 

• Liberálně-

konzervativní 

• Euroskeptická 

• Pravicová 

• 34 poslanců 

• 19 senátorů 



Zaměří se i na muzea             

a galerie, které pečují             

o hmotné kulturní dědictví. 

Z knihoven by se měla stát 

kulturní a komunitní centra, 

jakožto nezbytná a klíčová 

veřejná služba. Podstatné 

bude také upravit autorské 

právo dle reality 21. století   

a podpořit nezávislost 

veřejnoprávních médií 

(Česká televize, Český 

rozhlas, Česká tisková 

kancelář). 

Místní rozvoj 

Vizí nové vládní koalice        

je prý konkurence schopný 

venkov s moderní 

infrastrukturou a bez 

zbytečné byrokracie.      

Chce také urychleně   

opravit stavební zákon, 

který prosadila vláda ANO   

a ČSSD. Dalším bodem je       

i posílení pravomocí obcí  

v oblasti výstavby a jejich 

finanční podpora. Některé 

velké úřady plánuje 

pětikoalice přesunout        

do regionů. Důležité je také 

zajistit důstojné bydlení  

pro mladé rodiny a seniory, 

k čemuž by měl napomoci 

přepis státních pozemků  

na obce. 

Obrana 

„Základem obrany ČR          

je členství v NATO“ tvrdí 

koaliční smlouva, a proto 

chce budoucí ministryně 

obrany vynakládat od roku 

2025 2 % hrubého domácího 

produktu právě na obranu, 

přesně podle závazku vůči 

Severoatlantické alianci. 

Zároveň podpoří zvýšení 

obranyschopnosti 

východního křídla NATO, 

s tím souvisí i adekvátní 

zvýšení zapojení Armády 

ČR. Rozpočet by měl více 

dotovat projekty vědy           

a výzkumu v oblasti obrany 

a bezpečnosti. Nové vedení 

resortu chce také budovat 

odolnost proti hybridním 

hrozbám                                   

a nedemokratickým státům 

neumožnit přístup               

ke klíčové infrastruktuře. 

Práce a     

sociální věci 

Pětice stran se zavázala 

podpořit například                  

i zkrácené pracovní úvazky 

a rodiny s dětmi celkově. 

Mezi priority patří                   

i zaměření se na 

pěstounskou péči, zároveň 

by se mělo zamezit                

i zneužívání dětí v právních 

sporech mezi rodiči. 

Automaticky se má 

zvyšovat minimální mzda     

a občany s exekucemi nebo 

dluhy čeká dostupnější 

poradenství. Důležité             

je podle pětikoalice                   

i pomoci zranitelným nebo 

zdravotně postiženým 

osobám tak, aby vedli 

důstojný život a nestrádali. 

Významným politickým 

tématem je už několik let 

důchodová reforma,   

kterou slibuje i koalice ODS, 

KDU-ČSL, TOP 09, STAN       

a Pirátů. Podle koalice         

je potřeba především 

udržitelnost důchodového 

systému. Zavedena má být 

také možnost přispívat 1 % 

ze svého důchodového 

pojištění rodičům nebo 

prarodičům. Plánovaná je      

i  podpora pracujících 

seniorů a odpracované roky 

mají být lépe zohledněné 

na výši důchodu, zároveň 

se však má snížit povinná 

hranice odpracovaných let 

pro vyplácení důchodů. 

Podnikání a 

energetika 

Priority pro podnikání jsou 

celkem stručné:               

snížit byrokracii ze strany 

státu, povolit vedení 

účetnictví v eurech,          

zvýšit konkurenci na 

telekomunikačním trhu       

a podpora expanze firem 

do zemí třetího světa. 

Česká pirátská strana 

• Liberální 

• Proevropská  

• Progresivní 

• Středolevicová 

• 4 poslanci 

• 2 senátoři 

TOP 09 

• Liberálně-

konzervativní 

• Proevropská  

• Křesťansky-

demokratická 

• Středopravicová 

• 14 poslanců 

• 5 senátorů 



Energetickou budoucnost 

pak budoucí vláda spatřuje 

v energetické 

soběstačnosti,              

kterou představuje 

prioritizace jaderné 

energetiky a obnovitelných 

zdrojů. Z ekologičtějších 

variant výroby elektřiny       

se vyzdvihuje zejména 

umisťování solárních 

panelů na střechy budov. 

Dalším bodem je například       

i podpora „Green Dealu“, 

který kritizuje především 

SPD a nově i hnutí ANO, 

které však pomohlo 

v Evropské unii tento 

závazek prosadit.                  

Od těžby uhlí chce ustoupit 

nový vládní kabinet                

i dříve než v roce 2038, 

v souvislosti s tím se chce 

zaměřit na transformaci 

regionů závislých na těžbě. 

Podpora zakázky                 

na dostavbu Dukovan         

byla přislíbena pouze               

za podmínky, že se jí 

nebudou účastnit Ruská 

federace a Čínská lidová 

republika. 

Školství,        

věda a sport 

Do školství by mělo putovat 

více peněz. Státní výdaje    

se budou pohybovat kolem 

5 % hrubého domácího 

produktu, platy učitelů       

by neměly klesnout pod   

130 % průměrné mzdy            

a „spravedlivé podmínky   

by měly mít i soukromé         

a církevní školy“. Podpora 

byla vyjádřena všem typům 

vzdělávání, včetně toho 

gymnaziálního. Zavedeny 

by mohly být klíčové 

zkoušky, které budou 

ověřovat znalosti žáků        

5. a 9. ročníků                      

(na osmiletých gymnáziích 

kvarta) a samozřejmě           

po ukončení středního 

vzdělávání. Jak ve 

zkouškách kontrolních 

(např. maturitní), tak ve 

zkouškách přijímacích         

se očekávají změny, 

samozřejmě po analýze 

současného stavu.          

Další z priorit je i snižování 

nerovností vzdělání u žáků 

se studijními problémy. 

Jako ve všech odvětvích,      

i zde se koalice zavázala 

k digitalizaci a snížení 

administrativní zátěže. Pod 

hledáček nového ministra 

školství se zajisté dostane     

i věda a vysokoškolské 

vzdělání, které jsou 

v koaliční smlouvě 

zmiňovány taktéž.     

Národní sportovní agentura 

pak „bude přeměněna       

ve funkční organizaci,    

která spravedlivě rozděluje 

dotace“. Podpory                

se dočkají především 

programy pro děti, rodiny    

a seniory, dále pak 

volnočasové organizace 

jako například Sokol, Orel, 

Skaut a obdobné občansky 

společenské aktivity. 

Spravedlnost 

Resort plánuje zavedení 

korespondenční volbu     

pro Čechy v zahraničí, 

zrušení zbytečných                

a nesmyslných zákonů 

nebo například lepší 

ochranu obětí sexuálního    

a domácího násilí. Zároveň 

uvažuje o změně užívání 

trestů, zejména u těch, 

které mají „nízkou 

společenskou škodlivost“. 

Chce také rozšířit možnost 

alternativních trestů, 

podpořit prevenci                   

a potlačování recidivy. 

Zjednoduší se i 

zaměstnávání vězněných 

osob a rozšíří se řešení 

problémů náramky            

pro domácí vězení. 

Vnitro 

Prioritou je zvýšení 

transparentnosti, kterou 

zejména koalice „Piráti         

a Starostové“ prosazovala 

už v předvolební kampani. 

Všechny platby vůči státní 

správě bude možné hradit    

i platební kartou či 

bezhotovostně. Plánovaná 

je i využití expertů, kteří 

mají být zapojeni do řízení 

státu. Pro transparentnější 

fungování médií by se měl 

nově povinně uvádět 

vydavatel, majitel                  

a významní sponzoři. 

Pětikoalice chce také 

systematicky připravovat 

občany na krizové situace. 

Starostové a nezávislí 

• Liberální 

• Proevropské 

• Středopravicové 

• 33 poslanců 

• 19 senátorů 



Rozvíjet se bude podpora 

bezpečnostních sborů. 

Kabinet Petra Fialy také 

odmítl řešení migrační krize 

povinnými kvótami. Využití 

moderních technologií by 

mělo být samozřejmostí, 

kupříkladu při nahrávání 

zákroků Policie ČR nebo    

při komplexním 

odstraňování byrokracie.  

Zahraniční věci 

Podstatou zahraniční 

politiky bude členství 

v Evropské unii, NATO a 

Visegrádské skupině. 

Podpory se dočkají lidská 

práva, demokracie a 

občanská společnost, 

obnoví se prý takzvaná 

„havlovská“ diplomacie. 

Evropskou unii chce 

budoucí vláda rozšířit o 

země Balkánského 

poloostrova, rozvíjet se 

budou i vztahy s Izraelem, 

Tchaj-wanem, Japonskem 

nebo Korejskou republikou. 

Naopak revize se dočkají 

vztahy s Ruskem a Čínou. 

Česko se také bude 

připravovat na naše 

předsednictví v Radě EU      

a bude prohlubovat 

partnerství se zbytkem EU. 

Zdravotnictví 

Zavedena bude možnost 

doplňkového 

dobrovolného připojištění. 

Nová vládní koalice se také 

chystá podpořit 

zdravotnickou péči 

v regionech, konkrétně 

v malých obcích, které jsou 

postiženy nedostatkem 

personálu a financí. Zásadní 

bude i systematická 

podpora vzdělávání nového 

zdravotnického personálu   

a aplikace moderních 

trendů ve světě do české 

medicíny. Další na seznamu 

je „prevence a výživa“,    

kde je jedním z bodů               

i zavedení dietního 

stravování ve školách           

a školkách. Zároveň s tím se 

ministr zdravotnictví zaměří               

i na zvýšení zdravotní 

gramotnosti                             

a odpovědnosti občanů     

za vlastní zdraví. Důležitost 

je připisována i reformě 

psychiatrické péče                 

a zlepšování duševního 

zdraví společnosti. 

Zemědělství 

Na účinnější podporu          

se mohou těšit malí,   

střední a začínající 

ekologičtí zemědělci. 

Budou nastavena jasná 

pravidla pro čerpání 

zemědělských dotací.    

Mezi priority patří                    

i ochrana půdy před zábory 

a degradací, zlepšení 

dostupnosti pitné                   

a užitkové vody nebo 

ukončení podpory biopaliv 

z technických plodin. 

Nebude povolován             

ani dovoz potravin               

ze zemí třetího světa, které 

nesplňují přísné evropské 

limity. „Česko bude bio“, 

píše se v koaliční smlouvě, 

zejména ve spojitosti 

s podporou zákazu 

klecového chovu drůbeže  

a kožešinových farem.      

Lesy také mají být národním 

dědictvím, nikoliv 

továrnami na dřevo,            

jak píše dokument nové 

vlády. Situace se má   

změnit ve výrazný   

prospěch ekosystémů             

a přírody celkově.  

Životní prostředí 

Již zmiňovaný závazek 

„Green Deal“ je 

předmětem programových 

priorit i resortu životního 

prostředí. Prioritami budou 

zadržování vody v krajině     

a její ochrana, tvrdší postihy 

viníků ekologických havárií, 

podpora zelených střech     

a výsadba stromů. Budou 

vyhlášeny dva nové národní 

parky – NP Křivoklátsko        

a NP Soutok. Podpořena 

bude technologie 

kompostování bioodpadu, 

gastroodpad bude využíván 

k výrobě biometanu. 

Spuštěna bude také anketa 

o českého národního ptáka, 

forma kampaně za zvýšení 

zájmu o ekologii. 

Křesťanská 

demokratická unie – 

česká strana lidová 

• Konzervativní  

• Proevropská 

• Středopravicová 

• Křesťansky – 

demokratická 

• 23 poslanců 

• 12 senátorů 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budete potřebovat: 

- Párky (nejlépe z masa) 
- Hrnec 
- Vodu 

 

 

Příprava:  

Vezměte hrnec a naplňte ho do poloviny vodou. Dejte na varnou desku (doporučujeme 

zapnout pro maximální efekt) a nechte ohřát na zhruba osmdesát stupňů. 

Když se Vám voda bude zdát dostatečně ohřátá, vložte do ní párky. Ještě před vložením 

zkontrolujte, zda se jedná o klasické párky, nebo o párky svlékací. Pokud se jedná o párky 

svlékací, svlékněte z nich ochranu a poté je vložte do vody (párky, ne tu ochranu).      

Nechte párky povařit okolo pěti minut. Po této době můžete párky volně konzumovat. 

Před touto konzumací je rázně doporučujeme vyjmout z vody. Podáváme s chlebem             

a hořčicí či kečupem. 

Dobrou chuť! 

Jídelníček 
Zdeněk Jelínek 

Jak uvařit párky 
 



  

 

Nejnovější dotazy:  

„Projde Harry Potter u komise k maturitní četbě? Stačí mi pak popřípadě si jen pustit film?“ 

Dle našich informací by kniha určitě projít měla, ovšem výběr seznamu nese velmi kvalitní 

četbu, která stojí za přečtení (Velký Gatsby, Hana, Bílá nemoc a mnoho dalších). Pokud se 

stane, že Harry Potter u komise neprojde, tento žánr stále můžete v seznamu najít (Pán 

Prstenů, Marťan). Film určitě stačit nebude, knihy obsahují mnohem více informací a 

detailů a mohlo by se stát, že nebude možné zasadit úryvek do kontextu. Proto 

doporučujeme pečlivě pročíst knihu a u maturity budete na vše připravení!  

 

„Jak je možný zvládat matiku, když mívám pocit, že tomu rozumím, ale nikdy mi nic nevyjde?“ 

Je úplně běžné, že mozek na matematiku nemá každý. Vždy se můžete realizovat v jiných 

odvětví, která vás baví a naplňují. Matematika je pro spoustu z nás velmi náročný a 

nepochopitelný předmět, tudíž nikdy v této myšlence nebudeš sám/sama. Témata se často 

mění a není jednoduché porozumět všemu. Na škole máme skvělé kantory, kteří poskytují 

doučování, nebo se můžeš obrátit na spolužáky. Důležitou součást učení tvoří nejen dávat 

pozor v hodině, ale alespoň pokus vypracování domácích úkolů. Pokud tomu dáš 

dlouhodobou pozornost, z vlastní zkušenosti se vždy chytíš. 

 

 

 

 

 

 

PORADNA 
Redakce časopisu Gymploviny nově otevírá neomezeně dostupnou 

poradnu pro všechny vaše dotazy. Momentálně poradnu najdete    

na našem Instagramu: @gymploviny_ledec v popisu profilu. 

Redakce časopisu Gymploviny 

GYMPL AKTUALITY 
Milan Maxa 

S dalším číslem přichází i další aktuality, tento měsíc se jich ale bohužel moc neurodilo a na následujících 

řádcích si proto můžete přečíst pouze jednu. Děkuji studentovi, který se se mnou podělil o své zážitky.  

Na exkurzi do IQLandie jsme vyjeli brzy ráno a cesta nám trvala asi tři hodiny. Když jsme na místo 

dorazili, rozdělili jsme se na dvě skupiny. Jedna šla na workshop a druhá měla rozchod po IQLandii. 

Na workshopu jsme ve skupinách např. pracovali s mikroskopem, poznávali kosti, míchali krevní 

skupiny nebo pozorovali DNA. Vrátili jsme se kolem páté hodiny večerní. Exkurzi jsme si moc užili.  

student 4. K 

 


