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Klára Vavřičková a Veronika Veselá 
Veronika Veselá 
 

1. Co tě v poslední době naplňuje a dělá ti radost? 

Po tom, co mě celý den drtí myšlenky na maturitu, FCE, úkoly a jiná kopa věcí, které musím 

udělat, to jsou nejspíš každodenní maličkosti. Káva po ránu mě dokáže hezky nakopnout. Ráda se 

zasměji, když mi spolužáci vypráví příběhy o tom, co se jim zrovna přihodilo. Po návratu domů mě 

přivítá radostně vrtící ocásek mého psa, a to hřeje u srdíčka. Když se to všechno sečte, jsem 

spokojená. 

 

2. Co se ti nejvíce líbí na vánočním čase? 

Možná to bude znít divně, protože se nejspíš očekává odpověď typu: celá rodina je spolu, 

všechno je zasněžené a krásné nebo klidná vánoční atmosféra. Ne, já mám nejradši školní 

vánoční besídky. Zbožňuji, když si ze sebe někdo umí udělat legraci. Mám vždy husí kůži, když se 

v sále zhasne a všichni tuší, co se bude dít, ale nikdo neví, co ho bude letos čekat. Už od primy se 

těším, až zpracování besídky bude mít na starost moje třída, tak doufám, že to bude stát za to. 

 

3. Jaké jsou tvoje první pocity, když se řekne “náš stužkovák”? 

Bylo to rozhodně nezapomenutelný. Spolužáci, od kterých jsem celé roky slyšela jen „Ahoj.“ nebo 

„Čau.“ najednou skládali dohromady i věty! Bylo bezva poznat lidi, se kterými trávím v podstatě 

většinu času, z trochu jiné stránky.  

 

4. Co uděláš jako první až obdržíš maturitní vysvědčení? 

Uklidím ho do poličky a udělám něco, na co jsem neměla celou tu dobu čas. Sbalím se a koupím 

první jízdenku, kterou uvidím.  

 

5. Jaká je tvá oblíbená hudba? 

Hodně teď u mě jede Lil Nas X. Z jeho alba jsem si vybrala maturitní píseň Industry Baby (tím chci 

nenápadně naznačit, že jsem si ji vybrala první, takže je MOJE). Pak poslouchám spíš klidnější 

žánr třeba Tommy´s Party od Peach Pit, nebo A Song About Being Sad od Rex Orange Country. 

 

 

 

 



 

Klára Vavřičková  

 
 

1. Co ty a Vánoce? Baví tě vymýšlení dárků?  
 

Vymýšlení dárku je na Vánocích jedna z mých nejoblíbenějších aktivit. Občas mě teda honí 

čas, protože spoustu věcí nechávám na poslední chvíli, ale když budu usuzovat podle reakcí 

ostatních, většinou to trefím. Mám ráda zimu a vlastně všechno, co tak nějak Vánoce obnáší. 

 

 

2. Nejlepší zážitek ze stužkováku?  
 

Těžká otázka. Asi když jsme s kamarádkou odváželi spolužačku domů, celá ta jízda autem byla 

fajn a byla jsem ráda, že si spolu můžeme povídat.  

 

 

3. Jaký je tvůj party trik?  
 

Myslím, že žádný nemám. Asi si ten čas zkusit nějak užít, občas zpívám, ale to není úplně trik, 

protože většina lidí odchází. 

 

 

4. Nejlepší zážitek z gymplu?  
 

 

Těch je tolik, že to určitě nedokážu vyjmenovat. Asi vlastně cokoliv, co dělám s M, nebo dost 

často je součástí příběhu. Většina se do časopisu nehodí, takže to nechám u odpovědi, že je 

jich hodně.  

 

 

5. Co plánuješ dál? Kam míříš?  
 

Plánů mám v hlavě hodně, ale zatím jsem ještě moc nepřišla na řešení, který z nich si vyberu. 

Nechávám to zatím jen tak plout v myšlenkách, ale nejspíš do zahraničí.  

 

Navštivte náš instagram, kde naleznete videoreportáž. 

  



 

 

 

 

 
 

 

 

Jakub Stočes 

 

Téměř každý někdy slyšel o hudebních ikonách, jako jsou ABBA, Céline Dion, Conchita Wurst nebo 

Måneskin. Věděli jste však, že vyhráli mezinárodní soutěž „Eurovision Song Contest“? Tato soutěž 

byla, je a bude i v příštím roce „odrazovým můstkem“ pro spoustu umělců z dnes už 41 zemí. 

 

Co je Eurovize? 

Hudební show má pět hlavních pořadatelů, kterými jsou především televize plnící funkci 
veřejnoprávního vysílání. Jmenovitě pak BBC (Velká Británie), Rai (Itálie), ARD (Německo), TVE 

(Španělsko) a France Television (Francie). Každou zemi reprezentuje interpret s jednou soutěžní písní. 

 
Ty vybírají zástupci každé země rovnou, nebo je vyhlášeno národní kolo. Vybraní soutěžící se pak 

účastní mezinárodního semifinále, případně i finále, kde svoji píseň předvedou v živém televizním 

přenosu. Prostřednictvím telefonického hlasování diváků a národních porot je následně zvolen vítěz. 

Podle pravidel diváci nesmí hlasovat pro soutěžícího ze své země. Soutěž se koná každoročně již od 

roku 1956 a je tak jedním z nejdéle běžících pořadů v televizní historii. S každoroční sledovaností nad 

100 milionů diváků je také nejsledovanější nesportovní událostí na světě. 

 

 

Eurovize 2022 

66. ročník soutěže se bude konat v Turíně v Itálii, a to díky vítězství italské skupiny Måneskin s písní 

„Zitti e buoni“ na předchozím ročníku v nizozemském Rotterdamu. Itálie bude soutěž hostit potřetí. 

Semifinálová kola jsou naplánovaná na 10. a 12. května, finále se má uskutečnit v sobotu 14. května 

2022. Česko si do 15. prosince vybírá ze 7 interpretů reprezentanta, který bude ohlášen o den 

později. Pro svého favorita můžete hlasovat i vy v aplikaci nebo na webu „Eurovision Song Contest“. 

 

O vaši přízeň soupeří: ANNABELLE – RUNNIN‘ OUT OF F* TIME, Guidi – Jezinky, Jordan Haj × Emma 

Smetana – By Now, The Valentines – Stay or Go, Elis Mraz – Imma Be, We are Domi – Lights Off a 

Skywalker – Way Down. 

  



 

 

 

Milan Maxa 

 

V tomto filmovém okénku se vám hodlám doporučit/připomenout pár vánočních filmů, které 

doporučuji ke zhlédnutí. Dopředu upozorňuji, že se jedná pouze o filmy, takže se zde nenachází ani 

jedna pohádka. Bohužel se sem nevejdou všechny filmy, které bych chtěl doporučit, ale myslím si, že 

jich stejně znáte víc než dost. Takže vytáhněte z lednice mísu s bramborovým salátem, ukradněte 

z krabice trochu cukroví a jdeme na to. 

 

 

Vánoční koleda (2009) 

Začneme s nejznámějším vánočním příběhem z pera Charlese Dickense a konkrétně s verzí od 

Disneyho. Scrooge je starý, zatrpklý dědula, kterého zajímají pouze peníze a zisk. Podaří se změnit 

jeho osobnost za pouhou jednu noc? Hádám, že odpověď všichni znají. Hlavní roli nadaboval Jim 

Carrey, ale v dalších rolích se objeví i jména jako Colin Firth, Cary Elwes nebo Gary Oldman. Robertu 

Zemeckisovi se prostě podařilo natočit velmi citlivý snímek, ve kterém se ukáže, že dobro nakonec 

vždy zvítězí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelíšky (1999) 

Nejlepší česká komedie? Možná. Nejlepší vánoční film? Zcela určitě. „Hledáš někoho soudruhu?“, 

„Hoří hovno?“ nebo „Mě vyslýchali nacisti děvenko. Na mě si s nějakým nokem nepřijdeš!“ To je jen 

pár hlášek z filmu, který se každý Štědrý večer ocitá na obrazovkách téměř všech českých rodin. Tady 

snad už není co dodat. 



 

 

  

 

Smrtonosná past (1988) 

Většina lidí si teď asi říká: „To je debil, no tak to jsem neviděl!“ Ale nechte mě vás vyvést z omylu. 

Smrtonosná past sice není ryze vánočním filmem, nedočkáte se dojemných scén nebo hrnečků 

horkého kakaa. Zato se zde dočkáte teroristů, hláškujícího Johna McClanea a dost možná nejlepš ího 

akčňáku všech dob. A nakonec si nemůžu odpustit jednu hlášku: "Na světě je moře teroristů, ale já 

zabiju hajzla, co má nohu menší než moje ségra."  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Milan Maxa 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Milan Maxa 

 

 

Svařák:   

Budeme potřebovat:  - červené víno 

- citron 

- hřebíček 

- skořici  

- cukr 

Příprava:  

Nejprve vytáhneme z police hrnec, ve kterém budeme onen lahodný nápoj připravovat. Do 

něj nalijeme asi litr červeného vína a přidáme asi 6 lžic cukru. Tyto ingredience začneme 

ohřívat. Když se cukr rozpustí, přidáme do hrnce 2 kousky skořice a 10 kusů hřebíčků. Po 

nějakých pěti minutách vypneme vařič a přidáme kůru z citronu. Opravdový fajnšmekr 

podává nápoj s plátkem citronu. Nechte si chutnat. 

 

Mokrý vrata:  

Budeme potřebovat:  - panák rumu 

- panák griotky 

- svařák 

Příprava: 

Dopředu musím osvětlit, že tento recept není z mé hlavy, ale vymyslel ho kuchař Jaroslav 

Sapík a jeho příprava je velmi triviální. Když už máme svařené víno, přidáme do něj panák 

rumu a griotky a znovu ohřejeme. Nezapomeňte ovšem, že citron se musí přidat až nakonec, 

jinak by celý nápoj zhořknul. A pokud vás zajímá, proč nese tento znamenitý nápoj zrovna 

takovýto název, rád vám odpovím. Bájné pověsti říkají, že pokud ho vypijete, zpotíte se jako 

„vrata od chlíva“. 



 

 

Dorota Machková 

 

Nic 

Už vám někdy kamarád řekl, že nechce nic k Vánocům? Pokud ano, 

tak tenhle dárek je přesně pro něj. Dejte svému kamarádovi k 

Vánocům to, co přesně chtěl. 

 

 

 

 

 

 

Polštář ve tvaru koblihy 

Určitě všichni mají kamaráda, který rád spí a jí. 

Co mu třeba koupit dva v jednom?  

Dvě mouchy jednou ranou, a to se vyplatí. 

 

 

 

 

 



 

 

Deštník na hlavu: 

Máte plné ruce a zrovna venku prší nebo příliš září slunce?  

Tak tohle je přímo pro vás. Deštník si nasadíte na hlavu 

 a můžete vyrazit a užít si procházku. 

 

 

 

 

 

 

Jakub Stočes 

 

 

Kozoroh (22. 12. - 20. 1.) 

Konec roku bude ve znamení kariérního posunu, který ale bude krokem do neznáma. Neměli byste 

však tuto možnost předčasně odmítat. Jděte na procházku a v klidu popřemýšlejte, kam vás vaše 

srdce táhne. Vaše vyrovnanost se projeví i na přípravě vánočních svátků. Vše stíháte s předstihem, 

nestresujete se a díky tomu se cítíte zdraví a plní elánu. 

 

Vodnář (21. 1. - 20. 2.) 

Tyto Vánoce zkuste zbytečně nerozhazovat. Nabídka e-shopů je sice lákavá, vysoké investice by vás 

však mohly mrzet. Nápady na vánoční dárky si proto pro každého člena rodiny sepište a držte se 

seznamu. V prosinci se zaměřte na svou imunitu a vyhýbejte se místům s vyšší koncentrací osob. 

 

 

Ryby (21. 2. - 20. 3.) 

U vás vánoční přípravy začaly již na konci listopadu. Toužíte po krásném domově, kde to čiší pohodou 

a sváteční atmosférou. V klidu s tímto elánem pokračujte i v prosinci. Rodina je nadšená. Pozitivní 

nálada se vás bude držet až do konce roku, dejte si však pozor, abyste příliš bujaře neoslavovali. 

Velké množství nezdravého jídla a alkoholu by se mohlo projevit nejen na vaši linii, ale také na 

zažívacích těžkostech.  



 

 

 

 

 

Beran (21. 3. - 20. 4.) 

Tento rok neřešte dárky na poslední chvíli. Zavřené obchody nebo dlouhá dodací lhůta e-shopů by 

vás mohla nepříjemně rozhodit. Tento měsíc nepřetěžujte oblast bederní páteře, do které se ukládají 

negativní emoce. Aby vás nestresovaly deadliny, dopřejte si každý večer relaxační cvičení na zádové 

svaly. Hoďte starosti za hlavu a plnými doušky si užívejte vánoční atmosféru. 

 

Býk (21. 4. - 21. 5.) 

Prosinec nemáte rádi. Máte pocit, že se na vás vše valí a letos na vás tento dojem dopadá 

intenzivněji. Práce, rodina, pečení, úklid a další povinnosti vás paralyzují. Zkuste se na chvíli zastavit, 

vydechnout, vzít si do ruky kalendář, uvařit si čaj nebo nalít hrníček kakaa a vše si v klidu naplánovat. 

Pokud cítíte, že „na vás něco leze" nebojte si vzít půl dne volno. Prospějete tím nejen své psychice, 

ale také tělu. 

 

Blíženci (22. 5. - 21. 6.) 

Trigon Jupitera vám letos dodává nadhled a sílu. Díky němu si vánoční přípravy začínáte užívat. Cítíte 

se skvěle, a to jak po psychické, tak fyzické stránce. I když jste plní energie, věnujte se spíše aktivitám, 

které vás umí hodit do klidu. Jen tak si prosinec užijete plnými doušky až do konce. 

 

Rak (22. 6. - 22. 7.) 

Vstup do nového měsíce je pro vás spíše ve znamení špatné nálady. Trápíte se, že nemáte dokonale 

vyzdobený dům. Hlavu vzhůru. Stačí pár světýlek, adventní věnec, jmelí a svíčky a hned na vás 

dopadne sváteční atmosféra. Díky pozitivnímu nastavení vás nebudou dohánět zažívací potíže. 

 

Lev (23. 7. - 22. 8.) 

Lvům se až do poloviny měsíce nebude dařit navodit sváteční atmosféru. Přemýšlíte, jak financovat 

dárky, jak upéct to nejkvalitnější cukroví a jak vše dokonale naplánovat. Prosincová rada zní – 

neplánujte. Svátky nejsou o dokonalosti, ale především o rodině. Nepřepínejte se a myslete na 

odpočinek. Prospěje vám i fyzická aktivita. 

 

Panna (23. 8. - 22. 9.) 

Tyto Vánoce budou ve znamení kompromisů. Ty vás mohou začít vyčerpávat. Zkuste tento pocit 

podchytit co nejdříve a s rodinou si vše důkladně vyříkat. Díky tomu pro vás nebudou svátky 

stresovým obdobím. K psychické pohodě vám pomůže striktní oddělení času na práci a odpočinek. 

 



 

 

 

Váhy (23. 9. - 23.10.) 

V práci se objeví zajímavá nabídka, nad kterou budete uvažovat. Lákat vás bude především výška 

odměny. I díky tomu vánoční plánování posunete na neurčito. Nezapomeňte však, že adventní 

období je především o čase tráveném s rodinou. Vezměte si pár dní dovolené, pusťte si pohádky a 

relaxujte. 

 

Štír (24. 10. - 22. 11.) 

Konec roku, termíny a věčně nespokojení kolegové na vás začínají dopadat. Špatnou náladu si berete 

i domů a rodina tím trpí. Zkuste na chvíli vydechnout a vychutnat si přicházející vánoční atmosféru. 

Stres totiž oslabuje vaši imunitu. Nezapomeňte na pravidelný spánek a přísun vitamínů a minerálů. 

 

Střelec (23. 11. - 21. 12.) 

Tento měsíc se vyhněte uzavírání smluv. Mohli byste se stát obětí podvodníků. Raději se zaměřte na 

zařizování věcí kolem svátků a vánoční výzdobě. Ze zdravotního hlediska se cítíte plní energie, 

využijte toho k nastartování nových návyků a realizaci svých plánů. 

 

 

 

 

 

Ivan Stočes, Elena Hrubá a Jakub Stočes 

 
Po četných dotazech jsme zjistili exkluzivní informace o nové kolekci školního oblečení. Děkujeme za 
rozhovor a vstřícnou komunikaci paní zástupkyni ředitelky školy Ing. Vlastě Rýdlové. 
Bylo nám sděleno, že se nejprve musí vybrat barevné varianty mikin, 
proto redakce časopisu Gymploviny zorganizovala hlasování o barvách 
mikin, které je dostupné v přiloženém QR kódu. Vzorník si můžete 
prohlédnout v přiložené fotografii na stránkách hlasování nebo vám jej 
můžeme zaslat na vyžádání u kteréhokoliv redaktora časopisu Gymploviny. 
Ptali jste se v poradně také, kolik za školní oblečení zaplatíte. Cena za 
mikinu pro dospělé bude 550 korun, dětská mikina bude stát 490 korun. 
V nabídce bude i mikina se zipem v ceně 720 korun českých, triko koupíte 
za 350 korun. Další podrobnosti a nové produkty se teprve vyjednávají se 
společností Schools United s. r. o. a brzy Vám určitě přineseme přesnější informace. 

  



 

 

 

Anežka Casková 


