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Zimní olympijské hry 2022 Jakub Stočes

Po 4 letech se budou letos opět konat Zimní olympijské 
hry, letos dvacáté čtvrté v historii. Místem konání byla 
zvolena Čínská lidová republika, konkrétně její hlavní 
město Peking a přilehlá sportoviště.

Kdy a kde?
Zahajovací ceremoniál této sportovní události světových 
rozměrů se bude konat 4. února 2022, ale již 2. února ve 
13:05 našeho času začíná první utkání v curlingu, kde 
bude soutěžit i český tým. Před oficiálním začátkem 
budou zahájeny i disciplíny lední hokej a lyžařský 
freestyle. Již zmiňované zahájení zimních olympijských 
her se bude nejspíše konat v pátek 4. února ve 13:00 
středoevropského času. Pro fanoušky této velkolepé 
show mám dobrou zprávu, jsou pololetní prázdniny. 
Sportoviště jsou rozdělena celkem do tří center. První je 
přímo v Pekingu, kde se nacházejí stadiony pro celkem 7 
sportů, zahajovací ceremoniál a také olympijská vesnice. 
V přilehlém obvodu Jen-čching se mají konat další čtyři 
sportovní disciplíny a stojí zde druhá olympijská vesnice, 
o vzácné kovy ze zbylých osmi sportů se bude soutěžit 
v prefektuře Čang-ťia-kchou, kde se také nachází další 
olympijská vesnice

.
V čem soutěží Česko?
Reprezentantů naší země bude v Pekingu celkem 61, 
účastnit se budou šesti disciplín. Celkem 48 sportovců 
jede bojovat o zlato v ledním hokeji, z toho 23 žen. V 
alpském lyžování nás bude reprezentovat jedna žena 
a jeden muž. V jeho disciplíně, ženském super-G, 
před čtyřmi lety ovládla svah Ester Ledecká, která 
tak vybojovala zlatou medaili. Čeští běžci na lyžích 
budou v Pekingu také 2, ve stejném poměru. V curlingu 
nás bude reprezentovat smíšená dvojice Zuzany a 
Tomáše Paulových. Krasobruslařů letos vysíláme do 
Číny celkem 6 a to jmenovitě Tomáše Březinu, Elišku 
Březinovou, Jelizavetu Žukovou s Martinem Bidařem 
a Nátálii a Filipa Taschlerovy. Česká mužská hokejová 
reprezentace je letos ve skupině s Ruským olympijským 
výborem, Švýcarskem a Dánskem, ženské hokejistky 
pak s Japonskem, Švédskem, Dánskem a Čínou. Jedinou 
rychlobruslařkou bude pak Michaela Hrůzová, která jezdí 
500m a 1000m dráhy.

Kontroverze a pořadatelství 
O pořádání zimní olympiády usilovaly v roce 2015 pouze 

kazachstánské Almaty a čínský Peking, protože Oslo, 
Stockholm, Lvov a Krakov svou kandidaturu stáhly. 

Členové Mezinárodního olympijského výboru pak 
zvolili pořadatelským městem Peking. Konání těchto 

her bylo od počátku předmětem obav ohledně dopadu 
na životní prostředí a otázek lidských práv, která jsou 
v Čínské lidové republice dlouhodobě porušována. V 

Pekingu obvykle nebývá dostatek sněhu, což může zvýšit 
ekologickou zátěž. Čínská politika se také od poslední 

zdejší olympiády v roce 2008 stala více represivní, což se 
projevilo i zákazem Facebooku, Instagramu a Twitteru. 

Ujgurská komunita vyzývala k bojkotu her kvůli ujgurské 
genocidě, tibetští demonstranti požadovali to samé kvůli 

čínsko-tibetským vztahům. V Kanadě například 54% 
obyvatel uvedlo v průzkumu, že by země měla úplně 

bojkotovat tyto olympijské hry. Takzvaný diplomatický 
bojkot, tedy neúčast politických představitelů, vyhlásily 

USA, Velká Británie, Austrálie, Kanada, Litva, Belgie, 
Kosovo a Japonsko.



Ze světa politiky Jakub Stočes

Politické mládežnické organizace 
Již několik desetiletí trvá trend, který zapojuje 
mladé lidi do politického dění. Mezi první uskupení 
tohoto druhu se řadí například levicové Národní 
hnutí pracující mládeže, které vzniklo už roku 1936 
jako protifašistický odboj. Během války se vytvářely 
i skupiny, které měly šířit mezi dospívajícími 
nacistické ideály. Mezi lety 1970 až 1990 v 
Československu fungoval Svaz socialistické mládeže 
jako uskupení mladých komunistů, který nahradil 
zanikající Československý svaz mládeže. Ve většině 
mládežnických organizací je nyní minimální věk pro 
vstup omezen hranicí 15 let, maximální bývá kolem 
30 až 35 lety.

Porevoluční vývoj
Mezi prvními mládežnickými organizacemi, které 
vznikly po Sametové revoluci byli Mladí sociální 
demokraté, Mladí konzervativci a Komunistický 
svaz mládeže, všechna tato uskupení fungují 
dodnes. Další formací je například Republikánská 
mládež, která od roku 1998 funguje s několikaletou 
přestávkou dodnes a navazuje na ideje krajně 
pravicového politika Miroslava Sládka. 

Současná uskupení
Ačkoliv je ODS stálicí české politiky, její vlastní 
mládežnická organizace vznikla až roku 2016 
pod názvem Mladí občanští demokraté, mnoho 
jejích příznivců se totiž formovalo v Mladých 
konzervativcích. I hnutí ANO podnikatele Andreje 
Babiše má svůj „oddíl mladých“. Jmenuje se Mladé 
ANO a sdružuje jeho liberální příznivce od 15 do 
35 let. Mladí křesťanští demokraté byli organizací 
KDU-ČSL, ale postupně se od něj oddělili Mladí 
lidovci, se kterými se opět sloučili a jejich název 

si ponechali. Jejich členem byl i absolvent našeho 
gymnázia a europoslanec Tomáš Zdechovský. TOPtým 
existuje od roku 2011 jako mládežnická organizace 
strany TOP 09, z kterého vzešla například i současná 
předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová 
Adamová. I Strana zelených měla do roku 2020 svou 
mládežnickou organizaci, ta však byla rozpuštěna 
po hlasování na mimořádném sněmu. Pro liberálně-
ekologickou mládež se však stali alternativou například 
Mladí Idealisté nebo Mladé Pirátstvo, které funguje 
jako obnovená mládežnická organizace České pirátské 
strany od roku 2021 a jehož členkou je například i 
europoslankyně Markéta Gregorová. V dubnu 2021 
si mladí příznivci hnutí SPD Tomia Okamury založili 
facebookový profil s názvem Mladí Espéďáci, který má 
šířit tradičně-konzervativní témata tohoto hnutí. Pro 
středově-liberální mládež byla v roce 2015 vytvořena 
organizace Mladí starostové a nezávislí, která je 
spojena s hnutím STAN ministra vnitra Víta Rakušana. 
I ve volbách neúspěšné hnutí Trikolora má několik 
mladých příznivců a členů, kteří se seskupili do Mladé 
Trikolory.

Proč vstoupit do politické mládežnické 
organizace?
Důvodů může být mnoho. Například snaha něco 
změnit, snaha prosadit své názory. Nebo se vám třeba 
může zamlouvat poznávání nových lidí, kteří s vámi 
sdílejí životní hodnoty a názory. Ať už se k nějaké 
připojíte, nebo ne, je nesmírně důležité aspoň vědět, 
co se v politickém světě děje. Protože politika není jen 
elitní debatní kroužek pro starší dospělé. Je propojena 
se vším, co se děje kolem nás. Zejména Piráti a hnutí 
STAN pak prosazují volební právo od 16 let, s čímž se 
pojí i velká zodpovědnost. Už teď však máme šanci 
věci měnit, nepromarněme ji.



Květy
Jelikož nadešel čas nového roku, rozhodl jsem se přesunout se k mé další zálibě, kterou 

je hudba. Zároveň bych se chtěl zabývat českými skupinami, které se pohybují na 
alternativní scéně a nejsou zas tak známé. 

První a nejspíše i mou nejoblíbenější skupinou, kterou bych chtěl představit, je 
brněnská kapela Květy. Hudba Květů balancuje na hranici alternativního folku a 
alternativního rocku. Nejvýraznějším členem je renesanční člověk Martin Evžen 
Kyšperský (Evžen je přezdívka, kterou získal za dob, kdy jako teenager hrával v 

metalové kapele), který se kromě Květů věnuje i sólové dráze, píše básnické sbírky, je 
moderátorem na rádiu Proglas a občas si zahraje v nějakém filmu či seriálu. Dalšími 
členy jsou basák Aleš Pilgr, klávesista Ondřej Kyas a Jakub Kočička sedící za bicími.

Mě osobně chvilku trvalo, než jsem Květům přišel na chuť. Hudba mě nijak neupoutala 
a text jsem asi ani pořádně nevnímal. Ale nakonec jsem si je úplně zamiloval, když jsem 

slyšel písničku My děti ze stanice Bullerbyn. Nějaký vliv na to měl asi písničkář Jakub 
Čermák (Cermaque), kterého jsem v té době poslouchal nepřetržitě asi dva měsíce a 

díky němu jsem se k alternativní hudbě vlastně dostal.
 Na následujících řádcích bych chtěl zmínit pár písniček, které na mě udělaly dojem. Jak 

jsem již uvedl výše, jednou z nich je My děti ze stanice Bullerbyn, kde se cítíte, jakobyli 
Martinovým kamarádem a on vám nad hrnkem kávy vyprávěl příběhy vašich známých. 

Další písní je určitě Psí hvězda, jejíž název je odvozen od jednoho čísla časopisu 
Čtyřlístek a je to skvělá rocková skladba. Píseň Odpočinout je oproti tomu velmi 

citlivá a její jemné aranže skvěle podtrhují křehkost textu, oproti němuž je porcelán 
nerozbitným sklem. A jako poslední bych asi zmínil Voskovec v Americe z nejnovějšího 

alba, které je už převážně rockové. Tato skladba „šlape“ a je plná bláznivých aranží, 
které na nepozorného posluchače působí jako hrozná hloupost, ale na ostatní jako 

„bordel“ v tom nejlepším slova smyslu. A pokud máte čas více než na jednu písničku, 
velmi doporučuji online koncert z Káznice, který je k vidění i na Youtube a je naprosto 

dokonalý.

Maxa Milan



Poradna 
Ani v tomto čísle se nevyhneme poradně, kde budou zodpovězeny všechny otázky, které aspoň trochu dávají smysl. 
Pokud nevidíte vaši otázku níže, máme buď otázek přehršel, nebo nebyl váš dotaz dostatečně konstruktivní.

Nemůžete nějak zařídit, aby v jídelně byly lepší obědy?
Bohužel není v naší kompetenci zlepšit či zhoršit kvalitu pokrmů podávaných v naší jídelně. Pokud ti nechutná krmě, 
kterou zde dostáváš, doporučuji použít konkurence jako je Pizza Nonno nebo Zlatý Drak. 

Kdy a na jak dlouho je nejlepší si dát odpoledního šlofíčka po škole?
Já osobně šlofíčka ani jakýkoliv jiný spánek neprovozuji dříve než v deset hodin večerního času. 

Kdo je náš školní psycholog?
Pokud mě nešálí moje paměť, tak je školním poradce paní učitelka Dudáková. Nejsem si jist, zda máme přímo 
školního psychologa.

Bude nějaké setkání s fanoušky?
Tento dotaz mě velmi mile překvapil, netušil jsem, že mezi našimi čtenáři jsou i takoví odvážlivci, kteří by se s námi 
rádi setkali v rozhovoru z očí do očí. Zatím nic přichystaného nemáme, ale pokud bude více zájemců, rádi nějakou 
akci přichystáme.

Kdo přišel  s nápadem na studentský parlament?
S tímto nápadem přišel konkrétně jeden člen redakce Gymplovin, konkrétně Kuba Stočes.

Milan Maxa



Gurmánské cestopisy jednoho dědy

U 
Kuklů

V dnešním díle našich cestopisů se podíváme do nedalekého 
malebného městečka Zruč nad Sázavou, ve kterém se to hospodami a 
restauracemi jen hemží. Už to není to, co moje paměti pamatují. Dříve se zde nacházelo mnoho 
výborných podniků, bohužel mnohé z nich jsou nyní zavřené. Ale jednou za pár let se stane, že se zde objeví 
podnik zcela nový. A právě o tomto podniku si dnes budeme povídati. 

Restaurace U Kuklů se otevřela minulý rok, ale pro místní tento název není nic nového. Na stejném místě byla 
před mnoha lety hospoda, která nesla stejný název, jenže se jednalo spíše o pivařské doupě než o veřejnou 
hospodu. Bohužel se neudržela s konkurencí mnoha jiných hospod, a proto byl majitel nucen podnik zavřít 
a prostory prodat. Teprve před rokem byla budova bývalé hospody odkoupena novým majitelem, který zde 
otevřel podnik nesoucí stejná název jako předešlá hospoda, čímž oslovil mnoho místních pamětníků, kteří byli 
podvědomě nuceni toto místo navštívit. 
Restaurace se nachází na náměstí MUDR. J. Svobody ve Staré Zruči. Jedná se o vskutku taktické místo, jelikož 
je lehce přístupné z jakékoliv části města, tak tudy vede jedna z frekventovaných turistických tras. O hosty 
zde není nouze. Budova staré hospody byla přestavěna, takže má nyní nový nádech a zapadá mezi nově 
opravené budovy v této části města. Interiér restaurace je poměrně prostorný. I když zde proběhly rozsáhlé 
rekonstrukce, ponechala si restaurace některé své původní rysy. Jedním z nich jsou vysoké stropy, které tvoří 
hezký dojem útulnosti.
Nyní k tomu hlavnímu, a to je jídlo a nápoje. Jako snad u každé jiné restaurace jsou na nápojovém lístku 
typické džusy, nealkoholické nápoje a výběr několika piv. Nic netradičního a ohromujícího. 
Co se pokrmů týče, tak u nich nezbývá nic jiného než pochválit. Jídla jsou zde výborná, hezky servírovaná. 
Pokud máte na něco chuť a nevíte na co, tak se tam stavte, protože na jídelním lísku najdete stoprocentně 
něco, co vám zachutná. Co je ovšem důležité podotknout a upozornit na to jako na nedostatek jsou porce 
jídel jako takových. Jejich chuť je úžasná, to nikdo nemůže popřít, ale porce zde jsou poměrně malé. Pokud 
jste žena nebo muž na dietě, tak se z místních porcí najíte, ale pokud sem přijdete s tím, že chcete pořádně 
najíst, tak budete muset počítat s tím, že polívka a hlavní jídlo vám stačit nebudou. U některých jídel je i cena 
na rozmyšlenou, když víte, jakou dostanete porci. Ale jak říkám, pokud si chcete pouze dát dobré jídlo a na 
porcích vám nezáleží, je restaurace U Kuklů výborná volba. 

Dědova rada: Jednou za čas se může stát, že zde narazíte na směnu jednoho ze dvou kuchařů, a to zrovna 
toho, který zde moc často nevaří a jeho jídla nejsou tak dobrá jako od hlavního. Takže pokud vám moc 
nechutnalo, tak se nelekejte a vyzkoušejte to někdy jindy.

Celkové hodnocení: 8,5/10
Souřadnice: 49°44’32.5”N 15°06’12.6”E
W3W: zahájit.odlety.přečte

Zděnek Jelínek



ROZHOVOR
Rozhovor pro lednové číslo si pro vás připravili Elena Hrubá a Ivan Stočes.                                  
Tentokrát oslovili paní Mgr. Magdalénu Kvášovou. Děkujeme jí tímto za vynikající rozhovor.

Baví vás učit, nebo se spíše trápíte?
Určitě mě učit baví.

Toužila jste stát se učitelkou už v dětství, nebo jste 
chtěla dělat něco jiného?
Já jsem v dětství úplně neměla představu, co budu v budoucnu 
dělat, ale když jsem byla starší, tak mě to táhlo tímto směrem, takže 
jsem se rozhodla takto. A jsem ráda *smích*.

Vy učíte biologii a zeměpis. Jste spokojená s formou 
maturity z těchto předmětů a jsou dostačující?
Myslím si, že určitě dostačující jsou a víceméně jsem spokojená. 

Jaké jídlo máte nejraději?
Jídlo, mhm. Těžký. Asi čokoládu, z takových těch nezdravých věcí. A 
jinak mám ráda asi ovoce a zeleninu. Já sním asi všechno *smích*.

Jaký styl filmu se Vám líbí?
Komedie. Asi, asi nejvíc komedie.

Jaký názor máte na nové bistro?  A co tam máte 
nejradši?
No, je fajn, že tady něco jako bistro existuje. Musím se přiznat, že 
jsem tam byla asi jen dvakrát *smích* a ochutnala jsem tousty. 
Nebyly špatné, ale určitě to není něco, co bych jedla každý den, 
takže určitě tam zajdu velmi, velmi zřídka. A jaký mám názor? 
Myslím si, že by bylo fajn, kdyby měli třeba pestřejší nabídku právě 
třeba zeleniny, zeleninových salátů nebo ovoce, nebo něčeho 
takového a méně nějakých těch nápojů v plechovce *smích*.

Viděla jste v poslední době nějaký film, četla jste 
nějakou knihu nebo slyšela nějakou hudbu, která 
vás zaujala, případně ovlivnila a chtěla byste ji 
doporučit?
Nedávno jsem dočetla knihu, druhý díl knihy Šikmý kostel. Tak tu 
bych určitě mohla doporučit.

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?
Asi bych se rozhodla stejně. Asi určitě.

Elena Hrubá a Ivan Stočes



Kdybyste měla srovnat žáky dnes a žáky z dřívějších let, máte nějaké 
rozdíly, které pozorujete?
No, vzhledem k tomu, že neučím zas tak dlouho, tak zatím žádné rozdíly nepozoruji 
*smích*.

V příštím čísle našeho časopisu bude další učitel/ka, ale neřekneme 
Vám, kdo to bude. Jakou otázku byste mu/jí dala?
Mhm. To je těžký *smích*. To si budu muset chvilku promyslet.                                              
Tak třeba jaký má ten učitel oblíbený citát.

Co říkáte na časopis Gymploviny? Líbí se vám, je něco, co byste na 
něm změnila nebo přidala?
Je to určitě zajímavý nápad, jsem ráda, že něco takového vzniklo. Přijde mi fajn, že se tam, 
jak to říct, potkávají různé věkové kategorie a že je to takové pestré.

Je něco, co byste ráda vzkázala studentům našeho gymnázia nebo 
redakci časopisu? 
Redakci časopisu bych vzkázala, pokračujte *smích*. Je to určitě dobré.
A studentům gymnázia hodně pohody *smích*. 



Horoskop pro měsíce leden a únor

Beran: Nedávejte prostup lásce a radši zůstávejte doma, kde můžete být sami se sebou a tak, jako předtím si 
opakovat sami pro sebe, že vás nikdo nemá rád.

Blíženci: Následují měsíce se vyvarujte navštěvování jídelny, jelikož je ve hvězdách psáno, že vám hrozí otrava 
jídlem.

Býk: Nyní je vhodný čas, abyste skoncovali se svojí kuřáckou závislostí. A pokud nekouříte, tak začněte.

Rak: Pokud se nyní nezačnete učit, hrozí vám, že na konci roku neprolezete ročníkem.

Lev: Hvězdy promluvily, abyste změnili svůj jídelníček tak, jak byste ho nikdy nezměnili.

Panna: Ponocování během těchto dvou měsíců vám může po zbytek života přivolat veliké zdravotní problémy. 
Choďte spát s Večerníčkem.

Váhy: Buďte obezřetní. Na každém rohu na vás může číhat nebezpečí.

Štír: Buďte obezřetní. Na každém rohu vás může potkat štěstí. Včas ho chyťte.

Střelec: Nyní je vhodný čas k tomu, abyste čelili svému strachu. Neznamená to sice, že nad ním vyhrajete, ale 
proč to nezkusit?

Kozoroh: Jestli jste v životě toužili něco zkusit, tak teď na to rozhodně není vhodná doba. Nechte to radši na jindy.

Vodnář: Zkuste upevnit svoje rodinné vztahy. Mělo by to pomoci.

Ryby: Je nejlepší čas na 
prokrastinaci. Pokud se vám do 
něčeho nechte, tak to nechte na 
jindy.

Jelínek Zdeněk



MNOŽNÁ ČÍSLA V ČEŠTINĚ
Uveď množné číslo od slova Iglú: _______________ 1
Uveď množné číslo do slova Epizeuxis: _______________ 2

ANGLICKÉ IDIOMY:
Přelož Jednou za uherský rok: _______________ 3
Přelož Pecivál: _______________ 4

MATEMATICKÉ LAHŮDEČKY:
Vypočtěte: 80

 = _______________ 5
Uprav: =    √ (x- 1)2_______________ 6

MORAVISMY:
Přelož do spisovné češtiny Čagan: _______________ 7
Přelož do spisovné češtiny Škraně: _______________ 8

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE:
Vysvětlete pojem Error 404: _______________ 9
Popište první krok po výpadku internetového připojení: _______________ 10

SLOŽENÍ DRINKU:
Uveď složení drinku Semafor:   _______________ 11
Uveď složení drinku Žmolkovica: _______________ 12
 
KULTURNÍ PŘEHLED:
Doplň: „Mně je dvanáct. To nevadí?“ „Hm, no jo, _______________“ 13
Doplň: „Ubíhají minuty, pak celé hodiny. Paní ***** je stále _______________“14

VYHODNOCENÍ:
    a)  14-12 bodů Nezvažoval/a jsi studium na gymnáziu?
    b) 11-8 bodů Slušný výkon!
    c) 7-4 bodů Hm, nic moc.
    d) 4-0 bodů ad a)

1) (dvě) iglú
2) (dvě) epizeuxe (ženský rod)
3) once in a blue moon
4) couch potato
5) 1
6) Ix-1I
7) hůl
8) tváře
9) Not found. Nenalezeno.
10) Stisknutí klávesy Space pro spuštění Dino Game
11) Griotka, vaječňák, zelená
12) Pálenka, zkaramelizovaný cukr, slanina, voda
13) „… tak to je pohoda.“
14) „... kořenovým vězněm. Zdeno!“

Veselá Veronikakvíz



JÍDELNÍČEK

Nemáte přihlášený oběd v jídelně? Ztratili jste čip 
a bojíte se jít do jídelny? Máme pro vás 3 tipy na 
rychlý, jednoduchý, a hlavně LEVNÝ oběd.

1) Polévka do hrnečku
Výborná instantní polévka do 
hrnečku. Její příprava trvá pouze 3 
minuty. Instantní polévky se nemusí 
vařit, stačí je jen zalít horkou vodou 
a můžete jíst.
CENA: cca 8 Kč

2) Rohlík se šunkou
Možná si říkáte, že rohlík se šunkou je moc obyčejné 
jídlo. Ale pokud si koupíte čerstvý rohlík + šunku 
(vyrobenou, pokud možno z masa) zjistíte, že tímto 
jídlem se nedá vůbec nic zkazit.
CENA: cca 20 Kč (počítejte s šunkou navíc i pro vaše 
hladové spolužáky) 3) Pizza

Pokud se vám nechce chodit daleko, 
nechcete se vařit s polévkou do hrnečku, 
nebo složitě dávat šunku na rohlík, tak 
tohle je přímo pro vás. Kupte si ¼ pizzy a 
váš teplý a chutný oběd je na světě
Cena: 35 Kč

Casková Anežka




