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DUKLA

Zdravím vás u dalšího článku z hudební rubriky, která trasuje české alternativní in-
terprety, jejichž jména pravděpodobně neznáte, ale měli byste. Dnes se podíváme na 
skupinu z pražských Vinohrad s názvem Dukla. 

Členové Dukly jsou Lukáš Vydra, Josef Hradilek a Jáchym Krohe a jejich hudba by 
se dala řadit k post-punku. Díky tomu můžeme v písních slyšet vlivy The Cure, The 
Smiths či Joy Divison. Pokud jsou vám jména členů skupiny povědomá, je možné, že je 
znáte z dob, kdy měli skupinu Mayen, která se od Dukly lišila především tím, že texty 
nebyly v češtině, ale v angličtině.  

První písnička, kterou jsem od kluků slyšel, se jmenuje Vinohrady.  Hned na začát-
ku zaútočili na mé ušní bubínky velmi příjemné zvuky elektrických kytar, které na-
vozovaly pocit nostalgie a osobitý zpěv Lukáše Vydry. Písnička je o rozchodu a o tom, 
že přestože se kluci snaží hrát tvrďáky, je to většinou naopak. „A já přemáhám svý city, 
jako samuraj, abys nikdy nezjistila, jak se věci maj. Že mi to není fuk a jak jsem tě měl 
rád, že jsem nejsmutnější kluk z celejch Vinohrad.“ Nejen díky textu, ale i atmosféře, 
mi tato skladba připomíná „Boys don´t cry“ od jichž zmíněných The Cure.  

Pokud vás však nezaujala Dukla post-punková, nezoufejte. Kluci vydali minulý rok 
akustické EP s názvem Z dálky píseň. Z něho bych doporučil písničku Sídliště Mír, 
která je skvělou nostalgickou sondou do života každého z nás. Taky jsou v ní zmínění 
pravicoví extremisti, které zde kluci zásadně zavrhují stejně, jako v písničce Mejdan 
končí z alba Honza („Bílej jezdec bojí se tmy“) a popisují zážitky, které se jim s nimi 
staly. „Před dízou náckové, nůž strachy nevytáhnu, spím dole ve vchodě, krví nechci 
strašit mámu.“ 

duklaaa.jpg1A pokud budete mít více času, odkážu vás na koncert, který najdete na 
Youtube kanálu Radia Wave. A pokud budete mít ještě více času, rozhodně si pusťte 
nové EP, které vyšlo 7. 4., a je tudíž tak vařící, že vám odvaří jak ušní bubínky, tak i 
hlavu.

Milan Maxa



AKTUALITY

Dne 30. 3. 2022 žáci Sexty a 2.B prováděli celý den dobré skutky; prodávali magnetky, 
hlavolamy a záložky na pomoc dětem v rámci obecně prospěšné organizace Život dětem. 
Moc jim nepřálo počasí, ale nenechali si tím pokazit nadšení z pocitu, že dělají správnou 
věc. Mimoto se přesvědčili o tom, kolik hodných lidí mezi námi v Ledči nad Sázavou je, 
kteří si bez váhání něco koupili a někteří dokonce potěšili vlídnými slovy, ale také narazili 
na mrzouty, kteří už pohledem dali jasně najevo, jaký mají nezájem. Sama bych jako jedna 
ze zúčastněných tuto akci zakončila slovy: přišla jsem, viděla jsem, vymrzla jsem, ale dobrý 
pocit měla jsem.  

Předáváme štafetu našim nástupcům a v příštím roce přejeme hodně štěstí! 

studentka 6.S 

V druhé polovině března jsme se my společně se střední školou vydali na týden na hory do 
Jánských Lázní. Počasí nám přálo a lyžování na Černé hoře se nám líbilo. Jedno odpoledne 
jsme navštívili Stezku korunami stromů, kde jsme mohli vyjít až nahoru a poté to sjet dolů 
tobogánem. Také jsme navštívili město Trutnov, kde jsme měli rozchod a mohli se podí-
vat, kam jsme chtěli. Hory se nám vydařily a všichni jsme se vrátili bez vážnějších zranění. 
Děkuji, že jsem si to mohla s vámi užít. 

studentka 1.B





Toust 
Suroviny                                                              

toustový chléb 4 ks 

jarní cibulka 3 ks na kolečka 

Šunka 2 plátky 

Čedar 2 plátky  

Omáčka váš výběr  

 

Postup: Rozložíte tustový chléb a dáte na něj omáčku. Potom dáte plátek 
sýru a plátek šunky posypete jarní cibulkou a pepřem. A přiklopíte tous-
tovým chlebem zapečete a máte hotovo.                                    

JÍDELNÍČEK Malimánek Štěpán



ROZHOVOR

1. Začneme pozvolna. Viděla jste v poslední době nějaký film, četla nějakou knihu 
nebo slyšela nějakou hudbu, která Vás zaujalaa chtěla byste ji doporučit?
Tak zrovna nedávnojsme byli v Jihlavě v kině, na filmu, který se jmenuje Dog a bylo to takové 
milé, hezké, první film o psech, kde jsem nebrečela *smích*. Protože to mělo happy ending, bylo 
to ale zároveň na vážné téma o tom, co válka dělá slidmi a co dělá i se zvířaty. Takže určitě stojí 
zazkouknutí.

2. Chtěla jste se stát učitelkou už v mládí?
No, já jsem chtěla být archeolog, vždycky *smích*. Pak mě to přešlo před maturitou, když jsem 
zjistila, co všechno bych se musela z dějepisu naučit, a že bych se asi do toho svého vysněného 
Egypta úplně lehcenedostala.

3. Kdybyste se měla vrátit v čase a měla se znovu rozhodnout, jakým směrem se 
dáte, šla byste
Pravděpodobně bych si asi vybrala jinou profesi, anebo bych to jinak zkombinovala. Mě práce s 
dětmi baví a kombinace s angličtinou je strašně fajn. Můžu doporučovat knížky a filmy a pak to 
vlastně používat v hodinách, to je hrozněfajn práce a když ty děti mají stejné a podobné zájmy, 
tak je to perfektní. Ale pravděpodobně bych asi zkusila jít jiným směrem, jsem prostě takový 
dobrodruh.
4. Vy učíte AJK a ANK. Jak jste spokojená s formou maturity z ní, a je podle Vás 
dostačující?
Já se svými skupinami strávím celé ty hodiny konverzace právě jenom mluvením o daných 
tématech k maturitě, tytohodiny mám úplně nejraději, konverzační hodiny před maturitou, 
takže za mě spokojenost. Možná by těch hodin mohlo být klidně i víc, klidně bych přidala hod-
inovou dotaci. A forma maturity je inspirována Cambridgeskými zkouškami, což si myslím, že 
byl správný krok, kde se všechny ty dovednosti snaží nějakým způsobem podílet a to si myslím, 
že je správně. Možná je maturita lehce jednodušší než Cambridgeské zkoušky PET, ale na dru-
hou stranu to není na škodu, děti jsou alespoň méně vystresované. Takže za mě asiv pořádku

Rozhovor pro dubnové číslo si pro vás připravilyElena Hrubá a Tereza Fišerová. Tentokrát 
oslovily Mgr. Michaelu Viktorovou. Děkujeme jí tímto za výborný rozhovor.



5.  Kdybyste měla srovnat dnešní žáky a žáky z dřívějších let. Jaké rozdíly 
pozorujete?
Možná méně volného času, nebo to alespoň děti tvrdí. Můj osobní názor je, že spoustu 
toho volného času seberou mobily, Instagramy a různé sociální sítě, a pak se zdá, že 
toho volného času je mnohem míň a potom slyšíte ve třídách, jak na úkoly a učení ne-
mají čas. Ale hlavně je to o tom, že čas si musí najít. Například nemám ráda, když lidi 
řeknou, já nečtu, protože na to nemám čas. Když člověk chce, tak si ten čas najde, ať už 
jde o čtení nebo učení, ale musí si ho ukrojit někde jinde.
 
6. Na škole máme nový bufet, jaký je Váš názor na něj? Co tam máte ne-
jraději?
Nikdy jsem tam nebyla, takže vůbec nevím.

7. V příštím čísle našeho časopisu bude další rozhovor s jiným učitelem/
učitelkou, ale neřekneme Vám, kdo to bude. Jakou otázku byste mu/jí 
dala?
To je těžké, tak asi... Jak trávíte svůj volný čas?

8. A dále otázky zminulého rozhovoru svedoucí školní jídelny, jak Vám 
chutná ve školní jídelně?
Chutná mi moc. Já mám moc ráda saláty a těch je tam hodně, takže já jsem spokojená.

9. Co říkáte na časopis Gymploviny, líbí se Vám? Je něco, co byste na něm 
chtěla změnit, nebo přidat?
Já myslím, že je to fajnnápad, jeto poprvé, co tady vůbec něco takového se rozjelo a já 
sitím s chutí prolistuju, takže za mě pěkný.

10. Co byste vzkázala studentům našeho gymnázia?
Ať zachází se svým volným časem dobře.



HOROSKOP

beran: V závěru týdne budete spokojení a příjemně naladění. V rodině to klape 
jako nikdy.

býk: Dopřejte si klid v domácnosti.

blíženci: Zapomeňte na stres a dopřejte si rodinou pohodu.

rak: Zahoďte stres za hlavu a vyjděte ven na procházku.

lev: Vyražte ven a užívejte si jarní počasí.

panna: Neseďte jen tak doma za pecí a vymyslete si pro dnešek zajímavou aktivitu.

váhy:  Vyčistěte si hlavu a zajděte na procházku.

štír: Zajděte na jarní procházku a zapomeňte na stres.

střelec: Ukliďte si v pokoji a vyčisťte si u toho hlavu.

kozoroh: Vaše problémy teď vyřeší jenom pravý jarní úklid.

vodnář: Ukliďte si v pokoji a vaše problémy jsou vyřešené.

ryby: Zajímejte se o svou budoucnost a trochu si ji naplánujte. Komunikujte s 
lidmi a naučte se přijímat jejich názory i rady, obohatíte se tím.


