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STŘÍBRNÉ VÝROČÍ NEBO
ROZVOD?

 RED Exkluzivní vydání

Světoznámý pár Michal M.
a Josef K. mají letos oslavit
stříbrnou svatbu. Nabízí se
společná dovolená na
Maledivách nebo výprava
do Berlína po stopách
historie. Otázkou ale je, zda
na oslavy vůbec dojde! 

 
 
Na každoroční akci Open Mic došlo k nečekanému vyznání Michala
M. Svou romantickou píseň věnoval neznámému oslavenci. Ačkoliv
vystoupení sklidilo obrovský potlesk, za některými úsměvy byla cítit
hořkost a žárlivost. Jedná se skutečně o nevěru?! Michale, pozor!
Opravdu chceš o tohoto báječného muže přijít? Stojí ti za to
neznámý zajíček?

BYLI  JSME U  TOHO!



NABÁDÁ PANÍ H. DĚTI KE
KRÁDEŽI?

 RED Exkluzivní vydání

Byli jsme nahlédnout na bloku údajného „Body Art“ a máme
podezření, že se paní profesorka snaží zlákat studenty na
scestí. Ve svých hodinách se snaží připravit různé pomůcky
a nástroje na hromadnou loupež. Poté se sejdou v nějaké
chatce, či salonu a domlouvají strategii.

Jelikož část svého programu strávili v
lese, vypadá to, že mají spadeno na
houbaře. Přestože se houbařům
nedařilo, mají nakoupené žampiony z
Albertu. A paní profesorka má ráda
hebké, jemné věci, což charakterizuje
žampiony. Originální žampiony chtějí
zaměnit za sádrové. Se sádrou
pracovali na bloku, do kterého se nám
podařilo infiltrovat

Pokud by došlo k nějakému setkání s houbaři, jsou připraveni i zaútočit!
Zaslechli jsme údajnou profesorku vyzývat: „Ruka je jako zbraň, můžete
někoho praštit!“

Dejte si pozor na houby, houbaři!



MUSIL VŮDCEM KULTU
SNAŽ Í  SE  PAN ŘEDITEL  VTÁHNOUT PRVÁKY DO

TAJNÉ SEKTY GJP?

RED Exkluzivní vydání

Na nedělní, rande došel nejen v GJP mikině, ale dokonce i GJP triku.
Byla to jen náhoda, nebo projev nekalých úmyslů? A nejen to, v areálu
byli spatřeni další jedinci v těchto stejnokrojích. Máme podezření, že
jsme na stopě velkému odhalení. Je v areálu stále bezpečno?!



RED Exkluzivní vydání

MÁJA BENDOVÁ
KDE BERE INSPIRACI?

 

Jak dlouho se takhle
oblékáš a jak jsi na svůj styl oblékání přišla? 
Oblékám se tak zhruba dva
roky, a moc nad tím nepřemýšlím, prostě si vezmu, co se mi líbí. 
 
Je pravda, že tě Instagram
zablokoval a víš proč se tak stalo?
Ano, jednou mi zablokovali
účet. Bylo to kvůli tomu, že jsem si dala na profil část obrazu, kde byla
nahá žena.
 
Co na tvůj styl oblékání říkají tvoji rodiče? A co tvůj sourozenec,
toho neděsíš?
Rodiče mě v tom podporují, ale mámě se trochu nelíbí ty panenky dětí,
to jí přijde moc morbidní. Ale můj dvouletý brácha to neřeší, většinou si
s tím hrozně rád hraje.
 



RED Exkluzivní vydání 

 
Jaký vztah máš k dětem? Chtěla bys někdy mít vlastní děti? 
Děti mi nevadí, ale nějak k nim nic necítím. Jediné dítě, které mám fakt
ráda je můj bráška. Ale děti bych chtěla, protože se mi líbí, že můžu
vychovat někoho, kdo vlastně bude taková moje malá kopie. Navíc jim
můžu dát hrozně cool jména jako Napoleon.
 
Z čeho vyrábíš své ikonické kabelky?
Vyrobila jsem zatím jen dvě.
Jedna je z hlavy figuríny z vietnamského obchodu a druhá z patníku.
Potom jsem, ještě plánovala udělat kabelku z akvárka, které by mělo
dvě stěny, mezi kterými by byly krvavé tampóny. 
 
Kde bereš materiál na
výrobu svých doplňků a vybíráš si konkrétní panenky? 
Tak různě, třeba již zmíněný patník,
mi táta našel někde na silnici. První panenku, kterou jsem vyrobila,
jsem vzala
svému mladšímu sourozenci. Jinak třeba v secondhandech. Prostě co
se mi líbí.
 
Dělá ti problém najít si kluka kvůli tvému stylu oblékání?
Já vztahy nevyhledávám,
zároveň znám kluky, kterým se líbím, ale můj styl oblékání je děsí.



RED Exkluzivní vydání

HOUBAŘENÍ, KONÍČEK NEBO
SOUČÁST DROGOVÉHO

KARTELU
 

Co ale s nalezenými houbami skutečně dělali?!

Na Olšině se tento rok poprvé objevil projekt houbaření. Nejen pro
studenty GJP bylo nadšení profesora Žegklitze šokem. O své vášni k
houbám se totiž nikdy předtím nezmínil. 



RED Exkluzivní vydání

První krátké hledání v prudkém dešti přineslo mizerný výsledek. Nalezli
pouze pět jedlých hub, zato však desítky jedovatých. Dopolední krize
se vyřešila nákupem žampionů v Albertu, což zároveň zamaskovalo
fakt, že nejedlé kousky zmizely kdoví kde. Další pochybnosti začalo
vyvolávat dovezené náčiní. Anonymní svědkové vypověděli, že si všimli
skupiny studentů, která kolem půlnoci nesla podivně zapáchající stroj
plný neznámých hub na chatku právě profesora Ž. Mohlo se jednat o
lysohlávky? Vytvořil si vášnivý houbař manufakturu na psychadelika? 

Zdá se ale, že myšlenka se ve skupině šíří. U studentů můžete
zaslechnout heslo „houba jako houba“ a kolují spekulace, že přebrali
vládu nad „sušičkou“. Skupina také přiznává, že projekt na houby už jim
tak „na houby“ nepřipadá. Jaké plody si nosí domů? Zdá se, že za
úsměvem houbařů se skrývá něco víc než jen plný košíček hřibů. 
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KRIMI ZPRÁVY
 

Studenti bydlící na chatce 14 zažili
mrazivé momenty, když jednoho
rána po probuzení spatřili neznámé
bytosti v mlze. Při sledování krásy
okolí je tato podívaná značně
vyděsila. Při rozhovoru s nimi jsme
se dozvěděli, že bytosti jako by
levitovaly a při pohledu na ně se ve
studentech probouzel zvláštní pocit
neštěstí. Nelze ovšem přesně určit,
zdali je tato historka pravdivá,
protože vypovídali studenti čtvrtého
ročníku po noci strávené na chatě
Lesana.

Traduje se, že v boudě při hranici
lesa se vždy v září objeví krvavý

obtisk ruky. Záhada obklopující toto
místo je značně znepokojující. Jedná

se o poslední čin studenta
přichyceného při činu paranormální

postavou připomínající pana R? Nebo
je to snad varování před tímto

prokletým místem vytyčené přímo
touto mystickou entitou? A nesouvisí
tento symbol se zmizením bujarého

studenta H.?
 
 
 

POSTAVY V MLZE
 

OPUŠTĚNÁ BOUDA
 

OLŠ INSKÝ  TROJUHELNÍK



RED Exkluzivní vydání

Několik studentů vypovědělo, že se po olšinském areálu
pohybuje neznámý muž (nejspíše cizinec), který se záměrně
odhaluje nahý a to zejména dívkám. Vkrádá se ve svém černém
kabátu do chatek a v nestřežený okamžik páchá. Do redakce
nám byla anonymně zaslána fotografie tohoto devianta přímo při
činu. Existují jisté spekulace o identitě zákeřného exhibicionisty.
Někteří tvrdí, že při činu poznali tvář absolventa školy GJP, jiní v
něm vidí dokonce člena učitelskéh sboru. Můžeme ještě tvrdit,
že areál Olšina je bezpečným místem?

EXHIBICIONISTA V AREÁLU
 



RED Exkluzivní vydání

PŘÍRODNÍ ÚKAZ, NEBO
ZÁKEŘNÁ PRÁCE
DEZINSEKTORŮ?

 

Rekreační areál Olšina, který se nachází v srdci
malebných lesů a rybníků jižních Čech, je oblíbeným útočištěm
nejednoho studenta či profesora.
 
Už počtvrté zde mají možnost rozvíjet své studijní dovednosti
a nerušeně objevovat krásy přírody, které by ve velkoměstě hledali jen
těžko. Toto kouzelné, ale zároveň stále neprobádané místo přímo svádí
k uskutečnění nekalých úmyslů.
 
Minulý rok si nemalá skupinka studentů všimla podezřelých,
létajících úkazů, které se náhodně objevily v prostorech areálu.
Abnormálně vypadající výplod technického pokroku svým bzučením
připomínal hmyz, snadno tedy mohly kohokoliv oklamat. Nic netušící
studenti si tak každý den bezstarostně sdělovali důvěrnosti, zatímco
skupinka neznámých je zákeřně shromažďovala. Poslední večer, kdy
ani měsíc nedokázal osvítit všechna zákoutí Olšiny, se na chatě u
lesa objevila jejich tajemství vyryta do dřeva. I přes panující hrůzu
nedokázal nikdo situaci objasnit. Nevyřešená záhada zůstala v myslích
všech, ale po roce náročného studia se na ni pomalu zapomnělo.
 
 

 

PODEZŘELÝ  VÝSKYT VOS ZAZNAMENALI

REPORTÉŘ I  GJP .



RED Exkluzivní vydání

Rok se s rokem sešel a studenti opět přijeli zahájit nový školní rok a to
ve velmi hojném počtu. Nic nenasvědčovalo tomu, že by následující
dny měly být nebezpečné nebo snad život ohrožující. Avšak o opaku se
všichni stihli přesvědčit už první den. V odpoledních hodinách, kdy se
nevinný student pokoušel ukojit urputnou žízeň v místní jídelně, ho
surově napadl hmyz z čeledi sršňovitých. Bez poskytnutí včasné
pomoci mohl tento incident skončit tragédií. Během druhého dne stoupl
počet zranění, které vyvolal tento agresivní hmyz.
 

A my se ptáme: Kdo stojí za tak podlým činem?
 
Spekuluje se o podobnosti letošních vos se záhadnými
létajícími úkazy, které se objevily loni a to především kvůli podobnému
bzučivému
zvuku, který vydávají. Místní podezřívají dezinsektory, kteří podezřele
ignorují
přemnožení a snaží se uměle ovlivnit velikost lidské populace.
Jiní zase říkají, že s vosími útoky mají co dočinění pracovníci
nedalekého vojenského areálu, kteří se snaží o vybudování geneticky
modifikované vosí armády.
 

Anebo je snad za tím někdo úplně jiný? Kde je
skryta pravda?
Jak bychom se měli bránit?



RED Exkluzivní vydání

Jan Krajewski ve finanční krizi?! Nemá už ani na
boty!
V nepříznivých podmínkách horské Šumavy jsme zachytili Honzu
(18) jak běhá po areálu Olšina úplně bos. Jde opravdu o finanční
krizi?! A co ho dostalo na mizinu?
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nová přítelkyně Jáchyma Holase
Během pondělního odpoledne byl přistižen Jáchym (19) se svou
novou přítelkyní, jak se ruku v ruce prochází po areálu Olšina,
oběma hrdličkám přejeme, ať jim to dlouho vydrží!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RED Exkluzivní vydání

EKOKATASTROFA
Jednorázové kelímky konečně zmizely! Komu vděčíme za drastickou
změnu? Ambiciózní, aktivní a svému předmětu vždy věrné Anně K.?
Loňská neuspokojivá situace zanechala v duši zapřísáhlé ekoložky
hlubokou stopu. Podle některých teorií údajně oslovila přímo vlastníka
areálu. Toho zřejmě tato atraktivní žena zaujala natolik, že letos ze stolů
zmizely dokonce i sušenky s nebezpečným palmovým olejem!
 
Druhou možností ovšem je, že za pokrokem stojí její mladinká, věrná
následovnice Julie M., která ale v ústraní podle některých zdrojů osnuje
svržení své kantorky. Její věrohodnost je však narušena! Hned první
noci byla Julie spatřena s jednorázovým kelímkem v ruce. Nepochybně
spoléhala na tmu, která její konání skryje, ale oči naší redakce jsou
všudypřítomné. Anna K. se tedy zatím nemusí o svou pozici bát, my jí
však děkujeme za její přínos světové ekologii.
 

Lota a Andy: ROZCHOD?!
Vztah našeho oblíbeného páru je u konce. Fotky mluví za vše!
Kvůli čemu se vztah zhroutil? Může za to Lotina nevěra
s Andrejovým dvojčetem Markem?
 



RED Exkluzivní vydání

OUTFIT DOMÁCÍ VÝROBY
Jolana Švabová vypadá skvěle za každé situace, to není žádná
novinka.

CO JE JEJÍ TAJNÝ RECEPT NA KRÁSU  ? CO
MĚLA NAPOSLEDY NA SOBĚ?
 
Do deštivého počasí nelítostné Šumavské
přírody vyrazila ve velmi vkusné modré
 pláštěnce z pytle na odpadky. Na nohy 
si vzala ladící igelitové tašky vlastní 
výroby. Ekologie šla sice stranou, ale my 
tento výtvor hodnotíme na výbornou.
 
 
 

MÓDNÍ PEKLO
Někteří se skutečně

neumí obléknout a Michal Müller není
výjimkou. Podle naší redakce se Müller

snaží o společenskou sebevraždu. Bunda
od dopravního podniku hl. města Prahy?

No Míšo! Co nám tají? A jaký je jeho
osobní život? 

 
 
 
 

MÓDNÍ POLICIE
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K JAKÉMU UČITELI
SE NEJVÍC HODÍŠ?

1.)  Bez jaké věci nevyjdeš
z domu?
a) Foťák
b) Matematické tabulky
c) Ústava ČR
d) Barevný svetr
e) Kolo
f) Lahev vína
 
2.)  Jaké předměty máš
nejraději?
a) Tělocvik
b) Matematika/fyzika
c) HS/politologie
d) Jiné
e) IVT
f) Angličtina
 
3.)  Jaký je tvůj oblíbený
sport?
a) Snowboarding
b) Šplh po tabuli
c) Fotbal
d) Golf
e) Cyklistika
f) Horská turistika
 
 

4.) Jaký je tvůj oblíbený
film/seriál
a) Snowboarďáci
b) Teorie velkého třesku
c) Most!
d) Obecná škola
e) Bikeři
f) Pařba ve Vegas
 
5.) Jaký je tvůj oblíbený módní
doplněk?
a) Kšiltovka
b) Boty na podpatku
c) Kšandy
d) GJP mikina (nebo jakýkoli kus 
oblečení s nápisem GJP)
e) Sluneční brýle
f) Neobvyklé šperky
 
6.) Jak bys strávil své
odpoledne?
a) Focení
b) Zkoumání fyzikálních zákonů
c) Sledování volejbalového turnaje
d) Posezení s přáteli
e) Hackování
f) Degustace vín
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7.) Jaké znamení horoskopu jsi?
a) Váhy
b) Kozoroh
c) Jiné
d) Rak
e) Lev
f) Beran
 
 
 
 

Klíč:
Nejvíc a = Běhounek
Nejvíc b = Šíbová
Nejvíc c = Kubíček
Nejvíc d = Musil
Nejvíc e = Žegklitz
Nejvíc f = Thámová
 
 KDO Z UČITELŮ SE TI LÍBÍ? 

CO TO O TOBĚ PROZRAZUJE?
Končel
Máte rádi charizmatické muže se spoustou životních zkušeností
a rad. Přitahují vás muži, kteří budí přirozený respekt a působí
nedostupně, ale když je poznáte, dojde vám, jak zábavná a
citlivá duše se pod touto tajemnou skořápkou skrývá.

 
Kamenická
Milujete dobrodružství a cestování. Neodoláte novým chutím a
rádi poznáváte cizí
kultury. Jste spontánní a nikdy neřeknete ne bláznivým
nápadům. Právě proto je paní Kamenická vaší spřízněnou duší.
 

Dán
Milujete muže s uměleckým duchem, citlivou a laskavou duší,
kteří vás vždy podpoří. Ve vztahu nesnesete nudnou rutinu,
potřebujete muže, který vás večer vezme tančit nebo vám
zazpívá píseň.
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Hodinková
Líbí se vám ženy, které dbají o svůj vzhled a nikdy nevyjdou mezi
lidi neupravené. Zaujme vás osobitý styl, který se jen tak někde
nevidí. Jste pozitivní a obklopuje vás dobrá energie, takže od své
druhé polovičky očekáváte to samé.
 
 
 
 
 
Dobrý den, líbí se mi muj profesor tělocviku, prosím poraďte
mi co dělat? (Anonym, 16 let)
 

Milý Theodore, nejsi jediný, komu se tvůj profesor líbí.
Bohužel pro tebe se nám v redakci líbil první. Jedinou
možností je, že si ho budeš půjčovat na víkendy.

 
 
 
 

MILÉ RED

 
 
Moje poprvé proběhlo před rokem. Já nechtěla, ale muselo to
být. Cítila jsem nervozitu, i na slzy bolesti došlo, chtěla jsem to
mít rychle za sebou. Konec nastal ale nečekaně rychle. I přes
mou nezkušenost to celé nedopadlo tak tragicky, jak jsme oba
očekávali. Ze svého prvního testu z IVT jsem nakonec dostala za
1.
 
 
 
 

TENKRÁT POPRVÉ
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Beran 
Dávejte si pozor, komu svěříte své srdce. Nemusí to být ta
pravá osoba pro vás.
 

Býk 
Nebuďte tak nepříjemní na lidi, na kterých vám zaleží. Mohli
by si to vzít příliš osobně.
 

Blíženec
Načerpejte energii z přírody a zklidněte svou mysl.
Není potřeba pořád spěchat a stresovat se.
 

Rak
Přestaňte se tolik soustředit na minulost. To, co se stalo,
není potřeba omílat stále do kola.
 

Lev 
Kvůli tranzitujícímu Jupiteru v 1. domě se můžete občas
chovat narcistně až povrchně. Pamatujte, život není jen o vás. 
 

Panna 
Tento měsíc bude náročný. Neměli byste se pouštět do tajných
milostných pletek, Venuše v konjunkci s Marsem tomu vysloveně
nepřeje. Hrozí vám totiž riziko pohlavních chorob. 
 
 

VĚŠTECKÉ OKÉNKO 
HOROSKOP NA ZÁŘ Í  20 19
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Váhy
Dobře zvažte, co si na sebe oblečete, je totiž možné, že
potkáte lásku svého života.

 
Štír 
Dejte si pozor na jazyk. Ne každý chce poslouchat vaše
nevhodné narážky. Mars je teď v beranu, což vám vysloveně
nepřeje. 
 

Střelec
Upusťte uzdu své fantazii. Nebojte se projevit. Můžete tím
inspirovat ostatní.
 

Kozoroh
Nebojte se trochu uvolnit. Život není jen práce a úkoly.
Merkur vám teď vysloveně přeje, nebraňte se a vyrazte na party.
 

Vodnář
Díky vaší vždy dobré náladě vás má každý rád. Udržte si svůj
optimismus, ale myslete na to, že není dobré nic přehánět.
 

Ryby 
Tento měsíc vám tranzituje luna ve 3. domě v sextilu na
Merkura v 7. domě. Můžete být velmi citliví jak v komunikaci
s lidmi, tak i s vaší druhou polovičkou.
 
 
 


