




 PÁR SLOV NA ÚVOD... 
Vítám vás za celou redakci v novém školním roce. Věřím, že bude úspěšný, 

a doufám, že vám ho náš školní časopis Jeřáb zpříjemní. Prvákům přeji úspěšný start 
na střední škole. 

Minulý rok utrpěl Jeřáb několik ran, kvůli maturitním zkouškám přišel o spoustu 
redaktorů, a také ránu největší, a sice to, že přišel o skvělého šéfredaktora Jana Hrubého, 
který štafetu předal mně. I přes to se Jeřábu opět podařilo umístit se mezi 10 finalisty 
v soutěži  o „Nejinspirativnější středoškolský časopis roku 2012“.  

Do tohoto roku však máme redakci zase kompletní a jsme připraveni informovat 
vás o dění ve škole, novinkách v oboru, zábavě a spoustě dalších věcí. 

S novými lidmi přišel také nový vzhled a úprava, čehož jste si jistě všimli. 
Doufám, že se vám bude líbit i přes to, že nahrazuje vzhled tak úspěšný, který 
se na obálce časopisu udržel celé 4 roky.  

A závěrem ještě výzva. Pokud jste kreativní, máte dobré nápady a chtěli 
byste se podílet na tvorbě Jeřábu, tak přijďte za paní učitelkou Janou 
Hofmanovou a určitě se pro vás v redakci Jeřábu místo najde.  

Za redakci časopisu Jeřáb Dominik Rejthar, šéfredaktor 
 

 

 



... A UŽ JE TO ZASE TADY! 
Opět nový školní, zcela neočekávaný, rok. Není to ironie, je to holý fakt, jelikož když 

jsem se, teda když mě budík násilně probudil, zjistil jsem, že to začalo, nijak mě netrápilo to, 
že tam musím, ale spíš, že to všechno zase uteklo a za necelé dva roky budu stát na prahu, 
kdy se rozhodne, co ze mě bude, či nebude.  První den byl jako každý první den v novém 
školním roce, prváci se rozkoukávali, ostatní již s větší jistotou, nebo s menším zpožděním 
vcházeli do budovy, ti odvážnější, je jich na škole dost, vcházeli s jistotou i se zpožděním 
(prváci nemohli, neměli čipy, čekali na karty, a tak na Nás, ostřílené studenty výběrové 
střední školy, vybavené čipy, museli čekat u dveří do katakomb).  

Budova, jak na pohled bylo vidět, má nová okna a novou výmalbu, nic pro starší žáky 
neobvyklého. Příjemný šok způsobil zcela nový a doposud nepoškozený fotbálek umístěný 
ve sklepě u vchodu, doufám, že tam ještě chvilku vydrží…nepoškozený. Musím se teda 
přiznat, že některé, především počítačové učebny, jsem hledal, jako kdybych byl ve škole 
poprvé, zdůrazňuji, nebyl jsem sám. 

První týden uběhl jako voda, žáci, teda již studenti prvních ročníků, si již určitě 
udělali obrázek, nebo alespoň skicu studentského života. Ovšem strasti a krásy tohoto 
životního stylu objeví až tak za pár týdnů. My studenti moudří, starší a zkušenější, zcela 
pohroužení do učiva a povinné četby, jsme se aklimatizovali velmi rychle, jelikož nikdo 
nemusel vyhrožovat tzv. pětkami na probuzení.   

Celkově klasický rozjezd přerušil Stavařský palec. Neřeknu Vám proč palec, to nevím, 
domnívám se, že to má něco společného s „Like it“. Je to jakési představení naší školy 
žákům základních škol, především pak devátým ročníkům. Mimo klasickou prohlídku 
školních prostorů a seznámení s učivem tu proběhlo několik představení, a to tanečních, 
bojových, šermířských, leteckých (pouze modely, aby nedošlo k nehodě) a hasičských.  Dalo 
se i jezdit na koloběžce, u které se stačilo držet, jelikož byly taženy psy, které vedla žákyně 
Žaneta Boudová z elka z druhého ročníku. Vše bylo doplňováno různými hrami (jako třeba 
katapult, u kterého jsem sloužil a dělal čest škole), aby se návštěvníci nenudili. 

Dalším zpestřením byl nedávný příjezd zahraničních studentů v rámci projektu 
EDISON. V průběhu týdenního pobytu na naší škole nám formou prezentací představili, kdo 
jsou a kde žijí. Podrobnosti o této akci najdete v příštím čísle časopisu. 

Ovšem musím zdůraznit, že to není jediné zpestření. Ovšem na ostatní 
si musíte počkat do dalších čísel. A když se dostáváme do budoucího času, chtěl 
bych popřát novým maturitním ročníkům mnoho úspěchů v jejich posledním roce 
na SPŠSTAVHK a nižším ročníkům, aby jejich studia byla co nejúspěšnější. Prvním 
ročníkům nechť se tu líbí! Jako že se jim tu líbit bude, pač jinak maž na pekaře. 
A s touto pozitivní zprávou vám přeju příjemné počtení v časopisu Jeřáb roku 
2013/2014 číslo 1.  

ÚÚVODNÍK  



SEZNAM POVINNÉ ČETBY  
Přes prázdniny byl seznam povinné četby opět rozšířen o několik zajímavých kousků 

(tučně vytištěné). Tento nový seznam platí jak pro studenty prvních ročníků, tak pro letošní 
maturanty.  Musíte si vybrat 20 děl, minimálně jednu prózu, jednu poezii a jedno drama. 

      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Literatura do konce 19. století (min. 4) 
Austenová Jane  Pýcha a předsudek 
Balzac Honoré de  Otec Goriot 
Borovský Karel Havlíček Král Lávra 
Defoe Daniel   Robinson Crusoe 
Erben Karel Jaromír  Kytice 
Euripidés   Médeia 
Gogol Nikolaj Vasiljevič Revizor 
Hugo Victor   Chrám Matky Boží v Paříži 
Jirásek Alois   Filosofská historie 
Jirásek Alois   Lucerna 
Komenský Jan Amos  Labyrint světa a ráj srdce 
Mácha Karel Hynek  Máj 
Maupassant Guy de  Kulička 
Moliére   Lakomec 
Mrštíkové Alois a Vilém Maryša 
Němcová Božena  Babička 
Neruda Jan   Povídky malostranské 
Puškin Alexandr Sergejevič Evžen Oněgin 
Shakespeare William  Romeo a Julie 
Stevenson Robert Louis Podivný příběh doktora  

Jekylla a pana Hyda 
Wilde Oscar   Obraz Doriana Graye 
Zola Émile   Zabiják 
Světová literatura 20. a 21. století (min. 4) 
Bradbury Ray   451° Fahrenhaita 
Eco Umberto   Jméno růže 
Camus Albert   Cizinec 
Exupéry Antoine de Saint Malý princ 
F. Christiane   My děti ze stanice zoo 
Golding William  Pán much 

 

ZZE ŠKOLY  



 

Obrázky: www.google.cz 

 

 

 

 

 

 

 

Ginsberg Allen  Kvílení 
Heller Joseph   Hlava XXII 
Hemingway Ernest  Sbohem, armádo 
Hemingway Ernest  Stařec a moře 
Kesey Ken   Vyhoďme ho z kola ven 
Orwell George   1984 
Poe Edgar Allan  Jáma a kyvadlo 
Remarque Erich Maria Na západní frontě klid 
Rolland Romain  Petr a Lucie 
Salinger Jerome David Kdo chytá v žitě 
Shaw George Bernard Pygmalion 
Solženicyn Alexandr I.  Jeden den Ivana Děnisoviče 
Steinbeck John  O myších a lidech 
Tolkien John R. R.  Pán prstenů: Společenstvo prstenu 
 
Česká literatura 20. a 21. století (min. 5) 
Bezruč Petr   Slezské písně 
Čapek Karel   R. U. R. 
Čapek Karel   Válka s mloky 
Dyk Viktor   Krysař 
Fuks Ladislav   Spalovač mrtvol 
Havel Václav   Audience 
Havlíček Jaroslav  Petrolejové lampy 
Hrabal Bohumil  Ostře sledované vlaky 
Jirotka Zdeněk   Saturnin 
Körner Vladimír  Údolí včel 
Kundera Milan  Nesnesitelná lehkost bytí 
Lustig Arnošt   Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou 
Nezval Vítězslav  Edison 
Olbracht Ivan   Nikola Šuhaj loupežník 
Otčenášek Jan   Romeo, Julie a tma 
Petiška Eduard  Staré řecké báje a pověsti 
Poláček Karel   Bylo nás pět 
Smoljak, Svěrák  České nebe 
Šabach Petr   Občanský průkaz 
Škvorecký Josef  Zbabělci 

 
Tento seznam i s pokyny najdete v elektronické podobě na stránce  

http://milujemecestinu.cz/index.php/maturita-2012 
Najdete tam také všechny tyto knížky v pdf i s rozbory nebo si je můžete vypůjčit 

ve školní knihovně. 



SOUTĚŽ O HRADECKÝ STAVEBNÍ PALEC 
Ve čtvrtek 12. 9. 2013 se na naší škole opět uskutečnila akce „Hradecký stavební 

palec“ určená pro žáky 9. tříd. Po zahájení paní ředitelkou v tělocvičně byly pro účastníky  
připraveny dvě části programu. 

  První část obsahovala 10 stanovišť různě rozmístěných po interiéru 
i exteriéru školy. Z každé ZŠ bylo vytvořeno několik družstev po třech soutěžících. Soutěžilo 
se např. v anglickém jazyce, všeobecném přehledu, ale také v aktivitách potřebných pro 
tuto školu, jako je odhad veličin nebo stavba zdi.  

Druhá část, aby se soutěžící nenudili, byla připravena v tělocvičně a na dvoře školy.    
V tělocvičně předváděli studenti naší školy to, co dělají ve svých volných chvílích poté, když 
se naučí na výbornou. V ukázkách byl společenský tanec, karate, několik druhů šermu, 
základy horolezectví a akrobatický rock'n'roll. Venku byli připraveni hasiči s ukázkou 
ochranného oblečení, psí spřežení, které zájemce tahalo na koloběžce, motokára a dálkově 
ovládaný model letadla. 

ÚČINKUJÍCÍ A JEJICH VÝSLEDKY 

„Palce“ se zúčastnilo 6 ZŠ – Libčany, 
Všestary, Pouchov, Štefánikova, Svobodné 
Dvory a ZŠ Milady Horákové. Kolem 
poledne se v tělocvičně uskutečnilo 
vyhlášení výsledků.  Každé družstvo si od 
paní ředitelky přebralo diplom a ta 
družstva, která se umístila na prvních 
5 místech, dostala různá ocenění. Zcela 
nejlepší bylo družstvo ze ZŠ Milady 
Horákové ve složení – A. Jarolímková, 
Z. Fojlíková a M. Hynčicová. Na druhém 
místě ze ZŠ Všestary  se umístilo družstvo 

I. Mrázka, F. Hlušičky a T. Balka.  Družstva 
ZŠ Milady Horákové byla velmi aktivní, 
protože obsadila i třetí místo s žáky 
P. Podhájským, J. Havrdovou a H. T. 
Nikolovou.    

 V neposlední řadě patří velký dík 
především studentům naší školy ze tříd: 
L2., L3., L4., K4., S1.B, S2.A, S3.C a S4.B, 
kteří se postarali o návštěvníky buď jako 
průvodci, nebo jako aktéři vlastních 
aktivit, a učitelům, kteří celou akci 
připravili.  

ZE ŠKOLY  



Tereza Fenyková, L2. 



DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ  
V sobotu 14. září proběhly Dny evropského dědictví. Cílem této akce bylo zpřístupnit 

veřejnosti významné architektonické památky. Měli jste možnost prohlédnout si celkem 13 
školních budov (školní budovy jsou jedním ze symbolů rozvoje Hradce Králové), které byly 
postaveny od 70. let 19. století až do 20. let 20. století.  

ŠKOLY…  
Pro veřejnost byly přístupné tyto objekty: 

Gymnázium J. K. Tyla (Josef 
Gočár), budova je postavena ve stylu 
české architektonické moderny, 
ale momentálně je v rekonstrukci.  

Obchodní akademie, Střední 
odborná škola a Jazyková škola s právem 
státní jazykové zkoušky (Josef Gočár), 
budova je postavena ve stejném stylu 
jako Gymnázium J. K. Tyla. Školní jídelna 
Základní školy a Mateřské školy Josefa 
Gočára (Josef Gočár), tato budova 
je postavena ve  stylu funkcionalismu.  

Střední průmyslová škola (Josef 
Gočár), tato budova je postavena 
ve stejném stylu jako Gymnázium J. K. 
Tyla. 

Základní škola a Mateřská škola 
Josefa Gočára (Václav Rohlíček).  

Hotelová škola (Tomáš Suhrada) 
je postavena v novorenesančním stylu. 
Kovaná vrata, nárožní lucerny, mříže 
a jiné zámečnické práce jsou dílem žáků 

a učitelů školy (dříve Odborná škola pro 
umělecké zámečnictví).  

Vyšší odborná škola zdravotnická 
a Střední zdravotnická škola (Karel 
Weber), budova byla postavena jako první 
veřejná stavba v novorenesančním stylu.  

Biskupské gymnázium Bohuslava 
Balbína (Viktor Weinhengst), dříve 
chlapecký církevní internát.  

Ústav Hluchoněmých Rudolfinum 
(Arnošt Jenčovský) v současné době slouží 
jako dočasné útočiště Gymnáziu J. K. Tyla 
po dobu rekonstrukce areálu na Tylově 
nábřeží. Budova je postavena 
v novobarokním stylu.  

Gymnázium Boženy Němcové 
(Václav Bahník a Tomáš Suhrada), budova 
jepostavena v novorenesančním stylu. 

Střední odborná školu veterinární 
(Theodor Petřík) a Obchodní akademie 
(Ottokar Böhm a Hubert Gesstner), která 
nese známky klasicizující secese. 

 
SPŠ STAVEBNÍ  
 A v neposlední řadě měli návštěvníci možnost prohlédnout si naši školu, kde měli 
jedinečnou možnost vidět původní plány od architekta Jana Rejchla a mohli tak porovnat, 
co se od té doby změnilo. Zájemcům o historii bylo umožněno vstoupit do ředitelny, 
kanceláře a nově zrekonstruované knihovny, kde byl k vidění původní vestavěný nábytek. 
Byl zde vystaven i vítězný model Hučáku a mnoho dalších studentských prací. Zájemci 
obdrželi almanach, který obsahoval veškerá jména bývalých absolventů i učitelů naší školy. 

 

ZZE ŠKOLY  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NÁVŠTĚVY ZÁKLADNÍCH ŠKOL  
Před koncem školního roku 2012/2013 studenti a pedagogové naší školy uskutečnili 

návštěvy základních škol za účelem propagace naší školy a oborů, které se zde vyučují. Zde 
se odehrávaly různé soutěže. Třída, která se zúčastnila, byla rozdělena na skupiny a ty proti 
sobě soutěžily.  

První část soutěží probíhala ve třídě, kde žáci museli poznávat různé stavby nebo 
vyhledávat v almanachu naší školy určité informace. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZE ŠKOLY  



 

Posléze další část se odehrála venku, kde žáci měřili pomocí přístroje vzdálenost zdí 
nebo teplotu vody. Mezi další disciplíny patřil hod šipkami na terč, běh a také soutěž 
v hlasitosti družstev, která se snažila, aby jim bylo naměřeno co nejvíce dB. Na závěr 
se sečetly časy a body. A týmy, které měly nejlepší skóre a umístily se na 1. - 3. místě, 
si odnesly pěknou výhru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JAK DLOUHO PŮSOBÍTE NA NAŠÍ ŠKOLE? 

Od roku 1996. 

CO VÁS NA ŠKOLE TĚŠÍ, CO VÁM DĚLÁ RADOST?    

Vyučování CAD systému. 

CO VÁS TRÁPÍ A RÁD BYSTE TO ZMĚNIL, KDYBY TO 
ŠLO?   

Ministry školství a experty, co experimentují na 
studentech 

PROČ JSTE SE ROZHODL, ŽE BUDETE UČIT, A BAVÍ 
VÁS TO?   

                     Vždy jsem někoho zaučoval nebo trénoval. Normal. 

JAKÉ PŘEDMĚTY VYUČUJETE A PROČ PRÁVĚ TYTO?   

CAD systémy a AVT – protože grafika je pěkný předmět. 

ČÍM JSTE CHTĚL BÝT JAKO MALÝ?   

Lovcem v divočině. 

MÁTE NĚJAKOU PŘEZDÍVKU Z DĚTSTVÍ?   

Ne, jen zkratku Stan. 

JAKÝM PŘÍSLOVÍM SE ŘÍDÍTE?   

Škoda dne, kdy se člověk nezasměje.          

JAKÝ JE (BYL) VÁŠ NEJVĚTŠÍ SEN?   

 SE STANISLAVEM ŘEPÍKEM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podívat se do vesmíru. 

ROZHOVOR  



 

Lukáš Jirásek, L3. 

CO BYSTE SI VZAL NA PUSTÝ OSTROV?   

Loď s jídlem a vodou, abych se odtamtud dostal. 

JAKÉ JE VAŠE NEJOBLÍBENĚJŠÍ JÍDLO?   

Stačí mi „vypražený rezeň“. 

JAKÝ JE VÁŠ OBLÍBENÝ HEREC (HEREČKA)?   

Jan Werich. 

JAKÁ JE VAŠE OBLÍBENÁ SKUPINA, ZPĚVÁK (ZPĚVAČKA)? 

The Beatles, John Lennon. 

MÁTE NEBO CHTĚL BYSTE MÍT NĚJAKÉ ZVÍŘE?    

Ne.  

DO JAKÝCH KOUTŮ SVĚTA JSTE SE PODÍVAL?   

Evropa, Kanárské ostrovy. 

JAKÉ JSOU VAŠE KONÍČKY, ZÁJMY?     

Šerm. 

JAKOU ŠKOLU JSTE STUDOVAL?   

SVVŠ, SPŠS a dopravku Pardubice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

      

        Děkuji Vám za rozhovor. 



PRÁZDNINY 2013 
Prázdniny skončily a nás zajímalo, jak jste si je užili, kde všude jste byli a hlavně jaké 

zajímavé nebo významné stavby jste při svých cestách viděli. Mnozí z vás vyrazili 
ať už s rodinou nebo s přáteli do zahraničí, nejčastěji do Itálie, Francie, Španělska 
a Chorvatska. A i ti z vás, kteří se nevydali za hranice, navštívili mnoho zajímavých míst. 
Řada z vás si nenechala ujít slavné Koloseum, Eiffelovu věž, chrám Sagrada Familia. 
Z českých památek jste nejčastěji zamířili na hrady a zámky.   

 

 

ANKETA  

Koloseum

Eiffelova věž

Sagrada Familia

Diokleciánův palác

Hluboká nad Vltavou

Karlštejn

Bezděz



„ŠPRECHTIT“ BY MĚL KAŽDÝ & STÁŽ V NĚMECKU 
 

„ŠPRECHTIT“ BY MĚL KAŽDÝ 
Němčina je nejrozšířenější jazyk v Evropě, je mateřským jazykem více než 88 

miliónů lidí. Téměř 15 milionů lidí německy mluví a učí se němčinu jako cizí řeč. Ale to pro 
vás není hlavní výhodou. MF DNES uvedla, že německé a rakouské firmy vytvořily v Česku 
více než 125 tisíc pracovních míst. A devět z deseti německých firem považuje znalost 
němčiny u svých zaměstnanců za velmi důležitou a hledá spolupracovníky, kteří hovoří 
tímto jazykem. 
 

Rakouský velvyslanec Trauttmansdorff uvádí, že v Česku, které má čilou pohraniční 
spolupráci s Rakouskem a největší obchodní styky s Německem, může znalost němčiny 
pomoct mladým lidem při hledání zaměstnání. „Znalost němčiny je výhodou pro manažery 
i řadové pracovníky,“uvedl pro MF DNES. Proto také vydělávají manažeři v německy 
mluvících firmách o 12.000 Kč více než je srovnatelný měsíční průměr v ČR. 

Není tak náhodou, že do kampaně Šprechtíme investují Berlín i Vídeň společně přes 
dva a půl milionu korun ročně. 

 

STÁŽ V NĚMECKU 
 Pět našich studentů z druhého ročníku se pod vedením Mgr. Hany Pinkové v pondělí 
16. září vydalo na čtrnáctidenní stáž do městečka Bad Tölz v Německu. Projekt 
je financován organizací Tandem, pod Česko-německým fondem budoucnosti 
a ministerstvem školství. Na cestu studentům přispěla i naše škola, které tímto Děkujeme! 
Studenti si tak museli platit „pouze“ kapesné, za které si budou kupovat obědy a ostatní 
vybavení. Je také nutno podotknout, že 100€ přispěla hostující škola. Za její velkorysost 
jsme jim přivezli cenné dary z regionu.  

Studenti ovšem nejedou na poznávací výlet. První tři dny je čekalo rozmlouvací cvičení 
s jazykovou animátorkou, další dva dny praxe na stavbě, o víkendu výlet do Mnichova 
a poté celý týden opět praxe. Podrobnosti o průběhu stáže se dozvíte v příštím, speciálním 
vydání. 

Hlavním cílem programu je umožnit účastníkům získat nové profesní zkušenosti, 
poznat pracovní prostředí a zároveň také kulturu a způsob života v sousední zemi. 
Organizace Tandem také uvedla, že je kladen důraz na zapojení praktikantů 
do běžných pracovních povinností. Dále je kladen důraz na aktivní 
a kvalifikovanou asistenci ze strany doprovodné osoby, kterou se stala výše 
zmíněná Mgr. Pinková.  

 

NNĚMČINNA NA NAŠÍ ŠKOLE  



KATEDRÁLA PANNY MARIE V CÁCHÁCH 
Světová organizace UNESCO, jedna z organizací OSN, vznikla 4. listopadu 1945. 

Cášská katedrála byla na seznam Světového dědictví zařazena roku 1978. I přes to se jedná 
o první německou stavbu, která byla na tento seznam přidána. 

 No a maturita se pomalu, ale jistě blíží, proto nebude na škodu si tento článek 
přečíst. Třeba to bude to jediné, na co si před komisí vzpomenete.  

HISTORIE KAPLE – KATEDRÁLY 
Budovu nechal založit Karel Veliký koncem osmého století. Roku 800 byl dokončen 
románský chór na půdorysu pravidelného osmiúhelníku, zaklenutý kopulí, která se nachází 
ve výšce 32 metrů. Centrální prostor je uvnitř v patře obklopen ambitem, neboli křížovou 
chodbou, s bronzovým zábradlím. Na ambitu je též umístěn mramorový trůn. Ačkoliv 
se jedná o stavbu románskou, její klenby podepírají antické korintské sloupy. 

 Roku 814 byl v kapli pohřben její zakladatel Karel Veliký. V roce 936 zde byl 
korunován Ota I. Veliký. Během následujících staletí pak bylo v cášské kapli korunováno 
a symbolicky posazeno na trůn celkem 30 králů a 12 královen. Posledním z nich byl roku 
1531 Ferdinand I. Habsburský. Katedrála se tak navěky stala symbolem Německa i Svaté říše 
římské. V letech 1355 – 1414 byl vystavěn na východní straně gotický závěr, kde jsou 
v současnosti uloženy ve zlaté truhle ostatky Karla Velikého, čímž vznikla Katedrála Panny 
Marie. V 18. století byla přistavěna Maďarská kaple, vybudovaná na náklady maďarského 
a polského krále Ludvíka I. 

 Od roku 1349 se konají pravidelně každých 7 let procesí do Cách. Při té příležitosti 
jsou v katedrále vystavovány čtyři hlavní relikvie. V chrámu se také nalézá klenotnice, kaple 
a oltář s obrazem sv. Václava. Ve 2. sv. válce katedrála utrpěla značná poškození, která byla 
koncem 40. let opravena. Označuje se jako tzv. císařská katedrála (Kaiserdom). Údajně 
kaple sloužila sv. Václavovi jako inspirace pro založení Rotundy sv. Víta, Václava a Vojtěcha 
v Praze. 

 Od roku 1978 je katedrála zapsána na seznamu světového dědictví UNESCO. 

Kritéria: i - je mistrovským dílem tvůrčího talentu člověka     
  ii - představuje významný mezník v hodnotách člověka (v určité době nebo kulturním  
        období) ve vývoji v architektuře, technice, umění či urbanismu   
 iv - je skvělou ukázkou stavby, architektonického nebo technologického souboru,  
        dokumentující jednu nebo více významných etap v historii lidstva   
 vi - souvisí přímo nebo specificky s událostmi, s tradicemi, s převratnými myšlenkami, s 
          vyznáním či vírou, s literaturou či uměním majícím univerzální význam (toto kritérium 
         není obvykle používáno samostatně, ale společně s jinými kritérii) 

 

 

UUNESCO  



 

 



BUDOVA INSPIROVANÁ FERRARI 
Ačkoli je italská společnost Pininfarina proslulá hlavně svými návrhy karosérií 

luxusních automobilů, věnuje se designu v mnohem větším měřítku. Jejím největším 
projektem je v současnosti nová výšková budova v Singapuru. 

 
FOTO: Profimedia.cz 

DVOJAKOST STAVBY NENÍ NÁHODNÁ 
 Název rezidenčního objektu zní Ferra. 
Snoubí v sobě elegantní linie a motivy automobilů, 
poctivě však převedené do jazyka architektury. Jak 
řekl mluvčí společnosti Pininfarina, červená část 
má reprezentovat kapalinu a klikatost její cesty, 
zatímco druhá, černá část, symbolizuje rychlost 
a sílu. 

 Ve 102 metry vysokém kondominiu, které 
vzbuzuje dojem, že sestává ze dvou staveb vedle 
sebe, byť je to jen jediná, je plánováno 104 
luxusních bytů. Stejně stylový jako exteriér je také 
interiér nové budovy, který ve velké míře pracuje 
se dřevem. 

F
                    FOTO: Profimedia.cz 

ARCHITEKTURA  



 

Generální ředitel společnosti, Paolo Pininfarina, přirovnal budovu ke konceptu 
Ferrari Testarossa z 80. let 20. století. Jedním z charakteristických rysů tohoto vozu byly 
průduchy pro přívod vzduchu po stranách. Tvar budovy jako by je vzdáleně připomínal. 
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ČEŠTÍ STUDENTI V KALIFORNII 
Studenti z Českého vysokého učení technického se spolu s velkým týmem pedagogů 

účastní architektonické soutěže Solar Decathlon. V Kalifornii tak vystaví svůj „sluneční 
dům”, který má být šetrný k přírodě už od začátku svého vzniku. Koordinátorem projektu 
je architekt Dalibor Hlaváček. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

FOTO: Solar Decathlon 2013, Team Czech Republic  

KONCEPT DOMU 
 Fotovoltaické panely generují veškerou potřebnou energii pro provoz domu. 
Studenti sází i na šetrné nakládání s vodou. Odpadní „šedá voda” se filtruje v kořenové 
čističce a používá se k zalévání zahrady. Dům má nabídnout příjemný interiér, tepelnou 
pohodu a generovat také dostatek tepelné a elektrické energie pro potřeby dané 
domácnosti.  Tou je pro české studenty pár rodičů, kterým již odrostly děti a mohou zažívat 
syndrom prázdného hnízda. Pár tak nepotřebuje velký vnitřní prostor, ale ocení velkorysý 
venkovní prostor pro své outdoorové aktivity.  

 

 

 

 

 

 

 

FOTO: Solar Decathlon 2013, Team Czech Republic  
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 „Od půlky června to máme na stavbu o dost blíž, stavíme přímo před okny Fakulty 
architektury v Dejvicích. Stavba finišuje v rychlém tempu, abychom mohli Air House 
představit v co nejlepší formě,” sdělila za tým ČVUT architektka Kateřina Rottová. 

 

 

 

 

 

FOTO: Solar Decathlon 2013, Team Czech Republic  

 

SOLAR DECATHLON POD LUPOU 

Cílem soutěže je podpora šetrné a udržitelné architektury. Stavby týmů jsou 
hodnoceny v deseti disciplínách, každá je oceněna maximálně 100 body. Zvítězí tým, který 
dosáhne nejvyššího bodového součtu. Hotové stavby budou v rámci čtrnáctidenní přehlídky 
představeny v říjnu 2013 v Kalifornii široké veřejnosti.  
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V ČÍNSKÉM KCHUN-ŠANU VYROSTLA 
,,ROZTRHANÁ PYRAMIDA“ 

V čínském městě Kchun-šanu, provincii Če-ťiang, vyrostl komplex čtyř 
administrativních budov, které svým tvarem připomínají roztrhanou pyramidu. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO: Profimedia.cz 

PRO ARCHITEKTY SKVOST, PRO ČÍNSKÉ OBYVATELE ZDĚŠENÍ 
Kancelářské budovy, jejichž stavba začala v roce 2010, se nacházejí v samém srdci 

obchodní čtvrti Chua-čchiao. A zatímco snímky budovy v posledních dnech lidé sdílejí 
po internetu jako ukázku něčeho nového a zajímavého, mezi místními obyvateli se projekt 
takové popularitě zdaleka netěší. Najde se mezi nimi dost těch, jimž se stavba vyloženě 
nelíbí a jsou s ní nespokojení. 
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Nový administrativní komplex je natolik neobvyklý, že může připomínat i spoustu 
jiných věcí než jen pyramidu. Někomu mraveniště, jinému indiánská puebla a někomu třeba 
dům ze hry Minecraft... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Každá ze čtyř budov je čtvrtinou pyramidy. 

FOTO: Profimedia.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Tereza Kroulíková, L3. a  Kristián Klaus, Z1. 

 
Školní rok je již v plném proudu, hlavu máme plnou písemek a volného času nám 

ubylo. Zlepšit náladu si alesoň můžeme vzpomínkou na prázdniny, krásné zážitky 
a samozřejmě hudební události. 
 
HUDEBNÍ NOVINKY 

V létě 2013 vyšel třetí singl z nové desky – GIVE ME MORE královéhradecké kapely 
Memphis, který produkoval britský producent KIZ (One Direction,Mann…) můžete ho slyšet 
ve spoustě rádií a vidět na ÓčkoTV. 

V pátek začíná v Hradci Králové již 7. ročník úspěšného festivalu Tylova léta. 
Uskuteční se už podruhé v Kulturním domě Střelnice z důvodu rozsáhlé rekonstrukce 
Gočárovy budovy GJKT a startuje už v 17 hodin. Těšit se můžete na Mandrage, Airfare, 
Sunshine, From Our Hands, nebo Niceland. Tak pokud ještě nemáte plán na páteční večer, 
určitě vyražte na Tylova léta. Vstupenky koupíte za 190 Kč.  

  

 

 

HHUDBA  

Kristian Klaus, Z1. 



   

 

MEZI MOSTY – STAVEBKU NEPOTOPÍŠ! 
 Dne 17. 9. 2013 se uskutečnil 7. ročník závodu na raftech zvaný ,,Mezi 

mosty“. Mezi favority patřily Sportovní gymnázium Pardubice, První soukromé jazykové 
gymnázium, Gymnázium J. K. Tyla a především my. 

Už v rozjezdech bylo na našich závodnících znát, že jsou ve velké pohodě. 
A v kvalifikaci to taky potvrdili.  Ze startu vystřelili takovou rychlostí, že jim nikdo nestačil, 
suverénně zvítězili a v kvalifikaci se umístili na 1. místě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve čtvrtfinále  naši opět nenašli nikoho, kdo by jim mohl konkurovat, a vypadalo to, 
jako by měli k raftu přidělaný motor. To samé se odehrávalo i v semifinále a hladce jsme 
postoupili do finále. Ve finále se utkali s GJKT, Hradebkou a Biskupem. To ovšem pro naše 
rafťáky nebyl nijak velký oříšek a bez problému dojeli do cíle jako první a VYHRÁLI!!!!!! 
Stavebka tak přetrhla sérii vítězství Tyláku a suverénně 
zvítězila. 

 

 
 
 
 
 

SSPORTT  

zvítězila. 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I velká podpora fanoušků závodníkům 
dodávala sílu a tlačila Stavebku do cíle. Voda 
sice měla nějakých 7°C, ale byla nálada na to si 
skočit do vody. 

Tímto bych chtěl za celou školu poděkovat našemu týmu a přeji mnoho dalších úspěchů. 

VODNÍ SPORTY 
Fantastický konec kariéry! Deblkanoisté 
Volf se Štěpánkem vybojovali na MS 
stříbro.

Fantasticky ukončili kariéru 
deblkanoisté Jaroslav Volf a Ondřej 
Štěpánek. Na Mistrovství světa v Praze 
vybojovali stříbrné medaile. S  britskou 
posádkou David Florence a Richard 
Hounslow prohráli o pouhé čtyři setiny 
sekundy. Jonáš Kašpar s Markem Šindlerem 
dojeli čtvrtí, Ondřej Karlovský a Jakub Jáně 
šestí. Další dvě zlaté na konto české výpravy 
přidaly hlídky kajakářek i deblkanoistů, 
domácí reprezentace tak posbírala šest 
medailí. 

CYKLISTIKA 
Horner je na Vueltě v 41 letech nejstarším 
vítězem Grand Tour  

Američan Christopher Horner vyhrál 
Vueltu a v bezmála 42 letech se stal nejstarším 
vítězem cyklistických podniků Grand Tour. 
Jezdec stáje RadioShack se do čela průběžného 
pořadí probojoval v předposlední  etapě 
a porazil Nibaliho z týmu Astana. Český cyklista 
Leopold König si devátým místem připsal 
životní výsledek. 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

TENIS 

FOTBAL 

Česko - Argentina 3:2  

Bravo! Češi jsou opět ve finále Davis Cupu. 
Sen o obhajobě žije dál. Čeští tenisté 

si znovu po roce zahrají finále Davisova 
poháru. V pražském semifinále vyřadili 
Argentinu už po sobotní čtyřhře, v níž 
ostřílený pár Tomáš Berdych a Radek 
Štěpánek porazil argentinskou dvojici 
Carlos Berlocq a Horacio Zeballos 6:3, 
6:4 a 6:2. 

Liga mistrů 

Plzeň - Manchester City 0:3 Poločas  
Plzeň v úvodním duelu základní 

skupiny Ligy mistrů milionářskému 
Manchesteru City vzdorovala a držela 
bezgólovou remízu, úvodní čtvrthodina 
druhé půle se ovšem proměnila ve vraždění 
českých neviňátek. Ostrované nasázeli 
Viktorii v rychlém sledu tři góly a jemně ji 
upozornili, že na elitní úroveň přes všechna 
předsevzetí zdaleka nedorostla. Kouč 
Citizens Manuel Pellegrini tak dostal 
k šedesátinám od svých hráčů ex post 
dárek, který si přál - tři body 
a bezproblémovou výhru. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

True Abouth School Budou-li Vám postavy v příběhu připadat povědomé, tak věřte, že se jedná o podobu čistě náhodnou …nebo se tak alespoň zkuste tvářit. Upozorňujeme, že se jedná o satiru a nechceme nikoho poškodit. 

AKTA S 

Nad naší školu se jednoho letního dne nepozorovaně 
sneslo UFO 

Jejich plán však nevycházel podle jejich představ. Ukázalo se, že i přes svůj cíl působili moc měkce a v ničení 
studentů na originály neměli. I studenti začali podezřívat učitele, když si vyslechli například toto… 

Mimozemšťani měli jasný 
avšak naprosto 
bezdůvodný cíl – zničit 
studenty SPŠ stavební 
Hradec Králové. Unesli 
všechny učitele a převlíkli 
se za ně. 

Ú
nos Janiny Hofm

annové. 

Texty - Fantomas Uprava a kopírování - Pan Tomas Kresby – Dominik Rejthar 

Díky, těmto častým chybám a 
následným drbům a pomluvám se 
podezření na nepozemský původ 
všech učitelů rozšířilo a zaujalo i 
zaoceánskou organizaci FBI, která 
okamžitě vyslala do akce agenty 
Muldera a Scullyovou, aby celou 
záležitost vyřešili.  

Jeden z 297 spisů THE S FILES 
neboli AKTA S, které FBI 
sepsala o naší škole. 

,,Janino, vyklouzáváš mi“ 

,,ÁÁÁno, všichni máte 
aktivitní jedničku.“ 

,,Samozřejmě že vám 
ukážu opravené písemky.“ 

,,Toto je nejlepší třída“ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po důkladném vyšetřování se podařilo vypátrat, že mimozemšťané, kteří podnikli invazi, pocházeli z planety 
Vulkán, kde se učení provozovalo místo jídla a spánku. Všichni mimozemšťané byli pochytáni a umístěni do 
oblasti 51. 

M
ezi chyceným

i m
im

ozem
šťany byl i jeden 

pravý učitel, který byl v době únosu 
nem

ocný. N
ejdříve m

u to nikdo nevěřil, ale 
potom

 co všichni začali rachotit a 
neodbytně se shánět po oleji a on se pouze 
neodbytně sháněl po kaffeti, pustili ho. 

K nadšení všech /hlavně 
studentů, kteří si kvůli 
nepřítomnosti učitelů užívali 
prázdnin/se podařilo 
dohodnout s mimozemšťany 
výměnu rukojmí. 

A tak se učitelé vrátili do školy. I přes to, že je FBI uplatila, případně vydírala, 
aby se vše udrželo v tajnosti, již týden po návratu se z nich staly mediální 
hvězdy. Dokonce to donutilo veřejnoprávní televizi u Dvořáka „za pultem“ 
stáhnout plánovanou reportáž o hlavě státu a věnovat se pouze této kauze. 

Původní reportáž: Nová reportáž: 

TÉMA DNE: TÉMA DNE: 

LIVE 

Zopakují mimozemšťané invazi? Jak to, že milovníkovi zdravé výživy začaly chutnat smažené věci?  Kolik je obydlených planet? 

,,Hlava státu Petr Čas před chvílí řekl, že 
nesnáší, když média komentují každé 

jeho slovo.“ 

,,Unesený učitel Libor 
Vláknina se rozpovídal 

o pobytu v UFU.“ 

,,V UFU mi dobře nebylo, mimozemšťané jsou o dost 
menší, takže jsem se několikrát udeřil o strop.“ 

,,Chovali se k nám dobře, jenom jsme si moc 
nerozuměli. Dorozumívali jsme se pouze společným 

jazykem – hudbou. Mám vám něco zazpívat?“  

,,Vařili skvěle, dokonce se naučili dělat i hranolky a jiné 
smažené věci.“ 

Od té doby stačilo každé neobvyklé chování učitelů 
k podezření na novou invazi a je možné, že zde 
mimozemšťani nechali špeha, ale nikdo neví, kdo to je. 
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