




DEN, KDY SE DVEŘE OTEVÍRAJÍ 
Nedávno mi bylo řečeno jistou profesorkou matiky a destruktivní, teda deskriptivní 

geometrie, že právě uběhlo dvacet procent školního roku. Radostná zpráva? Jistě, jelikož 
nás čekají první čtvrtletní práce, testy a písemky.  

 Ale nemusíme se však moc děsit. Důvod učitelů není takový, jaký se může zprvu 
zdát, a to, aby zjistili naše znalosti, které jsme získali za toho čtvrt roku, ale aby nás ochránili 
před tuhou zimou, která se, ať chceme nebo ne, blíží. A právě díky těmto čtvrtletním 
písemkám máme důvod zůstat doma a učit se. Bohužel najdou se i tací, kteří se šprtat 
nemusí a v den písemky chybí, jelikož museli k doktorovi kvůli náhlému nachlazení, které 
si přinesli nechtěně domů, když běhali po venku v té zimě, místo aby se věnovali studiu. 

Kromě těchto někdy až trapně se periodicky opakujících písemek, nás mnohdy, 
některé, potká zpestření školního roku. Tím jsou již celým vesmírem proslulé dny 
otevřených dveří, či školní stánky v Aldisu a nově třeba i v Pardubicích.  

Na školu se přijdou podívat budoucí zelenáči a jejich maminky či tatínci, občas, jak 
jsem tak vypozoroval za ty tři roky, do budovy vcházejí celá rodinná seskupení (babičky, 
dědečkové, tety, strýčkové), přece jen je to důležitý krok v životě budoucího studenta.  

Ovšem pro stávajícího studenta je to poklidný den, nepíšou se žádné písemky, 
nehrozí žádné zkoušení, zkrátka žádné zbytečné trápení. Jedinou nevýhodou je, že občas 
dny otevřených dveří bývají o víkendech. Přesněji v sobotu, ovšem to pilného a vzorného 
studenta neodradí, ba naopak, nadchne se pro věc a s úsměvem provází, vypráví o škole 
či jen tak sleduje  dění a radí návštěvníkům, kam by se měli ještě podívat.  

Pro učitele, jak by se mohlo na první pohled zdát, je to poklidný den, nemusí nikoho 
zkoušet, trhat si vlasy, potažmo bušit do zdi, když opravuje naše písemky, ale opak 
je pravdou. Jsou mu kladeny různé dotazy, na které musí odpovědět. Musí 
doufat, že nějaký ze zlobivějších studentů, kterých je na naší škole pomálu, něco 
neprovede, aby ho nemusel okřikovat a ztrapnit tak sebe i celou školu.  

Ve finále bych ještě zdůraznil pro čtenáře, a hlavně pro budoucí čtenáře, 
kteří se přišli podívat na den otevřených dveří, že školní časopis Jeřáb zde bude 
k vidění také, teda samozřejmě, že bude k vidění, přece jenom právě tato slova 
čteš. 
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PŘEHLED AKCÍ  
Chcete se dozvědět, co je u nás ve škole nového, co se odehrálo, či jak naši studenti 

byli úspěšní? Kam se vydali do zahraničí a jaké bude pokračování? Odpovědi najdete níže. 
Pokračujte ve čtení! 

POD LUPOU.. 
 Začneme tím, co jsme se dozvěděli na studentském parlamentu uskutečněném dne 
15. 10., neboť nám přináší jednu velmi milou zprávu. Sbírání víček je už dávno u konce, ale 
znáte vítěze? Vítězem sběru se stává třída L3., bohužel počet víček je neznámý. 

 Dne 16.10. se uskutečnil Přírodovědný klokan tříd L1. a L2. Nejlepším řešitelem 
kategorie Junior je Jakub Libánek s 86 body, avšak první příčku neobhajuje sám. 
Spoludržitelkou prvního místa je slečna Kristýna Rejmanová. Na třetím místě se umístil 
Ondřej Blažek ze třídy L1. se 79 body. 

 Přednáška na téma Hradecká veřejná prostranství proběhla dne 23. 10. Studentům 
se velmi líbila, především kvůli seznámení s projektem nově rekonstruovaného Náměstí 
28. října. 

  V rámci výuky občanské nauky jsme absolvovali exkurzi do Vazební věznice města 
Hradce Králové. Dvě třídy 3. ročníku se do věznice vydaly dne 24. a 31. 10. Exkurze byla 
velmi úspěšná a nad naše očekávání. 

STUDENTS 

 Ve dnech 15. - 22. 10. se uskutečnil zájezd studentů do Polska v rámci 
projektu Comenius. Akce se velmi vydařila a doufejme, že i její pokračování bude 
probíhat s takovou lehkostí. Příště se pojede do Francie, a to na začátku prosince. 

 DR. JEKYLL AND MR. HYDE, tak zněl název divadelního představení 
v anglickém jazyce, kterého se zúčastnila třída L2. dne 22. 10. v Praze.     
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PŘEDNÁŠKA:  
VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ HRADCE KRÁLOVÉ 

Ve středu 23. 10. se v aule naší školy konala přednáška o veřejných prostranstvích v Hradci 
Králové. 

Nejprve jsme zhlédli prezentace o rekonstrukci Náměstí 28. října. Pan architekt Hájek nám 
představil návrh a seznámil nám s důvody, podle kterých náměstí rozvrhli a také s tím, čeho chtěli 
dosáhnout. Například navržení dlažby vzniklo z nejfrekventovanějších cest lidí, kteří po náměstí 
chodí. Zeleň byla navržena tak , aby nezakrývala dominantu náměstí, kostel Božského srdce Páně. 
Proto se musely vykácet topoly, které byly stejně ve špatném stavu. Vytvořil se zde i malý parčík 
s atypickými lavičkami. Zachována zůstala také tržnice, jež dostala modernější vzhled a její 
zastřešení navazuje stylem na nedaleký terminál hromadné dopravy. 

Následovala prezentace pana Vítka o samotné rekonstrukci a nových technologických 
postupech. Zmiňoval, jak těžké bylo navrhnout rozvody plynu, vody apod. Proto také to zpoždění, 
které nemile vnímali občané. Dalším problémem byla špatná únosnost vozovky, kterou museli 
pomocí speciálních směsí zlepšit. Dozvěděli jsme se i o archeologických nálezech a o studni, která 
se zde našla. Ta byla prý zakonzervována pro další generace a byly do ní pro štěstí vhozeny mince 
z archeologických nálezů.  

Velice zajímavá a inspirativní byla přednáška pana inženýra architekta Zadrobílka. Představil 
nám veřejná prostranství v režii svého ateliéru ŽÁROVKA. Jedná se o rekonstrukci pravobřežní 
náplavky Labe, rekonstrukci Šimkových sadů a rekonstrukci Benešovy třídy.  

Chtěla bych se věnovat věcem, které mě zaujaly. Například náplavka je postavena jako 
molo, splňuje jeho normy a jedna z nich je nosnost 30 tun, pro případ že sem pojedou záchranné 
vozy, ale v okolních částech se nacházejí jen povrchy s nosností 3 tuny. Dále pak mě zaujala 
pokládka dlažby, respektive její vzor. Náplavka má totiž být odolná vůči velké vodě.  Proto jsou 
kostky stavěny do klenbiček proti směru proudu a pokládány do betonu. Celý návrh náplavky 
spočívá v jednoduchosti a co nejmenším odporu, kdyby tu velká voda tekla.  

Šimkovy sady prošly velkou proměnou. Jsou tu místa pro zamilované, hřiště pro děti, rychlé 
cesty pro cyklisty nebo jen cestičky pro někoho, kdo jde vyvenčit pejska. Co nového mě zaujalo? 
Především cesta pro nevidomé občany,  možnost půjčování lodiček  a  kavárna.   

Nejlidnatější sídliště v Hradci – Benešova třída -  je z období 80. let minulého století a projde 
celkovou revitalizací. Mají zmizet různá zákoutí, podloubí. Přestavba počítá s  bezbariérovostí celého 
prostoru. Ke zpomalení dopravy přispěje nový kruhový objezd  ve tvaru oválu, nad kterým bude 
centrální pylon, který bude držet zastřešení pro chodník, jenž bude spojovat levou a pravou část 
Benešovy třídy.  Toto zastřešení má být rovněž stejné jako u terminálu HD.  

Na závěr jsme vyslechli přednášku pana architekta Falty, absolventa naší školy. Zabrousili 
jsme do historie i do grafů a průzkumů. Nejvíce jsme se pobavili při grafu, co lidé dělají. Označila 
bych tuto přednášku za jednu z nejzajímavějších. Všichni doufáme, že za čtvrt roku bude přednáška 
stejně zajímavá, nebo i zajímavější.         
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Lucie Malátová, L3. 
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TÝDEN V POLSKU - JEL BYCH ZNOVA  
 Týdenní pobyt v polské Legnici mi změnil názor na Polsko a Poláky obecně. Nečekal 

jsem, že jsme na tom o tolik lépe než oni, ovšem Poláci jsou sympaťáci. 

V těchto podzimních měsících jsme v rámci projektu EU vyrazili navštívit naši 
sousední zemi, Polsko. Jako pokusní králíci tohoto projektu jsme se vydali hledat rozdíly 
mezi životem u nás a v Polsku. Jel jsem do Polska s pocitem, že naši sousedi jakožto větší 
země s více obyvateli budou mnohem dál než náš státeček.  

Můj názor na Polsko změnil příjezd do Ústí nad Orlicí, kdy jsme nasedli do polského 
vlaku, který snad zažil i třicetiletou válku. Hned jsem si říkal, na co mi si tu tak stěžujeme, 
když tohle jezdí v Polsku. Buďme rádi, kde žijeme. S kamarády jsme si zavtipkovali na účet 
toho super vlaku, který nás odvezl až do Klodzka. 

Náš cíl bylo město Legnica velké jako nám blízký Hradec Králové, kde naše škola stojí 
a kde už pár let bydlím. Na poloviční rozloze než Hradec bydlí 105 tisíc obyvatel. Smysl 
projektu byl tak prostý, až mi přišlo zvláštní, kolik se za něj utratilo peněz z kasy EU, ale to je 
vedlejší věc. V legnickém gymnáziu se sešli studenti 8 evropských zemí, aby se lépe sblížili, 
zdokonalovali se v angličtině a rokovali o předsudcích a rasismu. Přijely děti z Anglie, 
Francie, Turecka, Rumunska, Lotyšska a Itálie. Žáci z ostatních států naprosto dokazovali, 
na jaké úrovni je angličtina v jejich státě. Celý program projektu Comenius byl směřován pro 
studenty ve věku 14 - 15 let. Kdyby mi nebylo 17, určitě bych to srdceryvněji prožíval než 
teď, ovšem díky tomuto výjezdu jsme poznali život v Polsku. Byli jsme ubytováni v polských 
rodinách a mohli jsme sledovat, jak to u nich chodí a jaké mají zvyky. Na to, že to jsou naši 
sousedi a Legnica leží opravdu kousek od Hradce, jsem byl překvapen, co dokáží udělat 
obyčejné hranice mezi dvěma státy. 
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 Byl jsem ubytován v rodině, která bydlela v krásném starším činžovním domě přímo 
v centru Legnice nedaleko fotbalového stadionu. Kromě maminky a tatínka tam bydlely i tři 
jejich dcery. Nejstarší dcera, Paulina, mě měla v Polsku „na starosti". Na první pohled rodina 
opravdu nelišící se od našich. Ale je fakt, že velkou roli v jejich životě hraje náboženství. 

Bohoslužby tu jsou v neděli v každém kostele dvakrát dopoledne. Kostely tu jsou 
opravdu na každém rohu. Nejsou to žádné kostelíčky, ale krásné vysoké zděné kostely. To 
z důvodu, že věřících je tu opravdu hodně. I má rodina byla věřící, a tak v neděli jsem byl 
vzbuzen v devět a snídali jsme slavnostně. Do kostela jsem nucen nebyl. 

Nejsem příznivec katolické církve, ale náboženské zvyky se mi líbily. Je vidět, 
že papež Jan Pavel II. byl pro ně velikou osobností. Jmenuje se po něm skoro každá škola 
a v každém městě má minimálně dvě sochy.  

Věci jako obchodní centra, kina, hospody, náměstí, parky, to vše bylo na chlup stejné 
jako u nás. Výlet do Wroclavi nám ovšem ukázal i to, že Polsko má dominantní města, kde 
je trochu vidět snaha o to, aby vzhled města byl pěkný.  

Poláci na mě udělali velice dobrý dojem. Byli sympatičtí, pohostinní a velice přátelští. 
Ze všech účastníků nám byli povahově nejblíže.  

 

      

                                                                                                                                                 

 

 

Kamil Kolář, L3. 



EXKURZE: 
CEMENTÁRNA HOLCIM V PRACHOVICÍCH  

Dne 31.10.2013 se uskutečnila exkurze do cementárny Holcim v Prachovicích. Odjíždělo 
se od školy autobusem s učitelským dozorem Ing. Jany Piechaczkové a Ing. Ludmily Rejskové. 
Exkurze se zúčastnili studenti ze tříd S3.A, S3.B a S3.C. V úvodu musím zmínit, že téměř celá 
exkurze probíhala v autobuse.  

 Takže jak to vlastně bylo? Přijeli jsme do Prachovic, kde jsme museli čekat na „našeho 
průvodce“, který se nás ujal. Chvíli to vypadalo, že z exkurze nic nebude, ale po chvilce čekání jsme 
se dočkali. Průvodce nastoupil k nám do autobusu a oznámil nám, že exkurze proběhne jen jako 
projížďka autobusem. (Nás bylo moc a neměli jsme ochranné helmy ani vesty.)  
Tím pádem jsme zůstali sedět na svých místech a průvodce navigoval našeho řidiče, kam má jet. 

První zastávka byla nad lomem. Průvodce nám dovolil vystoupit, tak jsme si krásně prohlédli 
lom a viděli, jak se těží kamenivo a dumpery se převáží do skladů, kde se dále nadrtí a uloží v silech. 
Když jsme si lom prohlédli, nastoupili jsme zpátky do autobusu a jeli dál. Cestou jsme z dálky viděli 
rotační pec, pneumatiky na spálení, skládku odpadů a sklad pro ukládání slínku. Nakonec jsme dojeli 
až pod rotační pec, kde jsme se rozdělili na dvě skupiny a postupně jsme se šli podívat do velína. 
Průvodce nás zavedl přímo do „středu dění“. Viděli jsme asi 28 monitorů, na každém bylo něco 
jiného. Na jedné obrazovce jsme viděli přímo do rotační pece, kde, jak jsme se dozvěděli, je teplota 
1800 °C a na dalších, jak vypadává slínek z rotační pece do chladicí komory. Když jsme si vše 
prohlédli, vrátili jsme se zpět do autobusu a dojeli jsme k výjezdu z cementárny.  
 U brány jsme se s panem průvodcem rozloučili a odjeli zpátky do Hradce Králové. Po této 
exkurzi si většina lidí stěžovala, že jsme téměř nic neviděli zblízka, ale i přesto si myslím, že to bylo 
zajímavé.  
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Veronika Pražáková, S3.C 

Obrázky: www.google.cz 



ANGLICKÉ DIVADLO 
Angličtina se dá nejlépe procvičit nejen 

mluvením, ale i posloucháním. Proto se zájemci 
z druhého ročníku vypravili 22. října s panem 
učitelem Smitkou do Prahy do anglického 
kočovného divadla na hororové představení DR. 
JEKYLL AND MR. HYDE.  

 V divadle hrají Angličané žijící nějakou dobu 
v Česku. Je to tedy nejlepší možnost naposlouchat 
si správnou výslovnost. Jsou zvyklí mluvit pomalu 
a chvílemi až přehnaně artikulovat, takže jsme 
neměli problém rozumět. Do svého programu 
zapojují i diváky a komunikují s nimi. 

 Na každém místě, kde hrají, jsou vždy jen 
jeden den a stihnou dvě představení. Jedno 
dopoledne v půl desáté a druhé odpoledne o půl 
jedné.  

 Všech šest rolí v představení Dr. Jekylle and 
Mr. Hyde hrají pouze tři muži. Odvádějí skvělý výkon 
nejen u nás. Působí také na Slovensku a v Polsku. Díky jejich publikaci i v jiných zemích bude 
další hra uvedena až v březnu. 
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Tereza Fenyková, L2. 



STUDENTI ČTOU A PÍŠÍ NOVINY 
Projekt MF Dnes Studenti čtou a píší noviny probíhá na naší škole již řadu let. 

Má dvě kola – podzimní a jarní. V průběhu každého kola jsou studentům zadána celkem tři 
aktuální témata s několika podtématy. Z nich si zvolí jedno a k němu se pak vyjádří formou 
novinového článku /fejeton, komentář, esej/. Redaktoři MF Dnes pak nejlepší články 
vybírají, upravují, popř. redakčně krátí a otiskují je v novinách. Další odměnou pro studenty 
účastnící se tohoto projektu je to, že v době jeho trvání pro ně docházejí denně výtisky MF 
Dnes, se kterými také v jazykových hodinách pracujeme v rámci tématu Publicistický styl. 

Tento školní rok jsou do projektu zapojeny třídy L1., L3. a S4.A. Projekt probíhal 
v období od 18. 9. – 15. 11. 2013. V září bylo zadáno téma Volby, v říjnu téma Škola  
a následně téma Globální morálka, globální policie. 

O projekt je na středních školách velký zájem, ke každému tématu dostanou 
redaktoři kolem 3000 příspěvků. O to větší mají pak studenti radost, když se jejich práce 
objeví v novinách. Letos jsme v podzimním kole uspěli hned dvakrát, když byl nejprve 1. 11. 
uveřejněn k tématu Škola článek Kateřiny Kotoučové a 11. 11. k tématu Globální morálka  
příspěvek Moniky Borůvkové. Obě jsou studentkami třídy L1. Děkujeme jim za reprezentaci 

naší školy a abyste se s jejich články mohli seznámit i vy, tak je otiskujeme 
i v našem Jeřábu.  

STUDIUM JE ZÁKLAD, ALE NE KAŽDÝ SI HO MŮŽE DOVOLIT  

Většina dnešních studentů studuje proto, aby získali lepší pracovní místo. Je však 
stále pravda, že studenti s diplomem dostanou lepší práci? Nebylo by vhodnější hned 
po střední škole pracovat?  

 Vzdělání v určitém oboru je samozřejmě důležité, avšak profesní kariéra také. 
Po základní škole by měl jít studovat alespoň učiliště s vyučením každý. Se základním 
vzděláním se nedostává mnoho dobrých pracovních příležitostí. Po střední škole už je větší 
šance získat lukrativní pracovní místo. V dnešní době mají velkou šanci na dobré uplatnění 
i manuální práce a technická povolání jako truhláři, automechanici atd.  

     Zatímco studenti, kteří šli po střední škole pracovat, budou mít už rozjetou svoji profesní 
kariéru, vysokoškolští studenti budou chodit na přednášky a možná u toho dělat praxi a až 
poté budou moci nastartovat svoji pracovní kariéru. Není lepší mít více zkušeností než 
teorie? Rozhodně ne! Studium je základ.  

     Avšak někteří mladí lidé nemohou studovat vysokou školu kvůli finanční náročnosti. To je 
další, co bychom měli zvážit: Můžeme dovolit studovat vysokou školu, když to  často stojí 
dost peněz? Naštěstí v dnešní době už některé vysoké nebo střední školy nabízejí stipendia 
za prospěch.  

   

ZZE ŠKOLY  

Mgr. Jana Hofmanová 

Kateřina Kotoučová 

Rozhodnutí je však vždy na konkrétním studentovi. Je třeba zvážit vlastní finanční 
možnosti a také náročnost vybrané školy. 



 

JSME JINÍ, A TO DĚLÁ SVĚT ZAJÍMAVÝM 

Žijeme v 21. století a  je to doba uspěchaná, chaotická. Ale zároveň doba, která 
nabízí spoustu možností cestovat, poznávat jak společenské, tak i kulturní zvyky. Každý 
z nás již několikrát zažil v čase dovolenkovém ten nezapomenutelný zážitek, kdy jste 
na jiném místě v jiném kraji a místní domorodci se chystají oslavit svůj svátek. Přípravy jsou 
velkolepé a my jen čekáme a zpovzdálí sledujeme, co že to jen bude za slávu? Ani v duchu 
nás nenapadne proti něčemu protestovat, něco kritizovat a přijímáme tento fakt 
s úsměvem na rtech.  

My Evropané i obyvatelé zemí směrem dál na západ  přijímáme spoustu kulturních,  
společenských, ale i náboženských zvyků s určitým respektem a nadhledem. Víceméně 
se dokážeme přizpůsobit, je to naše dobrovolné rozhodnutí a chceme něco ve svém životě 
změnit, poznat. 

Směrem na východ je situace trochu jiná. Islám není jen náboženství. Je to soubor 
pravidel a přikázání, která určují životní styl. Je ve společnosti tak hluboce zakořeněný, 
že i mladá generace se jím víceméně řídí. A jeho dodržování se očekává především od žen. 

 Ty jsou stále v moci starých tradic, proti kterým se nedá vzbouřit. Ke změnám 
dochází velmi pomalu a to hlavně ve velkých městech. Realizují se v zaměstnání či při 
studiu. Avšak o takové svobodě, jakou mají Evropanky, si mohou nechat jen zdát.  

Jsou i případy, kdy islámské ženy žijí u nás v Evropě. Avšak jejich snaha k tomu, 
aby se přizpůsobily kulturně nebo společensky dané zemi, je velmi omezená. 

Evropa a arabský svět mají odlišné kultury a je proto mylné chtít po muslimech, 
aby se nám podobali. Jsme prostě jiní a to je to, co činí svět pro všechny zajímavým. 

 

 

 

 

 

 

 

Monika Borůvková 



JAK DLOUHO PŮSOBÍTE NA NAŠÍ ŠKOLE? 

Na tuto školu jsem nastoupil v roce 2010, tzn. čtvrtým 
rokem. 

CO ŘÍKÁTE NA NOVÝ VZHLED ČASOPISU?   

Formát A5 je pro mě přívětivější. 

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

Potěšilo by mě, kdyby se mezi lidi opět vrátila slušnost, 
poctivost, pravdomluvnost a váha čestného slova. 

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

Asi proto, že jsem měl to štěstí jako student a narazil na řadu skvělých kantorů, kteří mě svým 
příkladem přesvědčili, že kantořina je to pravé. 

JAKÉ PŘEDMĚTY VYUČUJETE A PROČ PRÁVĚ TYTO?   

Aprobaci mám na předměty matematika a fyzika, právě proto, že si jich vážím a baví mě. 

ČÍM JSTE CHTĚL BÝT JAKO MALÝ?   

Velkým. Tedy vážně: bavily mě přírodní vědy. 

MÁTE NĚJAKOU PŘEZDÍVKU Z DĚTSTVÍ?   

Na žádnou si nepamatuji, tak asi nemám. 

JAKÝM PŘÍSLOVÍM SE ŘÍDÍTE?   

Těch je více. Například: co se v mládí naučíš, ve stáří jako když utne. 

JAKÝ JE (BYL) VÁŠ NEJVĚTŠÍ SEN, SPLNIL SE VÁM?   

S MGR. KARLEM PROKEŠEM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mám dvě zdravé děti, co víc si přát. 

RROZHOVOR  



 

KAM DO ZAHRANIČNÍ BYSTE SE CHTĚL PODÍVAT A KDE JSTE BYL? 

Rád bych navštívil oblasti jako je Řecko, Turecko, Egypt, protože si myslím, že by na mě dýchla ta 
atmosféra starověku. Zatím jsem se podíval jen do Polska, Švýcarska, Chorvatska a jako student i 
pracovně do bývalé NDR. 

JAKÉ JE VAŠE OBLÍBENÉ JÍDLO? MYSLÍTE SI O SOBĚ, ŽE JSTE DOBRÝ KUCHAŘ? 

Nejsem vegetarián, ale všežravec. K vaření jsem připuštěn jen občas, svedu čaj, kávu, ale i biftek 
se zeleninovou přílohou.  

JAKÝ JE VÁŠ OBLÍBENÝ HEREC (HEREČKA)?   

Z českých (ne)herec Zdeněk Svěrák, ze zahraničních Harrison Ford. 

MÁTE NEBO CHTĚL BYSTE MÍT DOMÁCÍHO MAZLÍČKA? 

Psíka míváme vypůjčeného na jeden až dva týdny v roce a to nám stačí. 

CO DĚLÁTE RÁD VE VOLNÉM ČASE?    

Rád se věnuji manuální práci, zvláště se dřevem, ze sportů (dávno tomu) nohejbal a volejbal. 

CO SI MYSLÍTE O TÉTO ŠKOLE, ZMĚNIL BYSTE TU NĚCO? 

Myslím, že škola má dobrou úroveň, má řadu výborných učitelů i žáků, je i dobře vybavena po 
materiální stránce, ale vždy je co zlepšovat. 

JAKÉ ŠKOLY JSTE STUDOVAL?     

Hradecké, nejprve Gymnázium J. K. Tyla, pak Pedagogickou fakultu – matematika, fyzika. 

  MÁTE PRO NÁS REDAKTORY NĚJAKÝ TIP, JAK VYLEPŠIT TENTO ČASOPIS? 

Snad přidat křížovku, sudoku a nějaký inteligentní vtip. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

      

        Děkuji Vám za rozhovor. 



 „ANGLIČTINA BÝT MUSÍ,  
NĚMČINA JE VÝRAZNOU VÝHODOU“ 

Takové je životní moudro Mgr. Hany Pinkové, naší němčinářky. A toto tvrzení jí bylo už 
nespočetněkrát potvrzeno. Souhlasí s ním také velvyslanec SRN v Praze Detlef Lingemann. 
V rozhovoru pro Hradecký deník uvedl, že je zajisté dobré umět jazyk, kterým se domluvíte 
všude. Když ale jako odborník spolupracujete se specializovaným podnikem, tak se bez 
třetího jazyka moc daleko nedostanete, protože vám přes něj mnoho věcí unikne. 
 
NĚMECKY MLUVÍCÍ ODBORNÍCI SE HLEDAJÍ STÁLE HŮŘ 
 A proč právě němčina? Nejenže v loňském 
roce dosáhl zahraniční obchod mezi Českou 
republikou a Německem skoro 65 miliard, 
ale hlavně v Česku působí přes 8000 německých 
a rakouských firem. Mimochodem nabízejí kolem 
100 000 pracovních míst. V poslední době 
si ale jejich manažeři stěžují, že je velice obtížné 
najít v ČR kvalifikované pracovníky v dostatečném 
počtu a je téměř nadlidský úkol sehnat 
spolupracovníky, kteří by navíc mluvili německy. 
V Německu byl s kvalifikovanými zaměstnanci také 
problém, ještě před pěti lety byl jejich počet na 
kritické hranici, ironicky společně 
s nezaměstnaností vystudovaných středoškoláků, 
ale podařilo se jim je oba chytře vyřešit. Němcům 
se osvědčilo kombinování výuky s firemní praxí. Nezaměstnanost mladých v této zemi 
v posledních letech jako v jedné z mála zemí evropské osmadvacítky klesla.   

Tento osvědčený model si v září vyzkoušelo šest našich studentů z druhého ročníku 
na dvoutýdenní odborné stáži v Německu. O tom jsme vás informovali v minulém vydání. 
Mohu už jenom dodat, že i nám se tento model vzdělávání, kombinovaný s uplatňováním 
cizího jazyka v praxi, zalíbil. 

A KDE SE MŮŽETE NAUČIT DOBŘE NĚMECKY? 

Využijte jedinečnou možnost! Naše škola nabízí svým studentům bezplatný seminář 
německého jazyka pro mírně a středně pokročilé s hravou a interaktivní výukou. Už dávno 
němčina není jen o gramatice. Pokud jste tedy studovali tento jazyk už na základní škole, 
tak v něm bez váhání pokračujte. Bude se vám do budoucna určitě hodit. Můžete 

kontaktovat Mgr. Hanu Pinkovou, mě, nebo se přijít rovnou podívat!  

Detlef Lingemann zdroj: prag.diplo.de 

Začínáme každé úterý ve 13:20 v jazykové učebně J3. A motto na závěr: 
„Němčina je grunt, kdo ji nezná, ten je hňup!“ 

NĚMČINA NA NAŠÍ ŠKOLE  



AKKON 
Akkon je starověké město nacházející se v dnešním Izraeli. Leží v nadmořské výšce 

10 metrů na severním hrotu haifského zálivu. Jedná se o přístavní město, které je vzdáleno 
asi 13 kilometrů od Haify.  

HISTORIE MĚSTA 

Akkon sloužil jako obchodní centrum již od dob osídlení území Féničany. V dobách 
novozákonních byl znám jako Ptolemaios. Během křížových výprav bylo město součástí 
Jeruzalémského království a bylo několikrát dobyto a opět osvobozeno. Bylo posledním 
křižáckým městem ve Svaté zemi. Během Napoleonova blízkovýchodního tažení v roce 1799 
bylo napadeno, ale francouzské armádě odolalo. 

Zbytky podzemního křižáckého opevnění ze 13. století včetně rozsáhlé krypty 
johanitů, kteří vojensky obsadili město mezi lety 1191 až 1291, se dochovaly dodnes a jsou 
turisticky zpřístupněné. 

Město je známé také tím, že zde byl dva roky vězněn Bahá’u’lláh a kde podle věřících 
zjevil ústřední knihu náboženství Bahá'í – Kitáb-i-Aqdas. 

 Od roku 2001 je staré město zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO. 

Kritéria: ii - představuje významný mezník v hodnotách člověka (v určité době nebo kulturním  
        období) ve vývoji v architektuře, technice, umění či urbanismu   
 iii - je jedinečným důkazem o existující nebo už vymizelé civilizaci nebo kulturní tradici 
 v - je skvělou ukázkou určitého způsobu osidlování nebo způsobu využití půdy či moře, 

     typického pro nějakou kulturu, zejména tam, kde hrozí poškození vnějšími či vnitřními 
     vlivy, jejichž dopad by byl nevratný 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UUNESCO  

Vlajka Izraele, zdroj: www.wikipedie.org 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staré město, zdroj: www.wikipedie.org 

Historické jádro, zdroj: www.wikipedie.org 



JUBILEJNÍ VÝSTAVA 
Od 27. září 2013 máte možnost si prohlédnout jak vzácné snímky prvních 

architektonických návrhů a plánů, tak i dobové a současné fotografie, na kterých je možné 
vidět dějiny městských lázní a padesátimetrového bazénu v Hradci Králové. 

80 LET MĚSTSKÝCH LÁZNÍ  
Budova městských lázní slaví 

80 let od svého otevření. Byla 
navržena architektem Oldřichem 
Liskou a slavnostně 
otevřena  9. dubna 1933. Je to 
jedna z dodnes funkčních 
a využívaných technických 
památek. 

 V roce 1998 prošly lázně 
rekonstrukcí a následně se 
přeměnily na zábavný aquapark 
s třicetimetrovým bazénem a řadou 
atrakcí, jako je tobogan, vířivka, vodní trysky nebo umělý proud. Dále máte možnost si 
vyzkoušet saunu, vnitřní bar, solárium nebo masáže. 

Největším lákadlem zůstává umělé mořské vlnobití, které pochází z firmy Kolben 
a Daněk. Bylo nainstalováno už v roce 1932 a díky němu se lázně rázem staly 
nejmodernějším zařízením svého druhu ve střední Evropě. 

20 LET PLAVECKÉHO BAZÉNU 
 Plavecký bazén je otevřen 
od roku 1993. Nachází se vedle 
městských lázní a je s nimi propojen 
chodbou, což umožňuje 
návštěvníkům využívat obě zařízení. 
V budově plaveckého bazénu 
se nachází krytý padesátimetrový 
bazén o rozměrech 50 x 21 m, který 
nabízí odpočinkové i kondiční 
plavání v osmi drahách a dětský 

bazének s jemným vířením. 
 Plavecký bazén prošel v roce 
2012 modernizací, která se týká hlavně zázemí pro návštěvníky a technického vybavení 
bazénu. 

AARCHITEKTURA  

Foto: http://www.snhk.cz 

Foto: http://www.snhk.cz 



 

  
  

 

 

   

 

 

 

 

Foto: http://www.snhk.cz 

Iveta Čabanová, L3. 



NEJLEPŠÍ PROJEKT ROKU 
 Mezinárodní festival architektury a urbanismu Architecture Week Praha udělil 
ocenění za nejlepší architektonický projekt letošního roku. Toto ocenění získal Radan 
Hubička s moderním projektem Line. 

„Cena festivalu Architecture Week za nejlepší architektonický projekt bude novou 
kategorií soutěže Stavba roku, je společným nápadem a projektem Nadace ABF a festivalu 
Architecture Week. Cena by měla být i v budoucnu udělována nejlepším architektonickým 
projektům, nikoliv tedy dokončeným stavbám, které v daném roce v České republice 
vzniknou,“ uvedl architekt Tomáš Valent, předseda poroty. 

LEDNÍ MEDVĚDI 
 Po moderní Národní technické knihovně má v okolí ČVUT v Praze vyrůst další 
architektonicky zajímavá stavba. Bude to futuristicky ladná budova Line, která bude sloužit 
řadě funkcí. Budova by se měla stát dopravním a obchodním centrem čtvrti. Kromě 
administrativních prostorů 
nabídne i prostor pro 
občanské vybavení. 
Celkem bude budova 
disponovat prostorem o 15 
tisících m2.  

 Podle architekta 
Radana Hubičky by se měla 
budova po svém 
dokončení stát symbolem 
moderní architektury v Praze. 

 Se stavbou by se mělo začít příští rok a dokončena by měla být v roce 2016. Vznikne 
dostavbou bloku mezi Verdunskou ulicí a třídou Jugoslávských partyzánů.  

A proč „Lední medvěd“? Tuto přezdívku budova získala pro své oblé tvary 
a transparentnost fasády. Plánované nevšední obložení budovy nejen přitahuje pozornost, 
ale zároveň chrání před přílišným slunečním zářením. 

FOTO: Architektonický Atelier Radana Hubičky 

ARCHITEKTURA  



 

 

  

 

 FOTO: Nejlepší architektonický projekt roku 2013  

FOTO: Architektonický Atelier Radana Hubičky 

Iveta Čabanová, L3. 



DŮM NAUTILUS INSPIROVANÝ MOŘSKÝM 
SVĚTEM 

V mexickém městě Naucalpan de Juárez se nalézá jeden z nejzajímavějších domů, 
jaké jste kdy možná viděli. Nese název Nautilus, ovšem neodkazuje se jím na slavnou 
ponorku tajemného kapitána Nema. Jmenuje se tak po mořském živočichovi, u nás zvaném 
loděnka. A právě mořským světem je inspirován nejen exteriér, ale také interiér domu. 

 

 

 

 

 

 

 

NAUTILUS NEBOLI LODĚNKA  

Autorem návrhu je mexický architekt Javier Senosiain, který vytvořil tuto železobetonovou 
stavbu na principech organické architektury, tj. architektury inspirované účelností a 
přirozeností přírody. „Příroda je pro mě velkým zdrojem inspirace. Pozoruji ji, extrahuji její 
části a principy a ty pak interpretuji,” říká architekt. 

 

  

 

 

 

 

 

Kromě vlastního točitého tvaru je bezesporu nejpůsobivějším prvkem domu stěna 
tvořená barevnými sklíčky, jež vrhají do interiéru tisíce odlesků. Po vstupu do Nautila po 

ARCHITEKTURA  



 

schodech se ocitnete ve vnitřní zahradě s chodníčky z kamene a trochu překvapivě 
sedačkou, jež svým tvarem připomíná medúzu. 

Vnitřní zahrada volně přechází do obývacího pokoje. Po točitém schodišti se přichází 
do haly a z ní do televizního koutu. Vršek příbytku, přístupný opět po schodech, zabírá 
studovna nabízející krásný výhled na pás hor na obzoru. V prostoru za Nautilem jsou ukryty 
soukromé části domu: ložnice, sociální zařízení, koupelny a kuchyně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohled na ložnici a televizní koutek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koupelna a vnitřní zahrada s bujnou vegetací. 

 



NOVÝ PAVILON V KENSINGTONSKÝCH 
ZAHRADÁCH VYPADÁ JAKO MLHA 

Architekt Sou Fujimoto navrhl netradiční pavilón sloužící k odpočinku a setkávání 
návštěvníků u londýnské Serpentine Gallery v Kensingtonských zahradách (park v Londýně). 
Jde o velmi prestižní a ceněnou práci. Londýnský letní pavilón každý rok navrhuje vždy 
jeden z nejschopnějších světových architektů.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARCHITEKT SOU FUJIMOTO 
 Narodil se v japonském Hokkaido v roce 1971 a je uznáván jako jeden 
z nejvýznamnějších architektů své generace. Po studiu na katedře architektury na Fakultě 
inženýrství na Tokijské univerzitě si v roce 2000 založil svou vlastní praxi. 

Dvaačtyřicetiletý Fujimoto se stal nejmladším architektem, který kdy tento pavilón 
postavil. V minulosti to byli slavní umělci, jako například Oscar Niemeyer, Frank Gehry, 
Peter Zumthor, Daniel Libeskind nebo Zaha Hadid. 

Nový pavilón má nepravidelný tvar a vznikl z jemných ocelových tyčí a akrylových 
průhledných ploch, díky kterým je možné se po konstrukci pohybovat. Zastavěná plocha je 
357 m² a celková užitná vnitřní plocha 142 m². Pavilón má dva vchody s řadou stupňovitých 
teras. 

 

ARCHITEKTURA  



 

 

 

 

 

 

 

Každý rok pavilón navštíví až 300 tisíc návštěvníků. Podle ředitelky Serpentine 
Gallery Julie Peyton-Jonesové jsou umění, architektura a příroda vždy v úzkém propojení. 
Nevšední altán je možné v zahradách vidět pouze do 20. října 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavilón má jako každý rok nabídnout netradiční posezení v exteriéru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Architekt Sou Fujimoto a původní skica pavilónu. 

 



MICHAL HRŮZA 
V pátek 22.11. stojí za to navštívit pardubický klub ABC. Vystoupí Michal Hrůza 

se svou Kapelou hrůzy a to nebude vše… jako support vystoupí kapela Nebe a určitě 
se dostane i na vystoupení dvou hostů - Kláry Vytiskové a Lenky Dusilové. Lístky naleznete 
v předprodeji na ticketportal.cz 

 

 

 

 

 

ONDŘEJ RUML BEZ KAPELY? 
Přijďte se podívat na ojedinělý hudební zážitek v podobě koncertu s názvem 

A Capella Tour 2013. Hlas je nejdokonalejší hudební nástroj - to je motto zpěváka, herce 
a především muzikanta Ondřeje Rumla, který se rozhodl vyjet na turné bez hudebních 
nástrojů, tedy bez kapely. Zpěvák využívá speciální přístroj, tzv. looper, díky němuž vytváří 
sám vícehlasé písně. 

 

 

 

 

HHUDBA  



 

 

RYBIČKY V ,,HOBÉČKU“ 
V sobotu 30. 11. 2013 vystoupí v Hobé Music Hall všem 

známá pop-punková kapela Rybičky 48, která na podzim 
letošního roku chystá nové album. Již 5. album v pořadí nese 
provokující název DESKA ROKU. V rámci TOUR VSTAŇ LEŤ 
HNED TEĎ se Rybičky 48 zastaví v Pardubicích a můžete se těšit 
na energetickou show a večer plný zábavy v podání kapely 
Rybičky 48, jimž budou záda krýt kapely CIVILNÍ OBRANA, 
ŽÁDNEJ STRES, ATD a POMALU PLUJÍCÍ. 

 

 

DAN BÁRTA – MARATONIKA TOUR 2013 
Dan Bárta se skupinou 

Illustratosphere vystoupí v Hradci 
Králové v KD Střelnice v rámci 
Maratonika tour 2013 
u příležitosti vydání nového CD 
nesoucí stejný název jako turné - 
Maratonika. Akce se uskuteční 
2. 12. ve 21:00. Cena lístku je 350 
Kč. 
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Turnaj Karjala 

Reprezentační kabinu v Helsinkách ovládl 
smutek při krutém poznání, že soupeři na 
turnaji předčili české hokejisty důrazem, 
bruslením, rychlostí i agresivním 
přístupem k protihráči. Nejen výsledkově, 
ale i celkově herním pojetím bylo národní 
mužstvo nejslabší. Viditelnou slabinou 
reprezentace v letošním roce zůstává 
neschopnost v koncovce, k tomu všechna 
tři utkání na Karjale končila s hlavou 
hodně dole. Poslední třetiny byly herně 
doslova bídné, vypadalo to, že na nějaký 
finiš v závěru hráči nemají sílu. 

Česko vs Finsko 2:3, Česko vs Rusko 2:3, 
Česko vs Švédsko 0:6 

Turnaj mistrů 

Djokovič smetl Nadala a stal se vítězem 
v poměru 6:3 a 6:4. Srbský tenista Novak 
Djokovič obhájil triumf na Turnaji mistrů 
a prodloužil svou neporazitelnost na 22 
zápasů. Djokovič vítězstvím navázal na 
loňský triumf a na výhru z roku 2008. 
Letos jako neporažený král turnaje 
vydělal 1,923 miliónu dolarů (skoro 52 
miliónů korun). „Tohle je nádherné 
místo pro finále sezóny a skvělý 
výsledek, který ale není jen můj. Tenis 
vypadá jako individuální sport, ale za 
vším stojí celý můj tým a tomu děkuji," 
řekl Djokovič při slavnostním vyhlášení 
a ocenil i Nadalovu sezónu. 

SSPORT  



 

  
 

ANKETA – NEJLEPŠÍ ČESKÝ ATLET ROKU 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŘÍJEN SPORTOVNÍ ÚSPĚCH NEPŘINESL 
Minulý měsíc jsme se zúčastnili několika soutěží. Nejvíc byly ale vidět míčové sporty, 

respektive volejbal, ve kterém naši žáci školu reprezentovali hned ve dvou soutěžích. Na 
nedalekém hřišti u Gymnázia Boženy Němcové se sehrála jak utkání dívek, tak i utkání 
chlapců. Ani jeden tým ale nedokázal po odehraných zápasech získat dobré umístění. 

Dalším soutěžním kláním byl stolní tenis, který se hrál na Obchodním učilišti v Hradci 
Králové. Ani tady ale reprezentanti stavebky nebyli úspěšní. 

I florbalisté se měli utkat se žáky gymnázia, jenomže se tak nestalo, protože utkání 
bylo přeloženo. „Utkání muselo být z důvodu nemoci hráčů z Jazykového gymnázia 
přeloženo na prosinec," upřesnil sportovní guru Libor Slanina. 

Listopad bude na sportovní akce chudší, nicméně za dveřmi je prosinec, ve kterém 
se koná nespočet vánočních turnajů, ve kterých se už úspěch jistě dostaví! 

Překážkářská šampiónka Hejnová je poprvé 
českým Atletem roku. Mistryně světa 
a vítězka Diamantové ligy v běhu na 400 
metrů překážek Zuzana Hejnová podle 
očekávání vyhrála poprvé v kariéře českou 
anketu Atlet roku. Druhý skončil další mistr 
světa z Moskvy oštěpař Vítězslav Veselý, 
který získal o 158 hlasů méně. Třetí místo 
obsadil bronzový medailista z MS kladivář 
Lukáš Melich. Trenérem roku je Dalibor 
Kupka, který připravuje i Hejnovou. 

Anketa Atlet roku 2013: 
1. Hejnová (400 m př.) 1559 bodů 
2. Veselý (oštěp) 1401 
3. Melich (kladivo) 1164 
4. Maslák (400 m) 1132 
5. Prášil (koule) 902 
6. Kudlička (tyč) 559 
7. Klučinová (víceboj) 476 
8. Svobodová (tyč) 380 
9. A. Drahotová (chůze) 337 
10. Bába (výška) 194 

Ondřej Novotný, S2.B 



 

 

DDĚNÍ ZA ŠKOLOU…  

Tomáš Kučera, Z3. 
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