
 

 

   

COMENIUS 
Matematická soutěž 
Zájezd do Německa 
ROZHOVORY: 
se třídou  
s  
 

S4.A 
HONZOU POHLEM 

ČÍSLO 7   ROČNÍK 6 



 

 

   

ÚVODNÍK #3, ZPÁTKY DO MINUOSTI  
Strana 3-4 

COMENIUS 
Strana 5-7 

PŘEDNÁŠKY 
Strana 8-9 

MATEMATICKÁ SOUTĚŽ, NĚMECKO 
Strana 10-11 

ROZHOVORY 
Strana 12-15 

ANKETY 
Strana 16-17 

ARCHITEKTURA, UNESCO 
Strana 18-22 

ZÁKONY, PERLIČKY Z LAVIC 
Strana 23 

HUDBA, SPORT 
Strana 24-27 



 

 

   

ÚVODNÍK #3 

 

Opět  vás  zdravím  u  svého  dalšího  úvodníku,  který  píši mezi  jídlem  a  jinou 

mnohem  důležitější  aktivitou.  Půlku  měsíce  jsem  strávil  doma,  jelikož  jsem  byl 

nemocný + prázdniny, a proto dopisuji sešity a nemám čas (ti, co mě znají, vědí, že lžu). 

Za takových okolností vás tudíž nemůžu informovat o ničem konkrétním, co se ve škole 

událo/děje/bude  dít.  Toto mě  vede  i  k omluvě  za  nadpis,  protože  je  to  opravdu  to 

nejvýstižnější nadepsání,  jaké můžu použít, přihlédneme‐li k tomu, že nepíšu o ničem 

konkrétním. 

 

Také jsem kvůli nemoci propásl akci COMENIUS, což je podle mě velká škoda a 

doufám, že si  ji alespoň všichni zúčastnění užili. Bohužel ani nevím, co všechno se na 

akci dělalo, kdo se zapojil a kam všude se s návštěvníky z různých zemí  jelo, protože 

jsem  ztratil  program…  společně  s jedním  papírem  ohledně  lyžařského  kurzu,  který 

jsem  ovšem  během  psaní  tohoto  úvodníku  našel.  Takže  vy  všichni,  co  jedete  na 

„lyžák“, mě tam uvidíte. Budu ten, kterému vypne pravá lyže a během valení se z černé 

sjezdovky nevypne levá. 

 

Úvodník  bych  nakonec  rád  zakončil  něčím  povzbudivým.  Je  to  ovšem  těžké. 

Podzimní prázdniny skončily. Vánoční prázdniny skončily. Jarní prázdniny skončily. Než 

vyjde tohle číslo časopisu, tak skončí asi  i  lyžařský kurz. Velikonoce  jsou  jenom  jeden 

den. Takže ačkoli je těžké najít ještě nějakou spásu a naději, nabádám vás, dělejte to, 

co umí žáci a studenti společně s učiteli nejlíp: těšte se na letní prázdniny. 
 

   

   

ÚVODNÍK 3 



 

ZPÁTKY DO MINULOSTI 

ÚNOR/BREZEN 
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Jako tradičně každým rokem se u nás na škole konaly přijímací zkoušky nanečisto. Jak 

je  už  zvykem,  proběhla  tři  kola.  V každém  kole  se  zúčastnil  úctyhodný  počet  studentů. 

Například ve 2. kole, které proběhlo 25. února, si přišlo vyzkoušet přijímačky 88  lidí. Třetí a 

poslední kolo se konalo ve středu 11. března. 

          Dne  3.  února  se  pardubická  Základní  škola  Štefánikova  zúčastnila  námi  pořádaného 

Projektového dne. Patnáct žáků osmé třídy si vyslechlo prezentaci našich studijních oborů a 

zhlédlo  ročníkové  a  soutěžní  práce  stávajících  studentů.  Následovala  prohlídka  dílen  a 

laboratoří. Závěrečnou část programu tvořila komentovaná prohlídka Hradce Králové. 

          Dne 11. února se v aule školy konalo školní kolo SOČ ‐ Středoškolské odborné činnosti. 

          Dne 12. února  se ve  spolupráci  se  základními a  středními  školami konala exkurze do 

firmy  CONSOLIS  CZ  Lysá  nad  Labem  a.  s.  Firma  vyrábí  betonové  prvky  (stropní  panely 

SPIROLL, nádrže,  jímky atd.) a grafitový beton. Exkurze se zúčastnilo 40 žáků ze tříd S2.A a 

S2.B. 

  Dne 17. února se uskutečnila matematická soutěž, které se mohli zúčastnit studenti 
ze  tří  ročníků.  Této  příležitosti  využilo  celkem  33  studentů.  Z 1.  ročníku  se  zúčastnilo  11 
studentů, z 2. ročníku 12 studentů a z 3. ročníku 10 studentů.  
 
           Ve stejný den se v aule školy konala přednáška firmy IVAR pro studenty oboru TZB. 
 
  Dne 19. února v aule školy proběhla přednáška pro 4. ročník oboru TZB. Přednáška 

byla  rozdělena na dvě  části. První  část měla na  starosti  firma Meibes a druhou  část  firma 

LOGOtherm. 

 

Dne  26.  února  v rámci  Projektového  dne  pro  žáky  základních  škol  navštívily  naši 

školu dvě třídy, 8. A a 8. B, ze Základní školy Komenského v Novém Bydžově. Na programu 

byla  prezentace  školy  a  nabízených  studijních  oborů  v aule,  ukázka  pavilonu  dílen  a 

laboratoří  TZB.  Pak  následovala  komentovaná  prohlídka  historickým  centrem  Hradce 

Králové.  

  Poté  také proběhl 10.  ročník soutěže „Pracujeme s Archicadem“. Soutěže se mohly 

zúčastnit 3. ročníky. Účelem této soutěže je pomoci studentům osvojit si techniky zákresu do 

prostoru a návrh objektu na reálném podkladě. 

  Od 9. března do 16. března jsme si užívali v rámci jarních prázdnin celý týden volna, 

který uběhl moc rychle. Všichni se už těšíme na další volno. 

 



 

 

   

 

COMENIUS 
NEDĚLE  
           V  neděli  1.  března  večer  byli  někteří  z  vás,  stejně  jako my,  natěšeni  na  svoje 

zahraniční  studenty. Po  vyzvednutí  jsme  si  je odvezli domů  a  seznámili  s  rodinami  i  s 

dobrým českým maminčiným jídlem. 

PONDĚLÍ  
          První  den  ve  škole  jsme  začali  v  aule  filmem  o  škole  a  prezentacemi  našich 

spolužáků  a  pokračovali  prohlídkou  školy  a  seznamovacími  aktivitami.  Po  obědě  jsme 

navštívili Hvězdárnu a planetárium na Novém Hradci. Zaletěli jsme si na výlet do kosmu a 

po těžkém dni se vrátili domů. 

 

 

 

 

 

 

 

ÚTERÝ 
          Úterý jsme zahájili ranním kvízem o ČR, dále následovala hodina matematiky v 

angličtině s paní učitelkou Wagnerovou, která byla dle našeho názoru velmi zajímavá. V 

tělocvičně jsme si zahráli fotbal a stolní tenis a také nakreslili pár obrázků. Odpoledne 

jsme strávili návštěvou hejtmana Hradce Králové, procházkou po starém městě a také 

jsme se podívali na krátký film o Praze. 
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STŘEDA 

          A  jsme v půlce  týdne. Celodenní výlet do Prahy nám poskytl úžasné  zážitky. S našimi 

anglickými  průvodci  jsme  navštívili  Pražský  hrad,  katedrálu  sv.  Víta,  Karlův most,  Orloj  a 

Václavské náměstí.  

 

 

 

 

 

 

ČTVRTEK  
          Čtvrtek  jsme  odstartovali workshopem  o  stereotypech  a  poté  si  zahráli  hru  „Riskuj“. 

Následovalo malování obrázku Mural barvami na sklo, který připravily Terka Fenyková a Týna 

Rejmanová. Po obědě jsme měli přednášku o náboženství s paní ThDr. PhDr. H. Tampierovou, 

Th.D., která byla velice zajímavá. Pokračovali jsme vyhodnocením soutěže 3D modelů a takto 

 to dopadlo:  

1. Turecko, 2. Anglie, 3. –  5. Itálie, Česko, Lotyšsko. 

 

 

 

 

 

 

PÁTEK  
          V  pátek  jsme  seznamovali  cizince  s  našimi  velikonočními  tradicemi.  Každý měl  šanci 

ozdobit  si  kraslici,  odrátkovat  vajíčko,  nebo  uplést  pomlázku.  Odpoledne  jsme  hráli 

šifrovačku, při které museli cizinci běhat po škole a řešit na stanovištích například Caesarovu 

šifru. Po školních aktivitách jsme vzali zahraniční studenty do víru našeho „velkoměsta“. 
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SOBOTA 

           V sobotu  jsme měli  čas pro sebe a bylo na nás, co chceme ukázat našim hostům. 

Někdo  navštívil  betlém  v  Třebechovicích,  nebo  zoo  a  někdo  šel  na  bowling.  Ten,  kdo 

ubytovával Rumuny, Italy a Poláky, však neměl tolik času, protože odjížděli již dopoledne.  

 

 

 

 

 

 

 

NEDĚLE 
          Bohužel dnes jsme se museli rozloučit se zbytkem návštěvníků, a to s Lotyši, Turky a 

Francouzi.  Byla  to  pro  nás  všechny  velká  nezapomenutelná  zkušenost.  Poznali  jsme 

spoustu nových lidí, nejen cizinců, ale i spolužáků. 



 

 

   

PREDNÁŠKA FIRMY IVAR 

Firma  vznikla  v roce  1992,  tehdy  zaměstnávala  5  zaměstnanců  na  ploše 
5000m2. V tuto chvíli zaměstnává 80‐100 zaměstnanců na ploše 50000 m2 (6000 m2 zabírají 
sklady firmy). 

Firma je rozdělená na dvě části: IVAR‐CS a IVAR‐TT 

Firma sama o sobě vydává normu pro sváření potrubí na plyn. Vydávají osvědčení na 
projektování plynu. Vyrábějí vícevrstvé potrubí, na plyn, vodu a topení. Dodávají i potřebné 
příslušenství pro montáž plynu. 

Rozvody plynu: 15 let praxe firmy, 3 roky trvala certifikace na plyn 

Mají 2000 proškolených lidí. 

Prodáno 229000 m potrubí v dimenzích 20,26 a 32 mm. A též prodáno přes 35000 
lisovaných tvarovek. 

 
 
 

 

 

PREDNÁŠKA FIRMY GEBERIT 

Dne 12. 1. 2015 se zúčastnila třída Z2. přednášky od firmy Geberit. Akce se konala 

v aule školy a přednášel obchodní zástupce pan Moník. 

Firma Geberit se zabývá výrobou materiálu a zařízení, které  je určeno pro  instalaci 

zdravotní  techniky,  a  to  jak  vnitřních,  tak  i  venkovních  rozvodů  kanalizace  a  vody.  Firma 

Geberit byla  založena  v roce  1874 panem Albertem Geberem  a nejdříve  to byla  rodinná 

firma. Zprvu byla zaměřena na tesařinu, později se zaměřuje na dnešní výrobky. 

V úvodu  přednášky  nám  pan  Moník  promítl  humorné  video  o  ,,šikovném 

instalatérovi“ , kterému se podařilo z vadného kapajícího kohoutku rozbít celý dům. Po této 

části následovalo seznámení s výrobním plánem firmy Geberit. Pan Moník odborně popsal 

nejčastěji používané typy potrubí, zdůraznil výhody a nevýhody včetně  jejich použití. Poté 

následovala prezentace  tvarovek,  která byla opět doplněna  informacemi o  jejich použití. 

Závěrečná  část  přednášky  byla  věnována  zařizovacím  předmětům,  jako  jsou  umyvadla, 

sprchy a toalety. Tato prezentace byla doprovázena odborným popisem jejich napojení na 

rozvody vnitřní instalace. Přednáška trvající dvě vyučující hodiny se nám moc líbila. Věříme, 

že nezapomeneme na získané informace a že ve 3. a 4. ročníku vše zúročíme při zpracování 

projektů ze zdravotně technických instalací. 

ˇ 
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PREDNÁŠKA NA ÚRADU PRÁCE 

 

Dne 25. 2. 2015 se žáci naší školy z třídy S4.C zúčastnili přednášky na Úřadu práce 

s doprovodem paní učitelky Mgr. Jany Košťálové. 

Přednáška se týkala témat, jako byla: ,,Co dál po střední škole? Jak si najít práci? 

Kde hledat práci? Co je to Úřad práce? Jak se připravit na pracovní pohovor? Jak správně 

psát životopis a motivační dopis? “. Na starost ji měla Bc. Jana Velehradská. 

Úřad práce nabízí  služby pro občany  vedené  v jeho evidenci.  Jeho  zaměstnanci 

hledají  za ně práci a  zároveň  jim přispívají peníze na děti, domácnost a platí  zdravotní 

pojištění. Ne ale každému. Tuto možnost podpory  (příspěvky na děti, domácnost) mají 

pouze lidé, kteří rok před evidováním pracovali. Ovšem lidé, kteří  jsou evidovaní a mají 

práci, si nesmějí vydělat víc než je polovina minimální mzdy, která činí 9200 Kč. 

Žáci měli možnost zeptat se na otázky,které je zajímaly, a z celé přednášky si měli 

odnést věci do života, které budou brzy potřebovat. 

ˇ ˇ 

V. Brandýská, S4.C 

Jan Plný, Z2. 
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MATEMATICKÁ SOUTEZ 

Dne  17.  2.  2015  proběhlo  v aule  školní  kolo matematické  soutěže,  kterého  se 
zúčastnilo 33 soutěžících z prvních, druhých a třetích ročníků. Všem soutěžícím děkuji za 
účast a přeji mnoho dalších studijních úspěchů.  

PRVNÍ ROČNÍK – 11 SOUTĚŽÍCÍCH: 

1.      místo                    Jakoubková Romana 
2.      místo                    Joudal Daniel 
3.      místo                    Voltr Jaroslav 
  
DRUHÝ ROČNÍK – 12 SOUTĚŽÍCÍCH: 

1.      místo                    Skrbek Jan 
2.      místo                    Holý David 
3.      místo                    Vojtíšek Martin 
  
TŘETÍ ROČNÍK – 10 SOUTĚŽÍCÍCH: 

1.      místo                    Vanžurová Anna 
2.      místo                    Dostál Libor 
3.      místo                    Francková Tereza 
4.      místo                    Klejchová  Abigail 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXKURZE DRÁZDANY 
 
 
Dne 28.4.2015 pořádá SPŠ stavební jednodenní odbornou exkurzi do Drážďan s názvem: 
„Historické pamětihodnosti a architektonické skvosty města Drážďan" 
 
 

ˇ ̌  

ˇ ˇ 

ˇ 
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Cena exkurze: 450 Kč 
Přihlášení a bližší informace u Mgr. Hany Pinkové  
 



 

 

   

12         ROZHOVOR 
 

S HONZOU POHLEM 

V dnešním vydání bychom Vás rády seznámily se studentem Janem Pohlem, 

který  chodí do  čtvrtého  ročníku oboru  stavitelství,  konkrétně do  třídy  S4.C. Mohli 

jste si ho všimnout na Vánoční akademii a  jiných školních akcích, kde vystoupil ve 

školním souboru Hlahol. 

  NA CO HRAJEŠ?

Hraji na trubku a bicí.

JAK DLOUHO HRAJEŠ?

Na trubku hraju 8 let, na bicí 3 roky. 

HRAJEŠ ( KROMĚ HLAHOLU ) I V JINÉM 

SESKUPENÍ?

Ano, na trubku hraji ve skupině Color band 

v rámci ZUŠ Rychnov nad Kněžnou. Na bicí jsem 

vystřídal několik kapel.  

KAM CHODÍŠ DO HUDEBNÍ ŠKOLY? NEBO JSI 

SAMOUK?

Když nepočínám kapelu, tak už do ZUŠ nechodím, ve hře na trubku jsem absolvoval 

první stupeň (8 let) a dále jsem nepokračoval. Na bicí soupravu jsem byl samouk 

vždycky. 

PROČ SIS VYBRAL ZROVNA TENHLE NÁSTROJ?

K trubce jsem se dostal přes flétnu, díky mému učiteli v ZUŠ. A na bicí jsem chtěl hrát 

už od mala, neustále jsem mlátil do všeho kolem sebe, což mnoho lidí v mém okolí 

značně štvalo. 



 

 

 

   

MÁŠ NĚJAKÉ ÚSPĚCHY, POPŘ. OCENĚNÍ? 

Soutěží jsem se nikdy moc neúčastnil, snad jednou okresního kola v Týništi nad Orlicí.

CO TĚ K HRANÍ VEDLO? 

Od mala mě k hraní vedli rodiče, následně pak učitel v ZUŠ.

ZAČAL SI S HRANÍM SÁM? 

V 1. třídě jsem začal hrát na flétnu, od deseti let pak na trubku. 

ÚČASTNIL SES NĚJAKÉ MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE? POPŘ. JAK JSI TAM DOPADL? 

Neúčastnil. Vždy jsem se účastnil spíše koncertů.

Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně dalších úspěchů a dobrého pocitu z muziky.

13 

KOLIKRÁT TÝDNĚ CVIČÍŠ? 

Moje cvičení se nedá časově určit, když mám chuť, prostě si zahraju.

OMLUVA STUDENTUM S4.C 

  V minulém čísle jsme neuveřejnili vaši fotku z plesu, tak to teď napravujeme. 

° 
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STAVEBNICTVÍ – 4. ROCNÍK  ˇ 

V JAKÉM ROCE JSTE PŘIŠLI NA NAŠI 

ŠKOLU?

V roce 2011 :) 

KDO JE VAŠE TŘÍDNÍ UČITELKA A S 

JAKÝM POČTEM ŽÁKŮ JSTE 

NASTOUPILI DO PRVNÍHO 

ROČNÍKU? 

Naše třídní učitelka se jmenuje Ing.Ludmila Rejsková. Do prvního ročníku nás nastoupilo 

30. 

JAKÝ JE VÁŠ SOUČASNÝ POČET ŽÁKŮ?

26 ;) 

KOLIK JE VE VAŠÍ TŘÍDĚ HOLEK A KOLIK KLUKŮ?

23 kluků a 3 chlapny. 

KTERÝ UČITEL JE VÁŠ NEJOBLÍBENĚJŠÍ A NAOPAK?

To se nedá říct. Každý učitel má svoje pro a proti. Ale určitě nikdo z nás nezapomene na 

pana Ing. Krejčíka , který se s námi podělil o neskutečně mnoho zkušeností! 

S JAKÝM POCITEM VSTÁVÁTE DO ŠKOLY?

S nejlepším pocitem a jasnou myslí .

JAKÉ PŘEDMĚTY VÁS ZAUJALY NEJVÍCE?

Každého zaujalo a baví něco  jiného. Ale třeba praxe pro nás byly velice zajímavé, zkusili 

jsme si tam spoustu užitečných věcí. 

JAK JSTE SI UŽILI PLES? KOLIK Z VÁS NEVÍ, JAK SE DOSTALO DOMŮ? 

Legendárně! 

JAK HODNOTÍTE SAMI SEBE JAKO KOLEKTIV?

Samozřejmě, že tady někdy nějaké neshody jsou. Ale vždycky se nakonec domluvíme a 

shodneme se. 
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KOLIK SCHODŮ KAŽDÉ RÁNO MUSÍTE VYJÍT, ABYSTE SE DOSTALI DO SVÉ TŘÍDY? 

Hodně :D Naše třída je až ve 3.patře.

KOLIK Z VÁS BUDE POKRAČOVAT V OBORU? A KDO PŮJDE NA CUKRÁŘE? 

Pár lidí v oboru určitě pokračovat bude. Někdo zkusí jiný obor a někdo půjde 

pracovat. 

KDO Z UČITELŮ PODLE VÁS VYPADÁ NEJMLADŠÍ?

Paní učitelka Pazderková. 

PRŮMĚR TŘÍDY V 1.POLOLETÍ? ( TENTO ROK )

Kdo ví, herdek. 

NEJLEPŠÍ PRŮMĚR ŽÁKA VAŠÍ TŘÍDY? BYLO NĚJAKÉ VYZNAMENÁNÍ? A KDO TO 

DOTÁHL NA PĚTKU? 

Pětky tady nebudeme vytahovat :D Na vyznamenání to dotáhl 1 žák, Lukáš Burda 

jako každý rok. 

KOLIK MÁTE/MĚLI  JSTE VE TŘÍDĚ ZAMILOVANÝCH PÁRŮ A KOMU TO NEJDÉLE 

VYDRŽELO? 

Žádný zamilovaný pár ve třídě nemáme ani jsme neměli .

JAKÝ KONÍČEK U VÁS PŘEVAŽUJE?

Poker. 

POMĚR SPORTOVCŮ A KUŘÁKŮ U VÁS VE TŘÍDĚ?

Všichni jsme na jednu stranu sportovci, někdo se fyzicky vyčerpá při dobíhání 

na autobus, někdo při raním fotbálku a zbytek třídy skolí nekonečné 

schodiště do 3 patra. 

UŽ JSTE ZAČALI S PŘÍPRAVOU NA MATURITU?

Času dost. 

NEJLEPŠÍ HLÁŠKA, KTEROU JSTE SLYŠELI OD UČITELŮ?

Musíme si uvědomit, a pokud sledujeme média, potažmo, ona je volná 

zábava? Vodorovná . 
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ŠERPY 

Reprezentační ples naší školy se konal 6. února. Mimo jiné zde proběhlo i šerpování 

maturantů. Tentokrát jsme zaznamenaly, která šerpa se zdála našim spolužákům ta 

nejhezčí. 

S4.A

S4.C

L4.

S4.B

Z4.

S4.A 

S4.C 
L4. 

S4.B Z4. 



Na horách, lyžováním

Jiným sportem

Doma

S přáteli

Na brigádě
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PRÁZDNINY 

Jarní prázdniny jsou za námi. Spolužáků jsme se ptaly, jak strávili toto týdenní 



 

 

   

18        ARCHITEKTURA 

OLIVOVÝ DUM 

Starší manželský pár se pustil do stavby nového domova na chorvatském ostrově 

Pag. Další stěhování již neplánují, a proto si dali na domě opravdu záležet. Nyní žijí ve vile, 

která se dokáže proměnit v rozmařilý večírkový stan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dlouhé  čtyři  roky  budovali manželé  dům  velký  560 metrů  čtverečních.  Na  nic 

nespěchali  a po  celou dobu  si užívali  tvůrčí proces návrhu  a  realizace  stavby. Dbali na 

každou maličkost a nic jim neuniklo. 

° 

Projektu  se  začalo  okamžitě  říkat

Olivový dům. Manželé si totiž chtěli splnit 

svůj  sen  ‐  mít  klasické  středomořské 

atrium s olivovníkem. Olivovníkové srdce 

domu tak stírá hranice mezi exteriérem a 

interiérem, a tak tomu bylo v Dalmácii od 

nepaměti. 

Navenek  zdánlivě  stydlivý  dům 

skrývá všechny své trumfy uvnitř objektu 

a  uchovává  je  jen  pro  své  obyvatele. 

Zajišťuje  tak  dostatečnou míru  soukromí 

pro dění uvnitř domu  a  chrání  jej  i před 

častými silnými poryvy severního větru. 



 

Východní  strana  domu  patří  kuchyni,  jídelně  a  venkovní  terase  s  posezením,  na 

západní  straně  je  kromě  posezení  a  televizního  koutku  umístěna  také  samostatná 

pracovna. Obě křídla uzavírá blok tří ložnic ‐ největší z nich patří majitelům a je spojená s 

šatnou, další dvě slouží jako hostinské pokoje. Všechny mají vlastní sociální zázemí. Dům je 

obklopený dřevěnými terasami, kterým vévodí velký světelný objekt, LED svítidlo ve tvaru  

koule. 

V přízemí se nachází relaxační zóna, kde se nachází vířivka, sauna, tělocvična i vinný 

sklípek. Odpočinková část pokračuje na venkovní terasu s bazénem dlouhým 17 metrů.  

Ve vile převažuje dalmatské tradiční dřevo a travertin, doplněné o moderní syrový 

beton a kov. Ostře řezané plochy moderní konstrukce elegantně ladí s přírodní strukturou. 

Stavba je ekonomicky i ekologicky zodpovědná, nechybí tepelné čerpadlo a solární panely. 

Autoři také kladli důraz na ekologicky šetrné materiály. 

                                                                     19 
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REGENSBURG 

Regensburg  (  Řezno  )  je  bavorské  město  ležící  na  Dunaji,  které  má  postavení 

městského okresu, a  zároveň  je  to  správní  středisko bavorského vládního obvodu Horní 

Falc  a  zemského  okresu  Řezno. Historické  centrum města  je  od  roku  2006  zapsáno  na 

Seznamu světového dědictví UNESCO. 

GEOGRAFIE 

Řezno  leží v nejsevernějším místě Dunaje, v ohybu  řeky, kde se do ní vlévají  řeky 

Nába (Naab) a Řezná (Regen). Město se nachází na rozhraní čtyř oblastí: pohoří Bavorský 

les (S a SV), oblast sprašové nížiny Gäuboden (V a JV), oblast třetihorních kopců na jihu a 

pohoří Franská Alba na západě. 

HISTORIE 

Již  ve  starověku  zde  existovalo  keltské  středisko  s  názvem  Radasbona,  později 

změněno na „Ratisbona“. Kolem  roku 70  tu Římané založili vojenský  tábor pro kohortu, 

který  císař Marcus Aurelius  roku 179  rozšířil na  tábor pro  legii  s názvem Castra Regina 

(„pevnost  na  řece  Regen“).  Ve  4.  století  bylo  toto  opevněné místo  zničeno  Germány. 

Počátkem  6.  století  se  na  troskách  římského  tábora  usídlili  Agilolfingové,  vévodové 

utvářejícího se kmene Bavorů, jejichž vládu ukončil roku 788 Karel Veliký a Řezno se stalo 

jedním  ze  sídelních  rezidencí Karlovců, později  sídelním městem  vládců  východofranské 

říše. Ve 12. a 13. století dosáhlo Řezno vrcholného rozkvětu, při kterém navazovalo nové 

obchodní  vazby přes Brennerský průsmyk. V  letech 1663 – 1802  se  Řezno  stalo  stálým 

sídlem říšského sněmu. Roku 1809 bylo dobyto Francouzi a roku 1810 připadlo Bavorsku. 

VÝZNAMNÉ STAVBY 

Kamenný most (Steinerne Brücke) z 12. století je nejstarším dochovaným a dodnes 

používaným mostem na sever od Alp, který se stal vzorem dalších mostů v Evropě. Přes 

něj vedoucí obchodní cesta byla zdrojem bohatství města.   
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Katedrála  sv.  Petra  (Dom  St.  Peter),  nebo  také  Regensburger  Dom,  je 

dominantou města. Představuje  jedno  z hlavních děl bavorské gotiky  (2. polovina 13. 

století – 1525, věže 1859 – 1869). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zámek Thurn‐Taxisů (Thurn und Taxis Schloß), původně klášter sv. Jimrama, byl 

během 19. století přestavěn knížaty Thurn‐Taxis na zámecké sídlo, které dodnes obývají. 

 

 

 

 

 

 

 

Kostel  svatého  Jana  (Stiftskirche  St.  Johann)  vedle  katedrály,  na  kostele  je 

pamětní deska připomínající křest 14 českých knížat v roce 845. 
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PRAZSKÝ HRAD 

Od této chvíle vám budu přinášet  informace a zajímavosti z oblasti hradů a zámků 

z České republiky místo rubriky UNESCO ČR. Doufám, že se vám nová rubrika bude  líbit a 

dozvíte se něco nového. 

 

        Začínáme  tím  nejvýznamnějším  českým  hradem,  který  by  měl  znát  snad  každý. 

Pražský hrad, stojící na skalnatém ostrohu nad řekou Vltavou v centru Prahy, na vrchu Opyš, 

byl  původně  postaven  jako  raně  středověké hradiště.  Od  9.  století  býval  sídlem českých 

knížat, později králů a od roku 1918 je sídlem prezidenta republiky. Dvakrát v dějinách se stal 

hlavní rezidencí císaře Svaté říše římské. 

         Pražský  hrad  tvoří  rozsáhlý  komplex  palácových,  církevních,  úředních,  obytných  i 

obranných staveb různých slohů, soustředěných kolem tří nádvoří a Jiřské ulice. Západní část 

Pražského hradu  tvoří původně císařské palácové budovy uspořádané kolem  třech nádvoří. 

Historicky  nejvýznamnější  stavby,  katedrála,  Starý  královský  palác  a  bazilika  s  bývalým 

klášterem sv. Jiří, jsou v centrální části. Ve východní části jsou dva původně šlechtické paláce, 

(dříve) obytné domy a zachované části středověkého opevnění včetně věží. Jižní strana hradu 

je  lemována  zahradami.  K  Pražskému  hradu  patří  i  prostory  mimo  ostrožnu,  za  Jelením 

příkopem  na  severu  rovnoběžně  ležící  Královská  zahrada  s  letohrádkem  a  na  západ  od  ní 

situovaná Lumbeho zahrada s přilehlou jízdárnou. 

       Součástí  hradu  je Katedrála  svatého  Víta,  tradiční místo  korunovací  českých  králů  i 

jejich posledního odpočinku. Jsou zde také uloženy české korunovační klenoty. 

          Areál  Pražského  hradu  je  volně  přístupný,  jednotlivé  objekty,  ve  kterých  se  platí 

vstupné, jsou přístupné po celý rok, hradní zahrady v sezóně.  

 

ˇ 
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MURPHYHO ZÁKONY 

   Postulát logopeda Žínky 

Žák, který má přečíst v hodině literatury zásadní ukázku, je koktavý, nebo trémista. 
 

   Upozornění psychologa Cynického 

Nejčastěji obojí. 
 

   Zákon špatného startu 

Žák, který má být na začátku hodiny zkoušen, na minulé hodině nebyl. 
 

   Postřeh pedagoga Papírníka 

Nebo byl, ale buď neměl sešit, nebo mu nepsalo pero. 
 

   Teorie vytrženého kontextu 

Nebo mu psalo pero, ale půjčil sešit jinému žáku, který mu stránku vytrhl. 
 

   Varování školníka Hitze 

Žák, který mu stránku vytrhl, ten den chybí. 
 

   Zákon nerealizovatelné poznámky 

Žák, kterému chcete napsat poznámku, nikdy nemá u sebe žákovskou knížku. 

 

PERLICKY ZE ŠKOLNÍCH LAVIC 
  DEJEPIS 

 

  Karyatidy jsou sochy ženského pohlaví. 
 

   Řecká abeceda – analfabeta. 
 

   Husité byli poraženi v bitvě u Lipna. 
 

   Demokracie byla v Řecku v tom, že měli v parlamentu tribut lidu. 
  
   Představitel průmyslové revoluce je Pythagoras. 
 

   Významné stavby Orientu – visuté hradby Semiramidiny. 
 

   Ameriku objevil Kristus Kolumbus. 

 
  CESKÝ JAZYK 
   Kolo se dělí podle pohlaví na dámské a pánské. 
 

   Představitel ruské poezie – Sergej Jenisej. 
 

   České nebe se točí kolem českých mrtvol. 
 

   V díle Labyrint světa provází básníka Belzebub. 
 

   Boccaccio napsal Armagedon. 
 

   J. Kollár napsal skladbu Slávkova dcera. 
 

   Nový zákon vypráví o životě Ježíše, jeho upálení a vzkříšení. 
 

   Naturalizmus zobrazuje socialisticky patologické jevy. 

 
 

 

ˇ 
ˇ 

ˇ 
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Co je nového, co nás čeká, co zajímavého se událo…

HRADEC A OKOLÍ 

!!! VSTUPENKY NA HRADECKÝ MAJÁLES JSOU V PRODEJI!!! 

( Objednávejte též u našeho šéfredaktora Šimona Hájka ve druhém patře ve třídě L2. ;) ) 

 

 

 

 

• 13. 3. ‐ KyklosGalaktikos, Terrence NNSCK, DjMaryC ve Čtyřcena starém náměstí 

• 18. 3. ‐ Vojta Dyk a Bside Band v Aldisu 

• 24. 4. ‐Rock Night ‐ Rockový večírek 3 kapel‐ My Dog's bone‐ Firstday in  

                  Tale ‐TheQueues…v Music bar Striga 

• 1. 5. ‐ Středoevropský jazzový most ‐ Masarykovo náměstí 

• 11. 4 ‐ MŇÁGA A ŽĎORP ‐ Rockový klub U Cikána 

• 27. 4. ‐ GWYN ASHTON TRIO ‐  Velký sál Adalbertinum 

 

DÁL PO REPUBLICE A JEŠTE DÁL 

 

• Legendární HEAVEN AND HELL zveřejnili na svém MySpace webu zbrusu nový singl  
   pojmenovaný Bible Black. Můžete si tedy poslechem zkrátit čekání na novou fošnu THE 
   DEVIL YOU KNOW, která vyjde 28. dubna 

 

• Spanilá jízda Eda Sheerana pokračuje. Mladý zpěvák teď vévodí americké singlové TOP 40. 

    Na čelo žebříčku se dostal s Thinking Out Loud. Jde o první vítězství v tomto přehledu v  
    Sheeranově kariéře! 

 

• Slovenský rapper Suvereno má nový klip, natáčel ho i na Machu Picchu 

• Zpěvák Jason Derulo má nový singl. Skladba se jmenuje Want To WantMe a je první  
   vlaštovkou z nového alba. 
 

• V Lucerna Music Baru bude v dubnu rušno. Zahrají zde CancerBats a WhileSheSleeps 

Milovníci kvalitního metalcoru musí jásat. Britští WhileSheSleeps patří mezi největší talenty metalcorového žánru, 

a to již po jediné vydané desce z roku 2012. Ta se však v letošním roce dočká svého nástupce s názvem „Brainwashed", ze 

kterého bude kapela během koncertu nepochybně notně čerpat. Novinka vychází již 23. března a při nadcházejícím turné ji 

mladá skupina z anglického Sheffieldu bude náležitě propagovat svými energickými vystoupeními. 

To kanadští CancerBats jsou již zavedenou formací míchající punk s hardcorem. I jim přichází na svět nová deska, 

„SearchingForZero" má pořadové číslo pět a kromě nových písní mohou fanoušci očekávat i nejlepší pecky z jejich dosavadní 

nabušené tvorby. 

Koncert  se  odehraje  v  neděli  12.  dubna  v  prostorách  Lucerna Music  Baru  a  večer  budou  otevírat  ve  20:30 
předkapely Hundredth z USA a Oathbreaker z Belgie. Lístky se v předprodeji prodávají na portálu Ticketportal za 455 Kč, na 
webu Lucerna Music Baru a GoOut.cz za 440 Kč a na pokladně Lucerna Music Baru za 415 Kč. V den akce se cena za lístek 
vyhoupne na 490 Kč. 
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• RingoStarr vydá koncem března desku „PostcardsFromParadise" (pro neznalce – to je ten

   bubeník od The Beatles) 

• WayneaStatica zabil koktejl alkoholu a léků 

Rock‐metalový  magazín  Blabbermouth.net  získal  exkluzivní  informaci  o  příčině  smrti  frontmana  Static‐X. 

WayneaStatica,  kterého  zabil mix Xanaxu a dalších  silných  léků na předpis v kombinaci  s alkoholem. Osmačtyřicetiletý 

Static, jehož skutečné jméno zní Wayne Richard Wells, se právě připravoval na společné turné s kapelami Powerman 5000 

a Drowning Pool.  

• Pražský koncert Stinga a Paula Simona se úplně ruší ( nojono, už to nejsou úplný mladíci, 

   takže – zdravotní důvody…) 

• Muse vypustili nový song, detaily k desce… 

Muse  začínají  s  řádnou  informační masírkou  k  jejich novinkovému  a  s napětím očekávanému albu  „Drones". 

Právě zveřejnili další podrobnosti. Nabídli grafiku obalu a také seznam skladeb, které na desce najdeme. Kromě toho také 

britské  trio  oznámilo  termíny  turné.  V  České  republice  se  podle  seznamu  koncertních  míst  zatím  Muse  naživo 

nedočkáme...  

• AC/DC v novém klipu řádí v malém klubu 

Australské  legendy AC/DC  čeká  stadionové  turné  po  severní Americe,  ale  v  novém  klipu  to  tito  hardrockoví 

veteráni rozjeli v malém klubu v Los Angeles. Video pořídili ke skladbě „Rock the Blues Away". Ta je třetí klipovkou z jejich 

aktuálního nového alba „Rock or Bust". Těmi předchozími byly „Play Ball" a titulní píseň.  

• Na Punkt Meets Music Infinity vzniknou nové remixy 

V  termínu  od  8.  do  11.  dubna  2015  se  v  Praze  a  Brně  uskuteční  první  ročník  festivalu  „Punkt Meets Music 

Infinity", který do České republiky přenese koncept úspěšné norské přehlídky „Punkt". V rámci jednoho večera na pódiu 

zazní jak původní skladba, tak i její vzápětí naživo vytvářený remix.  

• 14. 3. ‐ Sadistic Festival II – Polsko Satazios 

• 3. 4. ‐ Hell Hammer Festival 2015 ‐ Klub Exit‐us, Praha 

• 16. 4. ‐ KayoDot + Botanist + ?Alos + Nod nod ‐ Praha (Vila Štvanice) 

• 5. 6. ‐ 7. 6. 2015 ‐ Metalfest Open Air Plzeň 2015 – Plzeň (OC PLAZA Plzeň)  
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JAK SI VEDEME VE FLORBALE? 
 

Dne 18. 2.  jsme se umístili v boji o republikové finále na druhém místě, ročníky 1997‐99, hala 

Předměřice. 

Dne  23.  2.  jsme  se  umístili  v  boji  o  republikové  finále  na  druhém místě,  ročníky  1995‐99, 

Liberec. 

 

PARIS SG HRÁL 90 MINUT BEZ IBRAHIMOVICE, 
PRESTO CHELSEA VYRADIL. 

 

Nizozemský  sudí  téměř  zničil  tolik očekávanou osmifinálovou konfrontaci  fotbalových gigantů 

na Stamford Bridge. Kuipers totiž už po půlhodině neskutečně přísně vyloučil největší hvězdu Paris SG 

Ibrahimovice,  na  opačné  straně  toleroval  daleko  ostřejší  zákrok  Diega  Costy.  Domácí  Chelsea  jeho 

velkorysosti ovšem nevyužila. Navzdory početní převaze  trvající 90 minut uhrála v prodloužení pouze 

remízu 2:2. Chelsea přitom v utkání dvakrát vedla, Gary Cahill  se  trefil v 81. minutě, ale  jeho bývalý 

spoluhráč David Luiz hlavičkou vyrovnal a poslal zápas do prodloužení. V něm se po hře rukou Thiaga 

Silvy z penalty prosadil Eden Hazard. Jenže právě kapitán PSG šest minut před koncem poslal Pařížany 

do čtvrtfinále Ligy mistrů. 

 

VITOLO SE POSTARAL O REKORD 
 

Villarreal doma inkasoval už po necelých čtrnácti sekundách hry, když se trefil Vitolo. Díky této 

brance se stal autorem vůbec nejrychlejší branky v historii Evropské ligy. Sevilla ještě do poločasu zvýšila 

zásluhou Stéphana Mbii. Žlutá ponorka odpověděla rovněž brzkým gólem hned po pauze, když se ve 48. 

minutě  trefil Luciano Vietto. Radost domácích  trvala  jen dvě minuty, když naděje na vyrovnání otupil 

gólem na konečných 3:1 Kevin Gameiro. 

 

STRACHOVÁ ÚTOCÍ I V AARE NA STUPNE VÍTEZU, 
PO 1. KOLE JE DRUHÁ 

 

Lyžařka  Šárka  Strachová  útočí  po  prvním  kole  slalomu  Světového  poháru  znovu  na  stupně 

vítězů. Na  svahu  v Aare,  kde  před  osmi  lety  vybojovala  titul mistryně  světa,  dnes  zajela  druhý  čas. 

Rychlejší byla jen suverénka mezi tyčemi Američanka Mikaela Shiffrinová, která vede o 89 setin. 
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BIATLONISTUM SE DARÍ 
 

Ondřej Moravec získal první individuální cenný kov ze světového šampionátu. Naposled 

v Novém Městě skončil dvakrát čtvrtý, teď se na stupně vítězů už vešel. 

 

„My jsme opravdu moc šťastní, že medailová série pokračuje. Nejen, že jsme tady začali 

jako mistři světa v mixu, ale Gábina s Ondrou ještě přidali další, takže si dál děláme radost a už 

máme celou sbírku," líčil šéftrenér Ondřej Rybář a jen trochu zalitoval, že vynikající běh Michala 

Šlesingra trochu pokazily tři chyby při střelbě. 
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Lukáš Znojemský, L2. 

Kateřina Kotoučová, L2., Rudolf Peca, L2.,  
Tereza Fenyková, L3. 

Štěpánka Pašková, L2., Ondřej Vachek, S3.C 
Andrea Brandejsová, S2.A, Eliška Zavřelová, S2.A 

Tomáš Kodet, L3. 

Lucie Školníková, S2.A, Tereza Zahrádková, S2.A 

Jakub Nohejl, L2., Lukáš Kalenda, S2.A 

Tereza Kalhousová, L2., Jan Skrbek, S2.A 

Ondřej Blažek, L2. 

Adam Křičenský, S2.A 

Ondřej Sejkora, S2.A 

Michaela Andrlová, L2. 

Šimon Hájek, L2. 
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