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PRIJÍMACKY + MATURITY = CHAOS2 

 

Ačkoli nadpis  vypadá  jako něco,  co  vypadlo  z oboru  komplexních  čísel  (a mě 

samotného  by  zajímalo,  jak  ze  sčítání  vznikne mocnina),  je  skutečností,  že  tyto  dvě 

události rozsévají po vzdělávacích ústavech chaos, zmatek a jiná synonyma těchto slov. 

Takže i když přijímačky většině z nás přinesly exkurze a výlety, na kterých jsme se toho 

MNOHO naučili, učitelé a organizátoři těchto akcí nesdíleli kolikrát naše nadšení. A co 

se týče maturit, nejenom že se přihrnuly nové změny v maturitách, a to nejen pro nižší 

ročníky. Paní učitelka Hofmanová mě pověřila informovat současné čtvrťáky o tom, že 

pokud neodevzdají včas seznam přečtené maturitní četby, nebudou zkoušeni z knih, co 

opravdu přečetli, ale z jakékoli knihy v celém seznamu. Bylo mi také sděleno konkrétní 

datum  tohoto  ultimáta,  ale  jelikož  píši  tento  článek  den  před  uzávěrkou,  je 

samozřejmé, že jsem ho zapomněl. Omlouvám se. Ničeho ale nelituji. 

 

  Vítám vás ve druhém odstavci. Pokud  jste se tak daleko vůbec dočetli, tak vás 

obdivuji.  A  proto  si  vás  dovoluji  varovat,  že  i  v tomto  odstavci  budu  pokračovat 

v oznamování  nepříjemných,  bezcenných  a  naprosto  zřejmých  skutečností.  Jak  jistě 

víte, bude rodičovská schůzka – přestaňte trhat tento časopis a čtěte dále. V této části 

roku už máte plné zuby učitelů. Učitelé mají plné zuby vás. Vaši rodiče mají také plné 

zuby vás. Tudíž nepřítel  je v přesile a není šance na spásu. To činí ze třetí rodičovské 

schůzky  tu  nejkrutější  a  pro  studenta  ten  nejnepříjemnější  „rodičák“  za  celý  ročník. 

Proto vám, milí čtenáři, přeju hodně štěstí v přežívání tohoto nesnadného období, kdy 

ještě pořád propadáš přinejmenším z jednoho předmětu (nebo jako já rovnou ze tří) a 

čas  na  doplnění  učiva  a  písemek  se  krátí.  Také  přeji  hodně  štěstí  těm,  kteří mají 

maturovat, a těm, co čekají na výsledky přijímacích zkoušek. 
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ZPÁTKY DO MINULOSTI 

BREZEN/DUBEN 
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Dne 4. března v 13:30 proběhly na naší škole přijímací zkoušky nanečisto a dostavilo se mnoho 

studentů. 

  Pak jsme tu měli jarní prázdniny od 9. do 15. března, při kterých si určitě každý odpočinul 

a užil si je. 

  Dne  20.  března  u  nás  proběhl  matematický  Klokan,  jehož  vítězem  se  stal  Lukáš 

Znojemský ze třídy L2. 

  Dne 22. až 29. března se 2. ročníky vydaly na  lyžařský výcvik do Špindlerova Mlýna. Jeli 

s námi  pan  učitel  Ascherl,  Slanina,  paní  učitelka  Košťálová  a  3  lektoři.  Celý  výcvik  proběhl 

v pořádku a nikdo nemusel  jet domů  z jakéhokoliv důvodu. První půlku kurzu  svítilo  sluníčko, 

ovšem poté se počasí zkazilo. Ale to nám nevadilo, protože i tak byla zábava. 

  Dále jsme tu měli velikonoční prázdniny. Probíhaly ve dnech 2. až 6. dubna. 

  Dne 15. dubna u nás proběhly přijímací zkoušky. Všem přijatým gratulujeme! 

 

LYZARSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ DRUHÝCH ROCNÍKU 

V neděli 22. 3. všechny třídy druhého ročníku odjížděly na LVK do Špindlerova Mlýna do 

hotelu Olympie. Sraz před školou  jsme měli ve 12:30. Kolem třinácté hodiny přijely autobusy, 

které nás měly dopravit na místo určení. Podle pokynů učitelů  jsme naskládali  všechna naše 

zavazadla a lyže do autobusů. Našli se i tací, kteří táhli kufr, ale většina z nás měla spíše velkou 

cestovní  tašku.  Popravdě, moc  si  nepamatuji,  v kolik  hodin  jsme  od  školy  odjížděli,  ale  ve 

Špindlerově Mlýně jsme byli kolem 14:30. Poté, co jsme přijeli, začalo přidělování pokojů, které 

trvalo do 15:30. Někteří byli ubytování velmi brzo a někteří,  jako třeba  já,  jsme čekali dlouho, 

protože  jsem měla  ten předposlední pokoj  v celém hotelu. Na pokoji  jsme byli ubytováni po 

třech, dokonce  i po  čtyřech nebo po pěti  lidech, ale  také  i po dvou. Po přidělení pokojů nás 

čekalo vybalení věcí a v 18:00 jsme měli večeři. Navečeřeli jsme se a žádné plány na večer jsme 

neměli. Večerka byla ve 21:30. 

ˇ ˇ ˇ  ° 



 

 

   

 

V úterý 24. 3. byl budíček v 6:45, protože jsme odjížděli skibusem v  8:08 lyžovat 

na Pláně a snídaně byla v 7:15. Odjeli  jsme na Pláně a  lyžovali  jsme od 9:00 do 12:00 a 

někteří  z nás do 13:00.  Lyžování na Pláních  se mi  líbilo,  ale  jak už  jsem psala, nejsem 

lyžařka,  takže  jsem  se  i  trochu  bála.  Jo,  občas  jsem  i  spadla,  ale  co. Na  Pláních  jsme 

museli, podle pokynů  instruktora,  lyžovat nejméně po dvojicích. Někteří z nás odjížděli 

na oběd v půl dvanácté a já byla mezi nimi. Celé odpoledne jsme měli volno a mohli jsme 

si dělat, co  jsme chtěli. Například hrát žolíky nebo prší. V 18:00 byla večeře a ve 21:30 

večerka. 

5 

Ve středu 25. 3.  jsme měli ráno  i dopoledne stejné  jako v úterý. Z Plání někteří 

odjížděli v půl dvanácté,    jiní déle. Odpoledne  jsme  šli po  skupinkách do wellness. Šli 

jsme po třech skupinách, jen na hodinu. Sauna, bazén, vířivka! Co víc si přát! A v 18:00 

večeře a ve 21:30 večerka jako každý den. 

V pondělí 23. 3. jsme měli budíček v 7:30 a v 8:00 jsme šli na snídani a mohli jsme 

si dát cokoli, na co jsme měli chuť. Například kakaové kuličky s mlékem nebo jogurtem, 

kukuřičné lupínky, pečivo s máslem, šunkou, sýrem, salámem, dokonce jsme si mohli dát 

i  toasty  !….prostě možnost  čehokoli! Po snídani  jsme se převlékli a šli  lyžovat na Stoh, 

který byl přímo před hotelem. Jen se musel sejít kopeček a byli jsme tam. Poté, co jsme 

tam  došli,  jsme  vyjeli  pravděpodobně  ke  4.  sloupu  a  tam  se  seřadili  a  čekalo  nás 

rozřazování do družstev.  Jeli  jsme    jeden za druhým, a když  jsme dojeli dolů, každému 

z nás oznámili, do  jakého družstva nás zařadili. A  já,  jako nezkušená  lyžařka,  jsem byla 

v nejhorším družstvu číslo 5.  Instruktoři si nás převzali a  jeli  jsme  lyžovat. Lyžovali  jsme 

do půl dvanácté a ve 12:00 jsme měli oběd. Najedli jsme se a do 14:00 jsme měli volno. 

Od 14:00  jsme šli na svah a  lyžovali  jsme až do 16:00. Přišli  jsme na hotel a měli  jsme 

volno do 18:00 a byla večeře. Někteří z nás se šli podívat do Špindlu. A ve 21:30 večerka. 
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Ve  čtvrtek 26. 3. nás po probuzení v 7:30  čekal nemilý pohled ven. Bohužel pršelo. 

V 8:00  jsme  šli  na  snídani.  Lyžovat  jsme  bohužel  nemohli,  ale  ve  14:00  jsme  šli  s našimi 

instruktory na procházku. Má skupina se vydala do Špindlu a k hotelu  jsme dojeli skibusem. 

Od 15:00 jsme šli do wellness a byli jsme rozděleni do skupin podle tříd. V 18:00 následovala 

večeře a ve 21:30 večerka. 

V pátek 27. 3. jsme měli budíček v 7:30 a snídani v 8:00. Obloha byla zatažená. Všichni 

jsme šli lyžovat na Stoh, ale někteří nelyžovali. Lyžovali jsme do 16:00 a někteří šli potom na 

bowling. A v 18:00 večeře a večerka ve 21:30. 

V sobotu 28. 3. jsme měli budíček v 7:30 a snídani v 8:00. V 9:30 jsme měli sraz před 

hotelem a chtěli jsme se jít podívat do Špindlu na závody snowboardistů, ale až na místě jsme 

se  dozvěděli,  že  byly  kvůli  nepříznivému  počasí  přesunuty  na  odpoledne.  Šli  jsme  se  tedy 

podívat do města a někteří z nás zabrousili do kavárny nebo prodejny potravin. Poté jsme šli 

k hotelu a na oběd, který byl připraven na 12:00. Po obědě  jsme všichni měli bojový úkol. 

Zabalit  si  všechny  věci  a  lyže  a  dělat  si,  co  jsme  chtěli. Hráli  jsme  žolíky  nebo  karty  nebo 

koukali na televizi. 

V neděli  29.  3.  jsme  vstávali  v 7:30  a  snídaně  byla  v 8:00.  V 8:30  začalo  předávání 

pokojů, které kolem 9:00 bylo ukončeno. Mezitím  jsme  si všechny věci a  lyže donesli před 

hotel. Předání pokojů proběhlo úspěšně a všichni  jsme se sešli v jídelně, kde nám na cestu 

dali řízky s chlebem a učitelé nám dali další pokyny. Kolem 9:15 přijely autobusy, naložili jsme 

věci a lyže a přitom nám hezky pršelo. Po půl desáté jsme vyrazili domů. 

Počasí bylo první  tři dny krásné. Svítilo  sluníčko a bylo  teplo. Poté  se  to však nějak 

zkazilo a do neděle pršelo. Každopádně lyžák jsem si užila :) 
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ŠKOLNÍ EXKURZE 

EXKURZE CEMEX 

Dne  15.  dubna  2015  se  na  naší  škole  konaly  příjímací  zkoušky  do  budoucího 

ročníku  2015/2016.  Bylo  zapotřebí  uvolnit  několik  tříd,  a  proto  se  třídy  L2.  a  S2.C  jely 

podívat do Lysé nad Labem do Cemexu ‐ betonárny. 

  Sraz  u  školy  byl  ráno  před  osmou  hodinou.  Dozor  nad  námi měli  paní  učitelka 

Buriánová  a pan učitel Pražák. Odjezd od  školy byl  chvíli po osmé. Cesta  trvala  zhruba 

hodinu a čtvrt. Poté jsme dorazili na místo. Tam ale pro všechny nastal šok. Nikdo o žádné 

exkurzi nevěděl! Paní učitelka s panem učitelem  to šli vyřešit a my  jsme vymýšleli různé 

teorie, jak to dopadne. Nakonec vše dopadlo dobře a exkurze se uskutečnila. 

  Nejdříve  nám  pracovník,  který  nás  prováděl,  ukázal  několik  Spirollů  a  vysvětlil 

postup  jejich výroby. Pak jsme se šli kouknout do samotné výroby, kde jsme později mohli 

na vlastní oči vidět zhotovení Spirollů. Také  jsme viděli skladiště a venkovní prostory na 

výrobu. Poté jsme jeli zpátky do Hradce Králové. 

  Ke škole jsme přijeli okolo půl jedné. Exkurze byla velice zajímavá a poučná. 

 

CEMENTÁRNA PRACHOVICE 

Ve středu 15. 4. v den přijímacích zkoušek pro budoucí první ročník na naši školu 

jsme se vydali na exkurzi do nedalekých Prachovic do firmy na výrobu cementu. Žáci z L1. 

a  S1.  C  nejprve měli možnost  vidět,  jak  vypadá  vápencový  lom,  ze  kterého  se  čerpají 

suroviny, kterých je zde zásoba na 100 let dopředu. Vyskytuje se tam vápenec vhodný pro 

výrobu  kvalitního  vápna,  cementářský  vápenec  a  břidlice  používaná  jako  přísada  do 

cementu.  

 Dále jsme v autobusu projeli celou cementárnu a náš průvodce nás seznámil s tím, 

jak celá výroba cementu probíhá a  jak které stroje fungují. Potom jsme zastavili u velína, 

kde  nám  ukázali  jednotlivé  složky  cementu,  jak  probíhá  jejich  zpracování  a  jak  vypadá 

cement  jako  takový  ve  výsledné  fázi.  Také  jsme měli možnost nahlédnout do místnosti 

plné počítačů,  kde  je monitorován  celý průběh  výroby  cementu. Na  konec nás  vzali na 

druhou  stranu  cementárny,  kde  bylo  velké množství  použitého  oblečení,  které  je  dále 

využíváno ke zpracování. Dnes se na výrobě cementu podílí firma Holcim a od roku 2015 i 

mexická společnost CEMEX.  

 

 

Denisa Granátová, L1 



 

 

   
EXKURZE TRÍD S1.A, S1.C V HRADCI KRÁLOVÉ 
 
Dne  15.4.  se  na  naší  škole  konaly  přijímací  zkoušky,  proto  se  první  ročníky  zúčastnily 

exkurzí. Má třída (S1.C) byla sloučená se třídou S1.A a náš dozor tvořil pár: pan Ing. Baudyš 

a paní učitelka Šafrová.  Sraz jsme měli v 7:50 před školou. 

        Pan  učitel  předem  avizoval,  že  kdo  přijde  pozdě,  tak  má  neomluvený  celý  den. 

Překvapivě desetiminutové  zpoždění měl pan Baudyš. Poté  co  se  rozdaly helmy  a  vesty, 

naše výprava začala. Cestou jsme měli ,,odborně, historicko architektonický" výklad. 

         Nejprve  jsme  se  stavili  v  administrativní  budově  na Ulrichově  náměstí,  kde mají  ty 

super  výtahy,  což  jsme  všichni museli  hned  vyzkoušet,  co  se  stane,  když  se  jede  až  do 

strojovny, co dodat, skoro všem se splnily dětské sny. 

         Asi  po  půl  hodině  cesty  konečně  dorážíme  k  cíli.  Našim  očím  se  naskytl  jedinečný 

pohled... obdélníkový kráter a v něm pár Vietnamců pletlo výztuž. U nejbližšího stínu naše 

výprava rozbila hlavní tábor a rozdělili jsme se do dvou skupin podle tříd. Skupina A se šla 

podívat  na  staveniště  s  panem  Baudyšem  a  skupina  C  pokořila  anglická  slovíčka  s  paní 

Šafrovou. 

     Asi po půlhodině se skupina A vrátila, a tak nastal čas si jít prohlédnout staveniště. Celou 

cestu s námi šel stavbyvedoucí ze Slovenska, který nám ochotně ukazoval, co se kde dělá. 

Na  staveništi  toho  kromě  kousku  základové  desky,  výztuže,  několika  bagrů  a  nákladních 

automobilů i toi‐toiek moc k vidění nebylo. 

     Po skončení prohlídky jsme odevzdali půjčené věci a šli domů. 
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EXKURZE DO PRAHY 

Dne 15. 4. 2015, v den přijímacích zkoušek, se třídy S3.A a L3. pod vedením  Ing. 

arch.  Taťány  Kusteinové  a  Ing.  arch.  Antonína  Kusteina  vypravily  do  hlavního města 

Prahy.   

 

  Trasa  byla  vedena  po  architektonických  zajímavostech  města.  Celý  okruh  byl 

dlouhý  asi  9  km  a  k  vidění  bylo mnoho  zajímavých  památek,  například  Staroměstský 

orloj, Wiehlův dům, Pražský hrad, Rudolfinum, Letohrádek královny Anny, Karlův most a 

spousta  dalších.  U  každé  památky  jsme  vyslechli mluvený  komentář  od  paní  učitelky 

Kusteinové, který byl velice poutavý a poučný pro všechny z účastníků. Tímto způsobem  

jsme  poznali  asi  50  objektů.  Před  odjezdem  jsme  měli  ještě  krátký  rozchod  na 

občerstvení a pak zpět z Hlavního nádraží do Hradce Králové.  

 

  Přednosti  výjezdu:  krásné  počasí,  velmi  zajímavá  a  poutavá  trasa  s mluveným 

komentářem, excelentní chování všech účastníků. 

 

  Ale musím přidělit  i nějaké minus, a to za způsob zvolené cesty přes společnost 

České  dráhy,  která  se  nám  opět  představila  v  nejlepším  světle.  Doba  dvou  hodin 

strávených  v  kombinované  přepravě  vlak/  autobus  kvůli místním  úpravám  je  až  příliš 

dlouhá.  

 

     Myslím si, že výlet byl velmi vydařený a pokud bude možnost dalších podobných akcí, 

určitě bych neváhal a jel znovu. 

Petr Holý, S3.C 



 

 

   

10       ZE ŠKOLY 

STAVEBNÍ VELETRH BRNO 

Dne 23. 4. se zúčastnily třídy S3.A, S3.B, S3.C a několik studentů ze třídy S2.A 

stavebního  veletrhu  v Brně.  Třídy  doprovázely  paní  učitelky  Červená,  Šafrová, 

Piechaczková a paní učitelka Myslivcová. 

Měli  jsme  zde  možnost  navštívit  několik  stánků  zabývajících  se  například 

realizací  staveb,  stavebními materiály  a  výrobky  z nich,  stavebními  technologiemi  a 

technickým zařízení budov. Dále  jsme měli možnost navštívit další budovu, například 

s interiérovými doplňky nebo výstavní prostor se zahradními doplňky. 

Návštěva veletrhu pro nás byla přínosná a velmi zajímavá. 

 



STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ 
500 03 Hradec Králové, Pospíšilova třída 787 

 

 

 

Zápis z jednání studentského parlamentu  

konaného dne 22. 5. 2015 

Přítomni:  ředitelka  školy  Mgr.  Nataša  Ungermannová,  výchovný  poradce  školy 

Mgr.  Petr  Ascherl,  Cejnar  Vladimír  (L1.),  Pitrman  David  (S1.A),  Velech  Lukáš  (S1.B), 

Smetiprach Martin  (S1.C), Nohejl  Jakub  (L2.), Velechová Klára  (S2.B), Hanuš Roman  (S2.C), 

Kodet Tomáš (L3.), Kalenský Jan (S3.A), Bílá Adéla (S3.A), Tlustošová Valerie (S3.A),  Vejrová 

Klára (L4.), Márová Aneta (S4.B), Brandýská Veronika (S4.C). 

Omluveni: studenti ze tříd: Z1.,S2.A, Z2., S3.B, S3.C, S4.A, Z4. 

Nové úkoly a informace: 

1. Bílá Adéla (S3.A), Tlustošová Valerie (S3.A) požádaly o opravu rozhlasu,  
který minimálně tři roky nefunguje.  

2. Bílá Adéla (S3.A), Tlustošová Valerie (S3.A) informovaly, že na dámských toaletách 
pravidelně chybí toaletní papír. 

3. Kalenský Jan (S3.A ) zahájil diskusi o problému se zařizováním praxí, které si studenti  
měli u firem sjednat, teď je třídní učitelé posílají jinam.  

4. Vejrová Klára (L4.) požádala o nainstalování reproduktorů do učebny L4., kde už rok 
chybí. 

5. Nohejl Jakub (L2.) požádal o vyprání dresů.  
6. Márová Aneta  (S4.B)  se  zeptala,  jestli  si  k maturitním  písemným  zkouškám  budou 

moci studenti vzít pití, aby se dodržoval pitný režim.  
7. Kalenský Jan (S3.A) se zeptal, kdo nahradí  Mgr. Smolovou/Pazderkovou. 
8. Nohejl Jakub (L2.) požádal, jestli by nějak nešlo vytříbit žánry ve školním rádiu.  
9. Vejrová Klára (L4.) upozornila na nedostatečnou kapacitu studovny.  

 
 

 

 

 



Diskuse: 

1. K bodu 2:  
Bílá Adéla (S3.A), Tlustošová Valerie (S3.A): Na dámských záchodech pravidelně 
chybí toaletní papír. 
Mgr. Nataša Ungermannová: Papírem se plýtvá a používá se na utírání rukou, máme 
nové kvalitní sušáky, které se zjevně nepoužívají. 
Vejrová Klára (L4.): Sušáky nefungují dobře, aspoň tedy ve 3. patře. Voda stříká do 
obličeje a ruce zůstávají stejně mokré. 
Mgr. Nataša Ungermannová: Sušáky jsou kvalitní na doporučení, vybíraly se podle 
ceny, výkonu a recenzí. Ve třetím patře ale nechám sušák prověřit.  
Bílá Adéla (S3.A), Tlustošová Valerie (S3.A): Toaletního papíru se na ruce 
nespotřebuje tolik, aby ho byl permanentní nedostatek. Respektive chyběl.  
Mgr. Nataša Ungermannová: Utírání rukou do toaletního papíru je neekonomické a 
škola to nebude dotovat další zásobou rolí.  
Mgr. Petr Ascherl: Toaletní papír je doplňován každý den. 
Bílá Adéla (S3.A), Tlustošová Valerie (S3.A): To nemůže být pravda, protože není 
možné, aby chyběl hned ráno. Pokud na roli zbyde pouze kousek, zřejmě ho uklízečka 
nevymění za nový a zbytek tedy nestačí, vždyť nás je hodně. 
Mgr. Nataša Ungermannová: Udělá se jednodenní průzkum spotřeby toaletního 
papíru. Budou hlídat studenti z parlamentu a průběžně zapisovat, kolik se odmotalo. 
Zjistíme, zdali se plýtvá, nebo používá jen na danou věc.  
Vejrová Klára (L4.): Toaletní papír se používá i na zabalení hygienických potřeb, 
protože na toaletách chybí pytlíčky, a tudíž je musíme balit do papíru. 
Mgr. Nataša Ungermannová: Dobře, zařídíme na toalety pytlíčky. Toaletní papír je 
ale rozházen a uklízečky jej ani nestíhají uklidit, natož po každém kontrolovat, zdali to 
nerozházel.  
Bílá Adéla (S3.A), Tlustošová Valerie (S3.A): Toaletní papír se ale nedoplňuje každý 
den a rozhodně se za celý den nespotřebuje celá role.  
Mgr. Nataša Ungermannová (Vyšla na chodbu zeptat se uklízečky.): Uklízečka 
potvrzuje, že zrovna vyhazovala plný koš toaletního papíru, tudíž se jím plýtvá a není 
o čem diskutovat.  
Bílá Adéla (S3.A), Tlustošová Valerie (S3.A): To ovšem není spotřeba celé velké role.  
Mgr. Nataša Ungermannová: Je to slovo proti slovu, budu kontrolovat toalety.  

2. K bodu 3.  
Kalenský Jan (S3.A): Nastal problém se zařizováním praxí, které jsme si měli u firem 
sjednat, teď nás třídní posílají jinam. Třídní učitel nás totiž informoval, že si máme 
čtrnáctidenní povinnou praxi sjednat sami u nějaké stavební firmy. Studentům, kteří ji 
neseženou, bude přidělena školou. Teď nastal takový problém, že jsme někteří byli 
přerozděleni, i když už máme sjednanou praxi někde jinde.   
Mgr. Nataša Ungermannová: Škola je součástí projektu s firmou EUROVIA SC a. s., 
jehož součástí jsou exkurze a praxe celkem 27 žáků. 15 z nich bude na Chrudimsku a 
další na Trutnovsku, Jičínsku a v Hradci Králové. Rozdělování studentů je podle jejich 
bydliště, aby u žáků nedocházelo ke zvýšení výdajů na cestovné.  
Bílá Adéla (S3.A), Tlustošová Valerie (S3.A): K vyšším výdajům na cestovné bude 
docházet stejně, žáci mají zaplacenou většinou časovou jízdenku, ta platí pouze mezi 
bydlištěm a školou. Tudíž i žáci z blízkého okolí budou muset dopravu hradit.  



Někteří si ale práci sehnali přímo ve svém městě, a tak by za dopravu neplatili nic.  
Mgr. Nataša Ungermannová: Nebudu posílat studenty ze Dvora Králové, aby 
dojížděli na praxe k Chrudimi.  
Kalenský Jan (S3.A): Tomuto by se předešlo, kdyby se nás někdo zeptal, jestli vůbec 
nějakou praxi sehnanou máme.  
Mgr. Nataša Ungermannová: Je podezřelé, že si svoje sehnaná pracoviště takto 
usilovně bráníte. Pracoviště sehnaná žáky je potřeba kontrolovat, máte tendenci 
zapsat si praxi třeba u svého strýce, kam chodit nebudete a budete se ulejvat. Žáci 
navíc pouze pomáhají škole sehnat pracovní místa pro žáky, protože není v jejich 
organizačních schopnostech je sehnat pro všechny.  
Tlustošová Valerie (S3.A): Nám byl řečen pravý opak, že škola nám pomůže praxi 
sehnat, pokud si ji nedokážeme najít sami.  
Mgr. Nataša Ungermannová: Zřejmě došlo k nějakému informačnímu šumu, ale 
každý rok to doposavad bylo, jak to říkám.  
Bílá Adéla (S3.A): Podle starších ročníků to ale bylo v praxi jinak.  
Mgr. Nataša Ungermannová: Škola má vůči projektu závazky a ty musí dodržet.  
Kalenský Jan (S3.A): Nastává i problém s dojezdem žáků, jejich přerozdělování podle 
bydliště jsou nesmyslná.  
Mgr. Nataša Ungermannová: Toto je záležitost školy, která má organizační 
pravomoci. Vaše nároky jsou neomalené. Účast konkrétních žáků na konkrétní praxi 
je rozhodnutí školy a nedá se oddiskutovat. Hledáme ale cestu. Uvažujeme o sjednání 
½ praxí zřízených školou a té druhé poloviny na praxích domluvených žáky.  
Kalenský Jan (S3.A): Nám ani rodičům se celá situace nelíbí a budeme si dále ještě 
stěžovat a hledat nějaký lepší kompromis.  
Mgr. Nataša Ungermannová: Žáci si sjednávají nekvalifikovaná pracoviště, škola 
shání profesionální firmy, kde se žáci nebudou moci flákat. Vše je v souladu s právní 
legislativou a v pravomoci školy.  
Kalenský Jan (S3.A): U firem už mají mnozí sjednáni smlouvu.  
Mgr. Nataša Ungermannová: Smlouva není platná, protože není podepsána školou. 
Napíšu omluvný dopis, že vaše neúčast na vámi sjednané praxi není vaše chyba, že 
došlo k organizačnímu přerozdělování žáků do jiných praxí.  
Kodet Tomáš (L3.): Tady jde zřejmě o to, že studenti se u firmy špatně zapíší a po 
škole už nebudou mít možnost tam navázat pracovní vztah. Budou mít poškozenou 
reputaci a vedení firmy by určitě nechtělo riskovat, aby se podobná situace 
opakovala, a naše studenty už nezaměstnají. Dojde i k poškození reputace školy.  
Mgr. Nataša Ungermannová: Toto vyřeší omluvný dopis. Navíc je tu již zmíněná 
alternativa rozdělení praxe do dvou týdnů, každý u jiné firmy.  
Kalenský Jan (S3.A): Máme si tedy u zaměstnavatele sepsat novou smlouvu?  
Mgr. Nataša Ungermannová: Zkrácení doby lze řešit pouze dodatkem ke smlouvě. 

3. K bodu 4:  
Vejrová Klára (L4.): U dataprojektoru jsou už rok kabely od reproduktorů, které ještě 
nebyly nainstalovány.  
Mgr. Nataša Ungermannová (volá Bc. Jiřímu Novákovi): Reproduktory jsou už 
nainstalovány. 
Vejrová Klára (L4.), (jde se podívat do třídy): Omlouvám se, před týdnem tam určitě 
nebyly, kabely ovšem ze stropu visí stále, zřejmě jsou od něčeho jiného.   



4. K bodu 5:  
Nohejl Jakub (L2.): Dresy na tělocviku nevoní zrovna nejlépe, bylo by možné je 
vyprat?  
Mgr. Nataša Ungermannová: Toto se zde řešilo již několikrát.  
Mgr. Petr Ascherl: Minule se tělocvikářům zadalo, aby vytvořili rozpis a dresy budou 
prát rodiče.  
Nohejl Jakub (L2.): Proč by dresy nemohli vyprat tělocvikáři? Bylo by s tím méně 
organizační práce.  
Mgr. Petr Ascherl: Tělocvikáři nemohou zařizovat všechno. 
Kodet Tomáš (L3.): Toto by měla být především záležitost školy. Rodiče přece 
nebudou škole prát dresy, vždyť je to nesmysl. Tohle by měla zařizovat škola.  
Mgr. Nataša Ungermannová: Dobře, nechají se vyprat z peněz Klubu rodičů.  

5. K bodu 6: 
Mgr. Nataša Ungermannová: Ano. 

6. K bodu 7:  
Mgr. Nataša Ungermannová: Paní učitelku Mgr. Smolovou/Pazderkovou do konce 
roku zastoupí p. uč. Vrzáňová a p. uč. Pospíšilová. Do maturit bude ale přechodné 
období suplování.  

7. K bodu 8: 
Nohejl Jakub (L2.): Šlo by nějak korigovat, nebo spíše vytříbit žánry ve školním rádiu?  
Mgr. Nataša Ungermannová: Toto si vyřiďte mezi sebou, já nebudu nijak vaši hudbu 
cenzurovat.  
Kodet Tomáš (L3.): Kristian Klaus (provozovatel školního rádia pozn. zapis.) se snaží hrát 
písničky na přání. Na svém facebookovém profilu k tomu vybízí. Jenže tady nastává 
problém, že to vidí pouze jeho přátelé, navíc to má poměrně malou odezvu.  
Mgr. Nataša Ungermannová: Na nástěnku by se mohl dát seznam, kam by každý, kdo 
chce, napsal písničku, interpreta a Kristian by to pak zahrál.  
Kodet Tomáš (L3.): Ano, toto by mohl být jeden z informačních kanálů, dále dám 
Kristianovi práva na tvorbu obsahu na facebookových stránkách školy, kde je přes 
500 označení „to se mi líbí“, tudíž to může mít větší odezvu.  
Mgr. Petr Ascherl: Bylo by také dobré do rádia zařadit nějaké mluvené slovo, nějaký 
rozhovor s nadanými žáky, podobný koncept, jako je v časopise.  
Nohejl Jakub (L2.): Také třeba nějaké aktuality.  
Kodet Tomáš (L3.): Kristian je tady zhruba jediný, kdo by to mohl dělat, s tímhle je 
strašná spousta práce, pochybuji o tom, že by se mu do toho chtělo. Navíc Kristianovi 
v rozhlase není skoro rozumět, takže by to pozbylo smyslu.  
Mgr. Petr Ascherl: To je pravda, Klaus je jediný, kdo by to dělal, můžeme mu za to být 
vděčni. Pokoušeli jsme se o školní rádio několik let a Klaus je jediný, kdo do toho šel.  
Nohejl Jakub (L2.): Můžeme o Písničkách na přání napsat článek i v Jeřábu, aby tedy 
ta odezva byla co největší.  

8. K bodu 9:  
Vejrová Klára (L4.): Ve studovně je především o velké přestávce věčně plno, nedalo 
by se to nějak řešit? Nejlépe tedy, pokud by se pro studovnu daly vyčlenit větší 
prostory, aby mohly přibýt i nějaké stoly se židlemi a abychom tam mohli trávit více 
času a studovat.  
Mgr. Petr Ascherl: Žáci se do studovny chodí ulejvat, využívají ji jako prostor, kde 
mohou být mimo vyučování, a chodí tam za školu. 



9. Kodet Tomáš (L3.): Pokud chce nějaký student jít za školu, je mu celkem jedno, jestli 
bude na chodbě, ve studovně, nebo v Šimkových sadech, když bude hezky.  
Mgr. Petr Ascherl: My vás v tom ale nebudeme podporovat. 
Mgr. Nataša Ungermannová: Je možné na velkou přestávku otvírat jednu 
z počítačových učeben, abychom tedy vyhověli většímu zájmu.  

10.  
11. Poznámka: V diskusi není uveden přesný přepis, výroky jsou kráceny.  
12. Další termín schůze studentského parlamentu bude vyvěšen na nástěnce, účast bude 

pro všechny zástupce tříd povinná.  
13.  
14. Zapsal: Kodet Tomáš 
15.  

16. Fejeton zapisovatele 
17.  Tak tohle byl ten nejkrutopřísnější parlament, který jsem za ty dva roky zažil. 

Sice jsme tam byli přes hodinu, ale ani minutu nebylo ticho a vůbec žádná nuda! (Což 
se o předchozích parlamentech říci rozhodně nedá.) Diskuse byla více než živá a 
nechyběl ani zvýšený hlas, ostrý tón a bouchání do stolu, většinou tedy z 
„protistrany“.  

18.  Abychom se bavili 20 minut o toaletním papíru, se snad nestalo ani na půdě té 
nejperverznější školy. S údivem jsem sledoval, jak jsme se vyhnuli tomu tamtomu, o 
čem se ve slušné společnosti nemluví.  

19.   Pokud bych ale měl zhodnotit ústupky, které jsme si vymohli, tak vás 
musím zklamat. Čekali jste asi něco zásadního, ale opak je pravdou. Spotřeba 
toaletního papíru bude nejspíš kontrolována námi, studenty, a paní ředitelkou. Asi 
budeme postupně odmotávat každou přestávku roli, změříme to dloooouhým metrem a 
pak to zase namotáme. Tím pádem se z hodin budeme ulejvat mnohem víc, než kdyby 
byla studovna volně přístupná a ve větších prostorách. Ulejvání je vlastně jediné, co 
jako studenti dokážeme. No aspoň, že se někteří třeba naučí používat toaleťák opravdu 
jen na to, na co je třeba. Doufejme.  

20.  Kdyby se aspoň vyřešily ty praxe… Tím, že se 14 dní rozdělí na dva týdny, se 
studenti naučí míň a bude jich naštvaných 2x tolik! Tomu tedy lze říci opravdový 
kompromis. Škoda, že se nehlasovalo, to by to dopadlo určitě jinak. Vedení je zřejmě 
lišácké a o této přesile ví, proto za poslední 3 roky, co se parlamentů účastním, nebylo 
hlasování ani jedno.  

21. Uvědomme si ale důležitou věc! Kdybychom se vrátili do dob režimu minulého a bylo 
by řečeno, co bylo řečeno, tak si všichni můžeme být jisti, že se k maturitě ani 
nepřiblížíme. Je opravdu fajn, že tu demokracii tady máme. Že to není jen na 
parlamentní úrovni, ale že jsme schopni i ostřejší diskuse s vedením tady na škole. Je 
to taková minidemokracie. A toho si ceňme.  

22.  
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POHÁDKA O STAVEBCE 

Byla  jednou  jedna  školička  v  kouzelném městečku  Hradec  Králové.  V  tomto 
městečku bylo povícero školiček. Byly to různé školy a každá se specializovala na něco 
jiného.  Například  zde  byla  zdrávka,  kde  byli  šílení  studenti  a  profesoři,  kteří  pitvali 
zaživa lidi a pak z nich dělali duchy, kteří strašili celé kouzelné městečko. Proto zde byla 
i  škola policejní,  kde  se  žáci učili bojovat  se  zlými duchy  a nastolit  tak  ve městečku 
pořádek. Dále  zde byla  i  školička  strojní,  která měla  za úkol  vytvářet nové  zbraně  a 
technické vymoženosti pro policejní školu. 

 
  V městečku byla i školička stavební. Nejprve tato škola byla na straně dobré, ale 
později se  jí zmocnili zlí duchové, protože se  ji báli bránit studenti  i profesoři. Strážci 
města  z policejní  školy už  tuto  školičku nestihli  zachránit. A  tímto  zlí duchové  získali 
stavebku  plnou  šikovných  stavitelů  a  techniků  zaručujících  blaho  bydlení.  A  tak 
stavařští studenti začali navrhovat nové a nové domy pro zlé duchy. Stavěli je čím dál 
tím víc odolné a nedobytné pro strážce města.  
 
  Strojařští studenti zatím vynalézali superzbraně pro strážce pořádku. Vymysleli 
totiž  revoluční  zbraň,  kterou  dokázali  zničit  více  duchů  najednou  v  uzavřeném 
prostoru.  Zbraň  fungovala  na  principu,  že  vypouštěla  speciální  plyn,  který  duchové 
necítili, a tím pádem ani nevěděli, že jsou zničeni. 
  Problém byl v tom,  jak tuto zbraň propašovat na stavebku, a tím  ji vysvobodit 
od  duchů.    Strážci  pořádku  se  zkoušeli  ke  stavebce  podhrabat,  ale  vždy  neúspěšně. 
Zkoušeli  to  i  ze  vzduchu,  také  neúspěšně.  Strážci  už  vzdávali  veškeré  své  pokusy  o 
záchranu stavebky. 
 
  Naštěstí na  stavebce nebyli  jen ustrašení  stavaři, ale byla  zde  i  třída  zetkařů. 
Tuto třídu všichni podceňovali a říkali: „To je třída lenochů, blbců a budižkničemů,“ ale 
ve  skutečnosti  to  nebyla  pravda.  Zetkaři  totiž  od  začátku  vymýšleli,  jak  zachránit 
stavebku, a dostali nápad. Oni si totiž  řekli: „Když už  jsme ti kanálníci, co kdybychom 
strážce pořádku propašovali kanálem?“ Tak jednou došli za profesorem, co je učil, jak 
být  kanálníky,  a  našli  plány  kanálů  školy.  Jednoho  bílého  dne,  kdy  většina  duchů 
odpočívala,  se  proplížil  maskot  třídy  kanálem  a  podařilo  se  mu  přivolat  strážce 
pořádku.  Jakmile  se  strážci  pořádku  dostali  kanálem  dovnitř,  tak  svými  zbraněmi 
postupně  začali  likvidovat duchy, aniž by  se mohli bránit. A  tak byla  stavebka  znovu 
zachráněna. 
 
  Od té doby jsou zetkaři považováni za mazané a statečné hrdiny, kteří zachránili 

školu. A od té doby strašpytlové stavaři stojí v pozadí. Tato školička dodnes stojí a už 

nikdy nebyla osídlena zlými duchy. 

 

ˇ 

Martin Kycelt, Z4. 
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8 DUVODU, PROC ŠPRECHTIT 

Němčina je jazykem krásným, lehkým a blízkým. Ne, tohle není ironie a vy to moc 

dobře víte.  

1. Studijní možnosti 
Jestli vás už naše hradecká stavebka přestala bavit a cítíte se znuděně a bez 
perspektivy, pak tu je pro vás ideální možnost.  Můžete vyjet do Německa 
studovat na půl roku, nebo na celý rok. A pokud si vyberete podobnou školu, 
nemusíte ani přerušovat studium a „neztratíte“ tak rok tady v Česku. Udělují 
se i stipendia, takže peníze nejsou překážkou. 

2. Výměnný program 
Naše škola pořádá už druhým rokem VIP praxe do Bavorska, kde se nejen 
přiučíte odborným znalostem, ale také německému jazyku. K tomu jako 
bonus spoustu zážitků. 

3. Pracovní možnosti  
V Německu pro mladé cizince existují zvláštní pracovní a pobytová víza. 
Navíc tu je mnoho podpůrných programů, takže se nemusíte bát, že se zde 
ztratíte a budete malou rybkou v Baltském moři. 

4. Cestování & Oktoberfest 
Německo je krásná země, úžasné Alpy, výborné jídlo, zajímavá architektura a 
mnoho dalšího, jako je třeba Oktoberfest, kde čepují skoro stejně dobré pivo, 
jako je to naše. 

5. Kulturní porozumění 
Do této kategorie patří samozřejmě historie, tradice, společenské a kulturní 
rozdíly. Ale toto všechno můžeme poznat i s nějakou krásnou, vyvinutou 
německou studentkou, která nás po těch architektonických památkách 
provede. (A opravdu neplatí, že hezká holka v Německu je turistka, těch 
krásných se všemi přednostmi tam je opravdu hodně.) 

6. Požitek z literatury 
Aby se neřeklo, že jsme chlípní a myslíme jen na jedno, tak uznejme, že před 
spaním sníme i o tom, jak si čteme Kafku v originále. Nebo snad ne?  

7. Informace 
O nich dnes je celý svět. A protože je Německo mezi 87 zeměmi 5. největším 
producentem knih na světě, není se čemu divit, že i řada důležitých webových 
stránek je v tomto jazyce. Ano, google vám to sice přeloží, ale říkejte si, co 
chcete, spousta důležitých informací mu uteče.  

Kariéra 

U nás, i jinde ve světě, působí nepřeberné množství firem, které mají počátek, 

centrálu, či majitele v Německu. Není se čemu divit, je obchodní velmocí EU. Proto i 

vaše kariéra závisí na znalosti němčiny, jako komunikačního prostředku s vašimi šéfy 

v zahraničí. A koho pošlou na školení, německého nemluvu, nebo šprechmistra? 

ˇ ° ° 

3. 

ˇ
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S LUCIÍ MALÁTOVOU 

Lucka  je  malá  drobná  blondýnka,  která  je  studentkou  třídy  L4.  Je  milá, 

vstřícná, kamarádská a dobře se učí. 

OD KOLIKA LET TANČÍŠ?

Ve čtyřech letech jsem se závodně začala věnovat 

discodance  v  Pohybovém  studiu  Hroch 

Pardubice.  Tam  jsem  zůstala  až  do  mých 

osmnácti, kdy se naše skupina rozpadla z důvodu 

malého počtu  tanečnic. A protože nevydržím nic 

nedělat, rozhodla  jsem se věnovat společenským 

tancům. 

MĚLA JSI VÍC TANEČNÍCH PARTNERŮ, NEBO JSI VYDRŽELA S JEDNÍM? 

V latinsko‐amerických tancích je to chacha a ve standardu asi tango. 

JAKÝ TANEC Z TĚCH, KTERÉ UMÍŠ, SE TI LÍBÍ NEJVÍCE?

Tančím latinsko‐americké tance a tance 

standardní.

CO TEDY VLASTNĚ TANČÍŠ?

Taneční klub Life Pardubice.

A POD JAKOU TANEČNÍ ORGANIZACÍ?

Před  dvěma  lety  jsem  začala  tančit  s Lukášem  Jiráskem  Hobby  dance.  Je  bývalým 

studentem  naší  školy,  ale  každého  bavilo  něco  jiného,  a  tak  jsme  se  po  společné 

domluvě  vydali  každý  svou  cestou  v prosinci  2013.  Od  té  doby  tančím  se  svým 

stávajícím tanečním partnerem na závodní úrovni. 

KOLIK PÁRŮ BOT JSI PROTANČILA?

Zatím se mi podařilo prošoupat jen jedny.



 

 

 

   

UŽ SE TI STALO NĚJAKÉ ZÁVAZNĚJŠÍ ZRANĚNÍ? TŘEBA PŘI TRÉNINKU NEBO NA 

SOUTĚŽI? 

Z předchozího tanečního sportu jsem si odnesla poraněné koleno, když jsem spadla ze 

zvedačky. Z nynějšího sportu díky botám na podpatkách mám během dvou let 

uvolněné vazy na kotnících. Levý mám vymknutý asi šestkrát a pravý asi jen třikrát. 

Musím nosit stahovací ponožky, díky kterým se tomuto sportu mohu věnovat i nadále. 

KOLIKRÁT TÝDNĚ MÁŠ TRÉNINK A JAK DLOUHO VÁM TRVÁ? 

Se šaty to musím vydržet minimálně přes rok. Nejedná se o levnou záležitost. 

JAKÉ NEJVĚTŠÍ ÚSPĚCHY MÁŠ? 

Nedávno se nám podařilo první místo v latinsko‐amerických tancích. Máme ale i 

medaile z druhého a třetího místa jak ve standardu, tak v latině. 

19 

JAK ČASTO SI NECHÁVÁŠ ŠÍT ŠATY? 

Na tréninky chodíme třikrát týdně na dvě hodiny. K tomu se ale ještě jednou týdně 

věnuji dalšímu druhu sportu a také jednou týdně učím hip hop prvostupňové děti na 

ZŠ v Pardubicích, což se při jejich elánu dá pokládat také za trénink. 
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STAVEBNICTVÍ – 4. ROCNÍK  ˇ 

V JAKÉM ROCE JSTE PŘIŠLI NA NAŠI 

ŠKOLU?

V roce 2011 :) 

KDO JE VÁŠ TŘÍDNÍ UČITEL A 

S JAKÝM POČTEM ŽÁKŮ JSTE 

NASTOUPILI DO PRVNÍHO 

ROČNÍKU? 

Naše třídní učitelka je Ing. Blanka Černá a v prvním ročníku nás bylo 30. 

JAKÝ JE VÁŠ SOUČASNÝ POČET ŽÁKŮ?

Ve třídě nás je 26.

KOLIK JE VE VAŠÍ TŘÍDĚ HOLEK A KOLIK KLUKŮ?

Šest holek a dvacet kluků. 

KTERÝ UČITEL JE VÁŠ NEJOBLÍBENĚJŠÍ A NAOPAK?

Nejlepší učitel je rozhodně pan Ascherl a nejhorší, těžko říct, prostě všichni jsou super.

S JAKÝM POCITEM VSTÁVÁTE DO ŠKOLY?

A to jako vážně musím?! 

JAKÉ PŘEDMĚTY VÁS ZAUJALY NEJVÍCE?

Nejvíce nás zaujaly praxe s panem Pražákem a jeho zajímavé historky z natáčení. 

JAKÝ STYL VYUČOVÁNÍ VÁM NEJVÍCE VYHOBUJE, ZE KTERÝCH HODIN SI NEJVÍCE 

ODNESETE? 

Asi hodiny naší třídní učitelky Blanky Černé.

JAK HODNOTÍTE SAMI SEBE JAKO KOLEKTIV?

Na jedničku. 
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KOLIK SCHODŮ KAŽDÉ RÁNO MUSÍTE VYJÍT, ABYSTE SE DOSTALI DO SVÉ TŘÍDY? 

Strašně moc, 3 vysoká patra. 

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

Většina bude pokračovat v oboru. 

KDO Z UČITELŮ PODLE VÁS VYPADÁ NEJMLADŠÍ?

Paní učitelka Petra Smolová. 

JSTE SPOKOJENI S HUDBOU, KTERÁ HRAJE O HLAVNÍCH PŘESTÁVKÁCH? 

NAVRHUJETE NĚJAKOU ZMĚNU? 

Někdy to jde a jindy zase děs a hrůza. Hlasitost by se mohla malinko snížit, jinak 

asi nic. 

NEJLEPŠÍ PRŮMĚR ŽÁKA VAŠÍ TŘÍDY? BYLO NĚJAKÉ VYZNAMENÁNÍ? DOTÁHL TO 

NĚKDO NA PĚTKU? 

Vyznamenání měli dva, pětka nebyla.

NEJLEPŠÍ HLÁŠKA, KTEROU JSTE SLYŠELI OD UČITELŮ?

,,Mokrej svetr nehřeje“. 

JAKÝ KONÍČEK U VÁS PŘEVAŽUJE?

U většiny asi lenost.

POMĚR SPORTOVCŮ A KUŘÁKŮ U VÁS VE TŘÍDĚ?

Asi 1:1 

JAKÝ JSTE MĚLI POCIT Z PŘIPOUŠTĚCÍCH TESTŮ? DOPADLO VŠE ÚSPĚŠNĚ? 

Pocity smíšený, když tak hvězdy září v září.

JAKÝ NEJVĚTŠÍ PROBLÉM ŘEŠILA VAŠE TŘÍDA?

Jakou vybrat šerpu a stužky :D  

UŽ JSTE ZAČALI S PŘÍPRAVOU NA MATURITU?

Ano, začali. 

Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně štěstí u maturity. 



Den jako každý jiný

Těším se, až někoho napálím

Než si uvědomím, že je Apríl jsem
napálen/a já

 

 

   

22        ANKETA 

APRÍL 

Aprílem  je  nazýván  1.  dubnový  den,  který  je  již  od  16.  století  pojen  s různými 

žertíky. Není to ovšem původní  český svátek. Například ve Francii  je ale tento den brán 

vážně a je převážně dětmi dodržován. Každoročně totiž lepí vystřihnuté ryby na záda nic 

netušících  lidí. Vzhledem k tomu,  že  i u nás  již  svátek  zdomácněl,  zajímalo nás,  jaký na 

tento den mají názor naši spolužáci. 
 

 

, 
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ŠERPY 

 Omlouváme za vzniklé nedorozumění v minulém čísle se šerpami, ale tiskařský 

šotek zaútočil a došlo tak k přeházení popisů u jednotlivých fotek. 

 

 

 
S4.A

S4.C

L4.

S4.B

Z4.

S4.A 

S4.B 

S4.C 

L4. Z4. 
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ARCHITEKTURA ZE ZIVOTA 

„Potřebuji v domě zachytit vlastní myšlenky a minulost. Jsou to pevné body, o které se 

mohu za jakékoliv situace opřít. To je skutečný domov.“ 

 

Tohle prohlašuje mladý  kanadský architekt  Jay  S.  Lim,  který  si  v bývalé  chatové 

osadě v Ottawě postavil černobílý dům podle učení feng‐šuej. Bydlí v něm spolu se svou 

ženou a třemi dětmi.  

 Jay  pracuje  v  architektonickém  studiu  25:8,  a  tak  sám moc  dobře  ví,  jak  je  v 

dnešní době nákladné vytvořit si bydlení podle svých představ. A přesně této myšlenky se 

držel, když stavěl své rodinné sídlo.  

Roku 2009 koupil pozemek, na němž stála chata, kterou chtěl přestavět na větší 

domek a přitom se nezadlužit. Bohužel ale zjistil, že chata je v příšerném stavu, a tak se ji 

rozhodl  strhnout. Po dvou  letech  se  celá  rodina mohla nastěhovat do novostavby,  jejíž 

pořizovací náklady byly opravdu malé, a to už jen díky tomu, že dům je celý z plechu.  

Ekonomicky  uvažující  Jay  volil  vždy  nejlevnější  cestu,  ale  z  dobrých materiálů. 

Stavba má stejnou fasádu jako mají zásobovací haly. Interiér je vybaven nábytkem, který 

najdete v tisících domácností po celém světě. Jde totiž o světově uznávaný skandinávský 

design značky IKEA. Přesto se rodině podařilo vytvořit neopakovatelný dům o rozloze  

130 m2. 

 

Prvky  specifických  pravidel  feng‐šuej  odkazují  k  asijským  kořenům  tohoto 

ottawského rodáka. Kromě základních pozic jednotlivých pokojů, umístění oken a dveří si 

architekt  pohrál  i  se  symbolickými  detaily.  Například  celou  stavbou  nenápadně 

prostupuje  číslice osm  jako šťastné  číslo  čínské kultury. K východní kultuře se připojila  i 

tradice  západního  světa,  například  oranžové  akcenty  prostupující  celým  domem 

připomínají architektova studia na americké Syrakuské univerzitě. Ve venkovním bazénku 

je  nápis  ze  sto  let  staré  básnické  sbírky  Američana  Joyce  Kilmera:  „Myslím,  že  nikdy 

nespatřím báseň tak kouzelnou, jako je strom.“ 

Autorský  tým  chtěl  zachovat  vzpomínku  na místo,  kde  stála  chata.  Při  pohledu 

zvenčí  jsou  snadno  rozpoznatelné  její  původní  rozměry,  které  jsou  v  bílé  barvě,  a 

přístavba je v barvě antracitové. 

 

 

 

ˇ 
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DUM NA TENISOVÉM KURTU 

U  domu  brněnského  architekta  Petra  Skrušného  je  na  první  pohled  vidět,  že  jej 
autor promyslel do nejmenšího detailu, aby odpovídal potřebám pětičlenné rodiny. A aby 
se  dům  vešel  na místo  bývalého  tenisového  kurtu.  Díky  použití  bílého  betonu  stavba 
doslova září. 

 
Novostavbu  rodinného 

domu  se  zastavěnou  plochou 

180  m2 i  protější  objekt  s 

wellness, garáží pro  čtyři auta a 

vinným sklepem (160 m2) umístil 

architekt  Skrušný na  poměrně 

malou  parcelu,  navíc  doslova 

zakousnutou do  terénu,  kde byl 

původně tenisový kurt. 

Obytná část situovaná na okraji parcely se otevírá pouze jedinou stranou, a to do 
zahrady. Majitelé tak mají maximální soukromí, protože z opačné, uliční strany je zahrada 
uzavřena původní opěrnou zdí kurtu. 

Dispozičně tvoří dům tři vzájemně propojené části: minimalisticky pojatá střední 
společná  část  neboli  velký  prostor  s  kuchyní,  jídelnou  a  obývacím  pokojem,  která 
vystupuje  do  zahrady  asi  o  dva  metry  dále  než  ložnice,  dále  část  určená  dětem  a 
místnosti rodičů na opačné straně domu. 

  Vizuálně  strohý  objekt 
wellness  s  garáží  je dvoupatrový. 
Spodní  podlaží,  jehož  bok  tvoří 
původní  zeď  tenisového  kurtu, 
bylo  zčásti  vyhloubené  až 
dodatečně. Je zde vinný sklep, WC 
a  šatna.  Do  budoucna  zde 
majitelé počítají s technologickým 
zařízením pro wellness. 

Horní  patro  zahrnuje 
samotné  prostory  wellness  a 
garáž pro čtyři vozy. 

Petr Skrušný zde hýčká své poklady, třeba Porsche z roku 1961 nebo Mercedes 
Benz z roku 1967. 

Materiálově  se  na  stavbě  uplatnila  působivá  kombinace  betonu  a  skla.  Beton  vytváří 
dojem pevnosti a stability, sklo domu dodává lehkost. Architekt navrhl zářivě bílý beton 
pro boční stěny v zahradě a přední stěnu objektu wellness s garáží. 

° 
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Takto použitý beton zajišťuje zahradě i okolí domu neopakovatelné světlo a jas 

Zahrada úzce navazuje na  interiér.  Svou nižší polohou oproti okolnímu  terénu 
skýtá dostatek  soukromí  a navíc  je  chráněná před poryvy  větru.  Šířku domu  kopíruje 
blok s molem, do kterého  jsou zasazené dva bazény a vzadu opalovací  část s  lehátky. 
První z bazénů  je svou hloubkou určený pro plavání, druhý  je primárně dekorativní. V 
obou najdete slanou vodu. 

Architekt  Skružný  navrhl  tento  dům  v  nízkoenergetickém  standardu.  Foto‐
voltaické  panely  umístěné  na  objektu  wellness  zajišťují  dostatek  elektrické  energie 
pro celý objekt. V  létě stačí energie navíc  i na ohřátí vody v bazénu. Vytápění zajišťuje 
podlahové topení, větrání je přirozené okny. 

Stavba domu trvala přibližně jeden rok a rodina se nastěhovala letos na jaře. 
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KARLŠTEJN 
 

Hrad Karlštejn byl založený v roce 1348 a zaujímá mezi českými hrady zcela výjimečné 

postavení.  Byl  vybudován  českým  králem  a římským  císařem  Karlem  IV.  jako  místo 

pro uložení královských pokladů, především  sbírek  svatých  relikvií a říšských korunovačních 

klenotů. V roce 1355 již Karel  IV. pobýval na hradě, dohlížel na jeho dostavbu a na výzdobu 

interiérů,  především  hradních  kaplí.  Stavebně  byl  hrad  dokončen  v roce  1365,  kdy  byla 

vysvěcena Kaple sv. Kříže ve Velké věži. 

 

Karlštejn je mohutný kamenný gotický hrad, který stojí na vápencové skalní ostrožně 

(316 m n. m.) nad stejnojmennou obcí a skládá se z několika samostatně opevněných staveb. 

V okolí  se  nacházejí  vinice  a  hluboké,  většinou  listnaté  lesy.  Hlavními  částmi  hradu  jsou 

studniční věž, budova Purkrabství, Hodinová věž, Císařský palác, Mariánská věž a Velká věž. 

Jednotlivé architektonické prvky hradu jsou stupňovitě uspořádány podle významu, který jim 

Karel IV. přikládal, přičemž nejvýše je položena Velká věž. 

 

V  současnosti  je  Karlštejn  jedním  z nejnavštěvovanějších  hradů  v Česku.  Je  ve 

vlastnictví  státu  a  ve  správě Národního památkového ústavu, Územní památkové  správy  v 

Praze.  Kromě  vlastních  tří  prohlídkových  okruhů  s  průvodcem  nabízí  Karlštejn  každoročně 

také  celou  řadu  kulturních  a  společenských  akcí  ‐  koncerty,  divadla,  výstavy,  Karlštejnské 

kulturní  léto, Královský průvod  či  tradiční Karlštejnské vinobraní. Hrad Karlštejn nabízí  také 

možnost uspořádání  svatebních obřadů, a  to buď ve  svatební  síni v budově Purkrabství na 

hlavním nádvoří (tzv. Diamantová síň), nebo v tzv. Hodovní síni v Císařském paláci, či open air 

svatební obřad pod Mariánskou věží. 

 

 Zajímavostí  je  zcela  ojedinělá  původní  nástěnná  výzdoba  ze 14. století,  soubor 

129 deskových  obrazů  Mistra  Theodorika  v Kapli  sv. Kříže  (největší  na světě),  největší 

portrétní  galerie  českých  panovníků  v ČR,  také  vystavené  repliky  Svatováclavské  koruny 

českých králů a koruny císařů Svaté říše římské a unikátní hradní studna. Hrad také proslavila 

Vrchlického veselohra Noc na Karlštejně. 
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Co je nového, co nás čeká, co zajímavého se událo,… 

…aneb sezona začala a je konečně o čem psát! 

HRADEC A OKOLÍ 

• 24.4. ‐ jste tu všici byli v Hradci na MAJÁLESu  (a nebo jako já bydlíte v jeskyni ) 

• 27.4. ‐ Duo Yamaha + Tom Mandl ‐ Aldis 

• 27.4. ‐ Gwyn Ashton trio v Adalbertinu  

• 29.4. ‐ středeční hity & coctail party v New York cafe na Starém náměstí 

• 30.4. ‐ Obrovský slunce v divadlu Drak ( vystoupí Michal Pavlíček a Monika Načeva )  

• 1.5. ‐ Jazzový most ‐ Masarykovo náměstí HK   

• 2.5. ‐ Progres 2 ‐ ROCK ‐ v rockovém klubu U cikána (v HK) 

• 6.5. ‐ Ladislav Kerndl ve Fildě  

• 11.5. ‐ Jarní swingový koncert + Dasha ‐ Aldis 

• 15.5. ‐ Sešlost příhradeckých mladých jazzmenů pořádá JamSession ‐  Bowling Baru 69 

• 20.5 ‐ Ondřej Havelka and his Melody Makers (jazz, swing,..) zas ve Fildě 

• 31.5. – VANGELIS : Mythodea ‐ do třetice Filda  

• 4.‐6. 6. ‐ je v Hradci ROCK FOR PEOPLE ( tak doražte i vy z jeskyní, já se budu taky 
snažit!!! ) 
POTVRZENÉ KAPELY NA ROCK FOR PEOPLE V HK: 
FAITH NO MORE /US/, LIMP BIZKIT /US/, BASTILLE /GB/, JULIAN CASABLANCAS + THE 
VOIDZ /US/, THREE DAYS GRACE /CA/, HOLLYWOOD UNDEAD /US/, 
ASKING ALEXANDRIA /GB/, DEATHSTARS /SE/, VOJTĚCH DYK ABSIDE BAND, WE ARE 
HARLOT /GB/, DAVID KOLLER, RED FANG /US/, YELLOWCARD /US/, NORTHLANE /AU/, THE 
COLOR MORALE /US/, THE FEUD /GB/, VYPSANÁ FIXA, DEAD BY APRIL /SE/, PIPES AND 
PINTS, SHOSHIN /GB/, STO ZVÍŘAT, TING,… 
 

DÁL PO REPUBLICE A JEŠTE DÁL 

• 24.4. ‐ Metal All Stars ‐ PRAHA bylo ZRUŠENO !!!!! 

Překlad oficiálního stanoviska organizátora turné Metal All Stars: 

„Vzhledem  ke  zrušení  klíčových  umělců  v  sestavě  a  logistických  záležitostem,  vzniklým 
zrušením několika show, bude Metal All Stars, pro všechny evropské koncerty od 24. dubna 
do 17. května 2015, přeloženo na nový termín. Nové termíny budou oznámeny brzy. 

ˇ
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• 25.4. ‐ Bonnie Tyler ‐Praha 

• 1.5. ‐ Lynyrd Skynyrd v Plzni 

• 21.5. ‐ Roxette ‐Praha 

• 22.5. ‐Def Leppard ‐ Ostrava 

• 5.6 ‐ David Guetta ‐ Praha 

• 5.‐7. 6 ‐ METALFEST open air 15 ‐ Plzeň ‐ Amfiteátr Lochotín 

• 8.6.  ‐ KISS ‐PRAHA 

John Lydon ze Sex Pistols letos vydá vlastní životopis 

Známý provokatér a bouřlivák  John Lydon oznámil, že  letos plánuje vydat 

memoáry. V britských knihkupectvích by se kniha měla objevit v říjnu. 

Rybičky 48 hledají talenty z regionů. Vyhlásili konkurz na předkapelu. 

Na každý koncert v rámci turné k desce Tohle  je rock´n´roll, vy buzny  jiná 

předkapela?  I  tak  to může dopadnout. Pop‐punkové Rybičky 48 hledají  talenty  z 

míst svých koncertů. 

Disturbed prý točí novou desku. Že by konec pauzy? 

Začínají se šířit spekulace o tom, že Disturbed údajně nahrávají nové album. 

Šlo by o první studiový počin od vydání desky „Asylum" z roku 2010. Oficiálně tuto 

informaci  nikdo  nepotvrdil,  ale  kapela  údajně  točí  s  producentem  Kevinem 

Churkem,  který  zaštítil  nejnovější  počiny  řady  oblíbených  hard  rockových  a 

metalových formací včetně těch od Papa Roach nebo Five Finger Death Punch. 

Stanton Warriors odehrají v Praze po letech klubovou show  

Legendy ostrovní bass music Stanton Warriors  chystají dlouho očekávané 

sedmé studiové album Rebel Bass, na  jehož podporu vyrazili na mamutí turné po 

celém světě. Poctivého „Stanton soundu“ se po dlouhých dvanácti  letech dočká  i 

Praha. Stanton Warriors totiž přijedou už ve čtvrtek 14. května do Lucerna Music 

Baru. 

Colours lákají na sprosté divadlo i ženské komediální duo 

Divadelní  program  letošního  ročníku mezinárodního  festivalu  Colours  of 

Ostrava  nabídne  několik  představení  z  oblasti  činohry,  nového  cirkusu, 

neverbálního divadla i volné improvizace. Na Colours of Ostrava také vůbec poprvé 

přijede pražské Dejvické divadlo s oceňovanou  inscenací „Ucpanej systém" v režii 

Michala Vajdičky. 
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Podívejte se na nové video od Papa Roach

Papa Roach nepatří ke kapelám, které by si nějak často zvaly hosty, o to zajímavěji 

možná působí jejich singl „Gravity", který s nimi nazpívala vokalistka Maria Brink z kapely 

In This Moment. Můžeme  ji vidět  i v právě zveřejněném klipu k  této skladbě. Frontman 

Papa Roach  Jacoby  Shaddix  v  písni  lásce  jeho  života  odhaluje  seznam  životních  hříchů. 

Skladbu prý složil pro manželku. 

Mumford & Sons nabízejí další ochutnávku z nové desky 

Mumford and  Suns  zintenzivňují  kampaň před  vydáním novinkového  studiového 

alba „Wilder Mind". Fanouškům tak opět nabídli další zbrusu novou píseň, a to rovnou i s 

videoklipem. Song má název „Snake Eyes". Klip  je  jednoduchý, kapela v něm prostě  jen 

hraje další povedenou skladbu. 

Alice Cooper dělal s Grohlem, Deppem a McCartneym 

Legendární  rocker  Alice  Cooper  je  plně  zaneprázdněný  přípravami  příštího 

studiového  alba,  které  bude  převážně  kolekcí  cover  verzí.  Jejich  prostřednictvím  se 

pokloní  takzvaným  „hollywoodským  vampírům",  jejichž  klan  vedl  začátkem  70.  let 

minulého  století.  Na  desce  se  podílí  celá  plejáda  hudebních  hvězd.  Patří  k  nim  Paul 

McCartney, Dave Grohl či Johnny Depp. 

Kytarový mág Joe Bonamassa vystoupí v pražském Foru Karlín 

Jeden z nejvýznamnějších kytaristů současnosti, nástupce legendárních bluesmanů 

staré školy a kytarový mág Joe Bonamassa přijede 5. října 2015 koncertovat do pražského 

Fora  Karlín.  Americký  zpěvák  a  kytarista  se  do  české  metropole  vrátí  po  dvouleté 

odmlce. V  roce 2013 newyorský  rodák odehrál  společně  s kapelou koncert v  zaplněném 

Kongresovém centru. 

 

Iné Kafe ‐ NEVHODNÝ TYP 

Slovenská  punk  rocková  kapela Iné  Kafe slaví  letos  dvacet  let  existence  a při té 

příležitosti se rozhodla uspořádat velké evropské turné a vydat nové album. To se na pulty 

obchodů  dostalo  letos  prvního  ledna  a nese  prozaický  název Nevhodný  typ.  Jde 

o pokračovatele kladně přijaté desky   Právo na  šťastie z roku 2011 a jedná  se o devátou 

řadovou nahrávku kapely. 
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ARSENAL SI FINÁLE ANGLICKÉHO POHÁRU ZAHRAJE S ASTON VILLOU 

Fotbalisté Aston Villy otočili semifinále Anglického poháru ve Wembley s Liverpoolem a 
zvítězili 2:1. Favorizovaný Liverpool se přitom po půlhodině hry dostal do vedení. Sterling přihrál 
Coutinhovi a brazilský záložník dostal The Reds do vedení. Jenže o 6 minut později vyrovnal ve 
formě  hrající  Benteke  a  obrat  dokonal  Fabian  Delph.  Birminghamský  celek  se  do  finále 
probojoval po 15 letech a pojedenácté v historii, o trofej se utká s Arsenalem. 

CHELSEA UKONCILA JÍZDU RUDÝCH DÁBLU A JE BLÍZKO TITULU 

Fotbalisté Chelsea porazili ve šlágru 33. kola Premier League rozjetý Manchester United 1:0 a 
výrazně  se přiblížili mistrovskému  titulu. Blues mají na druhý Arsenal náskok deset a na  třetí 
United  jedenáct bodů.  Jediný gól  zápasu  vstřelil Hazard. Klíčový moment přinesla 38. minuta 
zápasu. Oscar skvěle přihrál Hazardovi do běhu a belgický záložník zblízka prostřelil De Geu. Na 
Stamford Bridge propukla obrovská radost, titul už je blízko... 

FLORBALOVÉ SUPERFINÁLE 

Florbalistky Chodova porazily v superfinále v pražské O2 areně Herbadent Praha 11 SJM 
4:1  a  poprvé  v  jednadvacetileté  historii  extraligy  získaly  titul.  Dvěma  góly  před  rekordní 
návštěvou  ženské nejvyšší  soutěže 6891 diváků  rozhodla Martina  Řepková, další  trefy přidaly 
Jana Vojáčková a Tereza Urbánková. Herbadent se prosadil až za stavu 0:4 díky Tereze Pilíkové. 
Na třetím místě konečného pořadí ženské extraligy skončily Vítkovice. 

Florbalisté Střešovic zvítězili v superfinále v pražské O2 areně před rekordní návštěvou 
11 073 diváků nad Mladou Boleslaví 7:6 po nájezdech a získali 16. extraligový titul. O návratu 
Tatranu na trůn po třech  letech rozhodl v sedmé sérii rozstřelu Milan Fridrich. V nastavení byl 
aktivnější  Tatran  a  největší  šanci měl Marek  Beneš. Na  nájezdy  si  klekl  do  branky  Střešovic 
Rebro a stal se jedním z hrdinů, když chytil pět ze sedmi pokusů.  

PLZEN POPRVÉ NA JARE ZTRATILA 

Fotbalisté Plzně v pondělní dohrávce 24. kola nejvyšší soutěže jen remizovali v Teplicích 
a nevyužili tak šanci navýšit po sobotní prohře druhé Sparty v Liberci náskok na čele soutěže už 
na osm bodů. Na severu Čech nedokázal skórovat ani jeden tým, tudíž Západočeši mají šest kol 
před koncem k dobru šest bodů. 

Hořký  návrat  na  lavičku  pražské  Sparty  prožil  Zdeněk  Ščasný.  Poté,  co  byl  ve  středu 
oznámen jako nástupce odvolaného Vítězslava Lavičky, nastoupili jeho svěřenci k prvnímu duelu 
na hřišti zachraňujícího se Liberce. Prohráli 2:1 a tím se dostali do kritické situace. První Plzeň 
má před Spartou náskok šest bodů. 

KLOPP PO SEZÓNE KONCÍ V DORTMUNDU 

Pod Kloppovým vedením Borussia během sedmi  let dvakrát vyhrála bundesligový  titul, 
jednou Německý pohár a byla ve finále Ligy mistrů. Sedmačtyřicetiletý kouč ve středu požádal 
vedení  klubu  o  předčasné  rozvázání  kontraktu,  který  původně  platil  až  do  roku  2018.  Podle 
svých slov cítil, že už není pro dortmundský tým ten pravý kouč.Týmu se ujme Thomas Tuchel, 
jednačtyřicetiletý  bývalý  kouč Mohuče  se  dohodl  s  vestfálským  klubem  na  tříleté  smlouvě. 
Oficiálně bude představen až po sezóně. 
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PETROHRAD VYHRÁL GAGARINUV POHÁR 

Petrohrad pod vedením bývalého kouče ruské reprezentace Vjačeslava Bykova ovládl 
KHL od jejího založení poprvé. Červenka je v ambiciózním klubu jediným Čechem. Červenka 
uzavřel  skóre dnešního utkání v předposlední minutě  svým druhým gólem v play off a  se 
spoluhráči mohli slavit premiérový zisk této trofeje. 

MARATON V BOSTONU 

Slavný  maratón  v  Bostonu  vyhráli  Keňanka  Caroline  Rotichová  a  Etiopan  Lelisa 
Desisa, který si zopakoval prvenství z  roku 2013, kdy v cíli závodu explodovaly nastražené 
výbušniny. 

 

MAJÁLESOVÁ BITVA 

 

 

  

 

MURPHYHO ZÁKONY PRO UCITELE 

Zkušenost docenta Gutentaga 

Žák, který vás jednou nepozdraví, už vás nepozdraví nikdy. 

Povzdech dosluhujícího Dědoucha 

Jednou dokonce budete muset vy zdravit jeho. 

Základní masochistický zákon 

Spíše vás po letech pozdraví žák, kterému jste nafackovali, než ten, koho jste dávali za vzor. 

Zásady násobení pozdravů 

To, že vás některý žák pozdraví třikrát za přestávku, ještě neznamená, že vás má třikrát 

raději než ostatní. Většinou to znamená, že z vás má třikrát větší srandu. 

Útěcha kolegyně Chomáčkové 

Buďte rádi, že nám vykají! 

Zákon močové relativity 

Na záchod chtějí vždy ti, kteří v hodině nejvíc zlobí. 

Pokud chce o hodině nějaký žák na záchod, zapomenete na to, že jste tam pustili před pár 

minutami jeho kamaráda

° 

ˇ 

ˇ 

Gratulujeme  našim  florbalistům,  kteří 

na majálesu v Hradci Králové vyhráli  

Florbalovou bitvu škol. 
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Lukáš Znojemský, L2. 

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

Štěpánka Pašková, L2., Dominik Petr, L3. 
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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