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 ÚVODNÍK 

TAK TROCHU OD VŠEHO 
 

Zajisté bych vyděsil všechny, kdož četli mé úvodníky minulé roky, kdybych začal: 

„Nevím, o čem psát...“ Ale ačkoli je to pravda, jsem již ve čtvrtém ročníku, takže musím k 

maturitě umět mluvit 15 minut o čemkoli, i kdyby nebylo co říct.  Pohleďte na moje schopnosti 

(a pravděpodobně zoufejte)! 

 Zdravím u druhého čísla našeho měsíčníku v tomto roce, dnes vám to sluší (protože začít 

komplimentem je vždy dobrý nápad). Naše škola byla založena zhruba před 140 lety jako 

zámečnická škola… která byla úplně jinde... (Vždycky začněte ze široka, získáte tím čas, 

sebedůvěru a uvědomíte si několik podstatných věcí). Naši studenti byli vždy pilní a jejich 

vedení pevné a resolutní (nikdy neuvádějte negativní stránky – neodmaturujete). A v minulém 

roce obsadili velmi úctyhodné pozice v mnoha rozličných meziškolních soutěžích, které snad 

sahaly až za hranice našeho skromného státu, a v tomto roce mají v plánu stejnou úspěšnost, ba 

až o 10% vyšší (starý dobrý komunismus vás jistí – jen nesmíte například zmiňovat, že jeden z 

úspěšnějších studentů byl za svou snahu odměněn důtkou místo pochvaly). A nyní, když… (ve 

chvíli, kdy cítíte, že ztrácíte pevnou zem pod nohama, odbočte někam, kde je pevnější). 

 A teď, když jsem vás naučil jeden ze způsobů, jak odmaturovat, se přesuneme na typickou 

část úvodníku, kde jste seznamováni se školními aktualitami. 

ZPRÁVA DNE!!!: 

 Pan Novák byl spatřen na svém pracovním místě ve studovně! Zdál se být živý, zdravý a 

sliboval, že prostřední počítač ve studovně bude již brzo nahrazen takovým, který již i splňuje 

indické požadavky na výkon výpočetního zařízení. Bohužel, já v tu chvíli už tři minuty čekal na 

to, až se vůbec začne zapínat ArchiCAD, takže jsem to řádně neocenil a mé myšlenky se upíraly 

k jedinému – zaškrcení mně neznámého studenta, který používal jediný výkonný počítač ve 

studovně na prohlížení Facebooku. 

      zdroj: Já osobně 

 A na závěr: Celá naše škola se točí kolem maturity. A my ji máme za dveřmi. Velká část z 

naší redakce časopisu za sebe bude potřebovat náhradu, a to velmi rychle. Jedná se o prestižní 

práci, za kterou vám nikdo nezaplatí, ale exponencionálně se zvýší vaše šance odmaturovat z 

českého jazyka. A pokud nevíte, co znamená slovo „exponencionálně“, vyhledejte jinou 

instituci – kabinet matematiky – a denně tam začněte nosit čokoládu. Udělejte pro sebe dobrou 

věc. Odmaturujte. 

Lukáš Znojemský, L4. 
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ZE ŠKOLY  

ZÁŘÍ / ŘÍJEN 

 

 Dne 14. 9. 2016 zvítězili s projektem ze 3. ročníku v krajském kole SOČ Lukáš 

Znojemský a Martin Vojtíšek.  

Dne 15. 9. 2016 se konala konference Pro Gočár v Městské knihovně Hradce 

Králové. Tématem konference byly vnitrobloky. Jedinečné příležitosti zúčastnit se této 

akce využila třída L4. 

Dne 20. 9. 2016 zvítězila naše škola v závodu MEZI MOSTY. Tento rok se konal 

10. jubilejní ročník a soutěže se zúčastnilo 16 škol z Hradce Králové.  

Dne 21. 9. 2016 se konal CORNY středoškolský atletický pohár, kde se družstvo 

našich dívek umístilo na 3. místě.  

Dne 23. 9. 2016 se družstvo našich chlapců zúčastnilo turnaje ISF a umístili se na 

krásném 2. místě. 

Dne 27. 9. 2016 se družstvo chlapců a družstvo dívek zúčastnilo přespolního běhu. 

Dne 4. 10. 2016 se konalo okresní kolo volejbalové soutěže, kde náš tým vybojoval 

krásné stříbrné medaile.  

Dne 5. 10. 2016 se uskutečnilo kolo Středoškolského poháru Královéhradeckého 

kraje. Naše mužstvo porazilo všechny týmy ze skupiny a postoupilo do finále. 

Dne 7. a 8. 10. 2016 se naše škola prezentovala na výstavě středních škol 

v Náchodě. 

Dne 12. 10. 2016 naši fotbalisté zvítězili 6:1 ve finále Středoškolského poháru 

Královéhradeckého kraje.  

Dne 12. 10. 2016 se konal Přírodovědný klokan. 

Dne 14. a 15. 10. 2016 se naše škola prezentovala na výstavě středních škol 

v Rychnově nad Kněžnou. 

Dne 18. 10. 2016 zvítězil náš tým stolních tenistů v okresním finále turnaje AŠSK 

ve stolním tenise.  

Kateřina Kotoučová, L4. / Rudolf Peca L4.  
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ŠKOLNÍ FILMOVÝ KLUB 
Podzim 2016 

 
12.10. Kytice 

  Mgr. Jana Hofmanová 

 

19.10. České nebe 

  PaedDr. Jarmila Janoušková 

 

2.11.  Romeo a Julie 

  Mgr. Jana Hofmanová 

 

9.11.  Ostře sledované vlaky 

PaedDr. Jarmila Janoušková 

 

23.11. Audience 

  Mgr. Jana Hofmanová 

 

30.11. Revizor 

  PaedDr. Jarmila Janoušková 

 

7.12.  Rozmarné léto 

  Mgr. Jana Hofmanová 

 

14.12. Krysař 

  PaedDr. Jarmila Janoušková 

 

Začátek: 14:00 hod 

Místo: učebna S3.A (2. poschodí)  

 

Filmový a literární klub je realizován s finanční podporou Královéhradeckého kraje. 

 

Mgr. Jana Hofmanová  
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ZE ŠKOLY  

ZÁVOD MEZI MOSTY 

Dne 20. září se na řece Labe mezi Pražským a Tyršovým mostem konal již tradiční 

raftový závod Mezi mosty. Letos se jel tento závod již desátým rokem. Je to závod 

raftových hlídek studentů středních škol Královéhradeckého kraje. Cílovou skupinou je 

nejen mládež ve věku od 15 do 19 let jakožto přímí účastníci závodu, ale také široká 

veřejnost jako publikum. Akce se konala za finančního přispění města Hradec Králové a 

Královéhradeckého kraje.  

   

  

 

 

 Fotografie : Vlastní 

Vlastní sportovní klání, které každoročně pořádá Gymnázium J. K. Tyla, probíhá 

vyřazovacím způsobem soutěžících hlídek. O vítězi rozhodla finálová jízda čtyř nejlepších 

hlídek předchozích rozjezdových a semifinálových jízd. Každý závodník byl pořadatelem 

vybaven pádlem a plovací vestou, bez které by nebylo možné raft vpustit na řeku. Ve 

vyřazovací části závodu byla použita  vizuální kontrola při průjezdu cílem. Byla zde 

umístěna kamera snímající cílovou metu pro případné bližší určení pořadí.  

Můžeme se také podívat na podrobný časový harmonogram závodu: 

10:30 – 12:00  registrace posádek, trénink 

12:15 – 13:45   kvalifikace (každá loď jede sama) 

14:00 – 15:00   rozjížďky (vždy 4 rafty nasazené podle časů z rozjížděk) 

15:00 – 15:30   semifinále 

15:30 – 15:45   finálová jízda (1. - 4. a 5. - 8. místo)  
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Na závěr proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen vítězům. První tři 

posádky obdržely diplomy a čekaly na ně dokonce i drobné ceny.  

 No a jak to tedy všechno nakonec dopadlo? 

Závodu se účastnilo celkem 16 středních škol: Biskupské gymnázium Bohuslava 

Balbína, Gymnázium J. K. Tyla (měli dvě družstva), Střední škola služeb, obchodu a 

gastronomie, Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Střední 

odborná škola a Střední odborné učiliště Vocelova HK, Gymnázium Boženy Němcové, 

Střední škola veřejnoprávní Třebechovice, První soukromé gymnázium HK, Střední 

průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště HK – Hradební, Vyšší 

odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Dětský diagnostický ústav HK, 

Obchodní akademie, Střední odborná škola veterinární a Střední škola Sion High School. 

Naše škola i přes velkou konkurenci zaznamenala velký úspěch, když naše posádka 

nakonec v tomto prestižním raftovém závodu zvítězila.  

Můžeme si také prohlédnout výsledkovou tabulku závodu: 

 

 

 

 Děkujeme všem zúčastněným studentům, kteří odvedli výborné výkony a skvěle 

reprezentovali naši stavebku. Vítěznou posádku tvořili následující studentky a 

studenti: Eva Chocholoušová, Adéla Průšová, Natálie Hetfleišová, Karolína Tomášková, 

Martin Smetiprach, Marek Souček, Zdeněk Klišč, David Pitrman, Šimon Coufal a Michael 

Elčkner.  

 

 

 

 

 

 

Fotografie : Vlastní 

Adam Křičenský, S4.A 

1.   Střední průmyslová škola stavební Hradec Králové 

2.   Gymnázium J. K. Tyla 

3.   Gymnázium B. Němcové 

4.   Biskupské gymnázium B. Balbína 
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ZE ŠKOLY  

O DÁNSKÉ ARCHITEKTUŘE  

  S DAVIDEM VÁVROU 
 

Knihovna města Hradce Králové 

pořádá relativně často různé konference, 

přednášky, výstavy, či posezení. V úterý 11. 

října  se uskutečnila přednáška s názvem „O 

dánské architektuře s Davidem Vávrou“.  

Ti, kteří se už s panem Ing. arch. 

Davidem Vávrou setkali, vědí, že ho neviděli 

na případné architektonické přednášce 

poprvé. Je to totiž též herec a spisovatel. 

Mohli jsme ho vidět například ve filmech 

Vejška nebo Pražská pětka. 

Přednáška začala v 16:00 a dle původního plánu měla končit až v 18:00. Plány se 

ovšem změnily velice rychle. Po zahájení přednášky a již tradičních narážkách na špatné 

řešení opěrného systému v konferenčním sálu městské knihovny nám bylo z úst pana 

Vávry oznámeno, že se mu o Dánsku mluvit nechce, ale místo toho by nám rád ukázal 

sbírku svých vlastnoručně malovaných výtvarných kubistických děl. O nich nedovedu tak 

hezky hovořit, natož psát, proto si na ně udělejte názor sami. Jen jako zajímavost mohu 

dodat, že pokud dotyčný posluchač dokázal poznat charakter a myšlenku obrazu a včas ji 

vykřiknout na pana Vávru, byl obdarován sklenkou whisky. Takovou účast jste ještě 

neviděli. 

 Další změna plánu nastala při vyhlášení (neplánované) pauzy, při které byli všichni 

zúčastnění pozváni na raut a prohlídku galerie ve vyšším poschodí. Nakonec byla po rautu 

přednáška z nám neznámého důvodu (neplánovaně) předčasně ukončena.  

 

 

 

 Foto : www.google.com/david+vavra/portret  
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Fotografie : www.google.com/danska+architektura+david+vavra 

 

V posledním odstavci bych rád upozornil profesory odborných předmětů na  

studentky a studenty, kteří se přednášky zúčastnili: Petra Vohralíková, Adéla Průšová, 

Martin Smetiprach a Ondřej Blažek (ano, moje maličkost). 

 Za přínosnou přednášku děkujeme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografie : Ondřej Blažek 

Ondřej Blažek, L4. 

http://www.google.com/danska+architektura+david+vavra
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ZE ŠKOLY  

SCHŮZE STUDENTSKÉHO PARLAMENTU 

 
Dne 12. října proběhla schůze studentského parlamentu.  Tentokrát bez 

přítomnosti paní ředitelky. Nejprve byl zvolen zástupce školního parlamentu a 

zapisovatel.  

První připomínkou od zástupce třídy K2. byl požadavek na zakoupení ovocného 

automatu do školy. Návrh byl zamítnut z důvodů předchozího nezájmu o zakoupení ovoce 

ve školním bufetu.  

Od zástupce třídy S3.C padl návrh na doplnění dezinfekce do pisoárů na pánských 

WC a také zda by byla možnost přednášky o politice, která by se pro zájemce konala po 

školním vyučování. 

  Zástupce třídy L2. požádal o vyprání plášťů v chemických laboratořích a také 

rozlišovacích dresů na tělesnou výchovu. Toto byla ve zkratce témata naší diskuse.  

Michaela Andrlová, L4. 

PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN 

Soutěž Přírodovědný klokan je naší škole už tradicí. Letos se konala 12. října a 

zúčastnilo se jí celkem 54 žáků. Vítězem se stal Michael Pilát ze třídy L2., na druhém 

místě se umístil Marek Vačlena a stupně vítězů uzavřel Lukáš Tichý, oba ze třídy L1. 

 

 

 

   

 

 
Fotografie : Michaela Andrlová 

 

Kateřina Kotoučová, L4. 

http://www.spsstavhk.cz/files/docs/338/S5000191.JPG
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NĚMECKO  

HAMBURK 

Hamburk je druhým největším městem v Německu a zároveň i jednou z 

nejnavštěvovanějších německých metropolí a je cílem nejen pro zahraniční návštěvníky, 

ale i pro mnoho německých návštěvníků. 

Město je především známé díky svému přístavu a nachází se zde celá řada zajímavých 

míst.  

 

MINI WUNDERLAND  

Je největší modelová 

železnice na světě a zabírá celé 

patro v budově bývalého 

skladiště hamburské městské 

části Speicherstad.  

Propracované kolejiště obřích 

rozměrů je obklopeno zcela 

reálně vyhlížejícím městem 

Hamburk či dalšími 

zajímavostmi nejen z Německa, 

ale i z celého světa. 

RATHAUSMARKT 

            V historické části města Rathausmarkt se 

každoročně konají nejkrásnější trhy v severním 

Německu. 

 

 

JEZERO ALSTER 

Rozlehlé jezero je rájem plachtařů, 

kanoistů a všech vodáků. Rozkládá se na ploše 

160 ha a je pouze 2,5m hluboké. Dnes tvoří 

romantické kanály pro projížďky na lodičkách. 

Hamburčané se rádi procházejí kolem jezera a 

načerpávají zde energii. Kolem jezera je množství 

parků a zeleně a dost místa pro relaxaci a sport.  

Po procházce se dá sednout do jednoho z mnoha 

kafé nebo restaurací s výhledem na vodní plochu. 

Kristýna Málková, L3. 
Fotografie : www.google.com/Hamburk 
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ZE SVĚTA  

PRITZKEROVA CENA 

 

Jako je ve sportu olympijská medaile, 

v literatuře Nobelova či Pulitzerova cena, tak 

i  architektura má své nejvýznamnější ocenění. 

Je tou nejvyšší poctou, jaké se může za života 

architektu dostat. Ani ona se nevyhnula 

kauzám a excentrickým výstupům 

zúčastněných. Mluvíme o Pritzkerově ceně.  

 

Cenu začala udílet pro umění nadšená 

rodina Jay A. Pritzkera v roce 1979. Jejich 

snahou bylo především vyzdvihnout architekty, 

kteří svojí prací významně přispěli k jejímu 

šíření, inovování a zkrášlování. A to bez ohledu 

na národnost, původ, barvu pleti, či ideologii. 

Vůbec prvním z vyvolených, kdo obdržel 

bronzový medailon na motivy umělce Louise 

Sullivana s citací otce architektury, Vitruviuse, 

„firmitas, utilitas, venutas“, byl americký 

architekt Philip Johnson. Vybrán byl především 

za svůj celoživotní přínos ve všech odvětvích 

tohoto krásného řemesla.  

Na vůbec první ženu si soutěž musela 

počkat dlouhých 26 let, kdy se vítězkou stala 

dnes všemi uznávaná Zaha Hadid. Od dob 

jejího vítězství visí ve světě architektury navíc 

důležitá, od roku 2013 velmi diskutovaná, 

otázka. Kdy se dočkáme další ženy? Před třemi 

lety totiž zareagoval ženský spolek pro 

architekturu a design peticí, ve které nesouhlasí 

s dominancí mužských laureátů. Letošním 

vítězem byl totiž opět muž a nic nenasvědčuje 

tomu, že by mělo dojít k očekávanému 

převratu.  

Philip Johnson 

první laureát  

Pritzkerovy ceny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glass House 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiwrcPK8u3PAhVBEBQKHektCncQjRwIBw&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Pritzker_Architecture_Prize&psig=AFQjCNF9rK0j-vuHa8rS7TwF6isebCk3bQ&ust=1477207949811109
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Philip_Johnson.2002.FILARDO.jpg
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjxyJbd5vHPAhVL7BQKHUUnAKMQjRwIBw&url=http://www.architecturaldigest.com/story/architect-philip-johnson-glass-house-modernism-article&bvm=bv.136593572,d.bGs&psig=AFQjCNEFKZ6q3YBGNsmFumCrp-khpG8k0A&ust=1477342034621272
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Nicméně mezi oceněnými jsou esa jako: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norman Foster Rafael Monea Robert Venturio 

Aldo Rossi Zaha Hadid Alejandro Aravena 

poslední laureát Pritzkerovy ceny 

 

POZVÁNKA NA VÝSTAVU 

Zveme Vás na výstavu: 

 

ANTONÍN KUSTEIN: AKRYLY A LINORYTY 

V Salonu Královehradeckém (Gočárova 761/20, Hradec Králové) 

vernisáž od 20.10.2016 – 18:00 hod 

 

 
CIVITAS PER POPULI, o.p.s., Střelecká 574/13, 500 02 Hradec Králové 

www.civitas-group.cz, e-mail: civitasperpopuli@gmail.com, tel.: 722 969 360 

David Pitrman, S3.A 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjz9rLr5_HPAhVEaRQKHXsnBl8QjRwIBw&url=http://www.e-architect.co.uk/architects/norman-foster&bvm=bv.136593572,d.bGs&psig=AFQjCNHJ3jsM2Y7pkQNnUprxLQa8MfPiwg&ust=1477342499416282
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0pvqW6PHPAhWBVRQKHREdAEMQjRwIBw&url=http://www.apeiron.co/news/pritzker-prize-winning-architect-rafael-moneo-designing-apeiron-at-the-jockey-club/&bvm=bv.136593572,d.bGs&psig=AFQjCNGSL2U8k4pDjqBmIpnQ9JqJ_RvsBQ&ust=1477342591735030
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0noW16PHPAhUHvxQKHUU1BVQQjRwIBw&url=http://www.dezeen.com/tag/robert-venturi/&bvm=bv.136593572,d.bGs&psig=AFQjCNHRVafHdGYprnh1RFSikgywXiM2CA&ust=1477342652626945
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiWiZ_16PHPAhUDuxQKHVJ-BqMQjRwIBw&url=http://www.alessi.com/en/products/designers/aldo-rossi&bvm=bv.136593572,d.bGs&psig=AFQjCNFGUJP_Wp2fFyKojybGk9qrRkHBCQ&ust=1477342789644953
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwir5Z6p6fHPAhVEPRQKHTnRD5kQjRwIBw&url=http://idaaf.com/zaha-hadid-most-important-woman-in-architecture/&bvm=bv.136593572,d.bGs&psig=AFQjCNFtVleoPmGoHXWJankyFf_JgTaWMQ&ust=1477342899942895
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Premio_Abd%C3%B3n_Cifuentes_2015_-_Alejandro_Aravena_01.jpg
http://www.civitas-group.cz/
mailto:civitasperpopuli@gmail.com
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ANKETA  

 

 

 

 

 

NÁVŠTĚVA ARCHITEKTURY  

O PRÁZDNINÁCH 

 
V této ryze cestovatelské anketě jsme se vracely 

zpět k letním prázdninám, ač již kupředu běží druhý měsíc 

školního roku. Mnozí z nás navštívili země, kde lze nalézt 

nádherné architektonické památky. Proto jsme se ptaly, jakou 

destinaci navštívili právě naši spolužáci. Největší oblibě se 

těšila převážně česká města a jejich nejen historická 

architektura. Hned za nimi se však umístilo Chorvatsko, kam 

mnozí z nás pravidelně cestují a jsou zde k vidění krásná 

města s atraktivní středozemní architekturou.  

 • Česká republika    • Itálie    • Chorvatsko     • Holandsko     • Anglie 

 

      Praha        Záhřeb 
                      rozloha : 462 km2       rozloha : 641 km2 

 00                                     počet obyvatel : 1 267 449      počet obyvatel : 792 875 

 

    

            Řím        Londýn 
        rozloha : 1285 km2       rozloha : 1572 km2 

                 počet obyvatel : 2 654 215      počet obyvatel : 8 538 689 

    
5. MNICHOV 

http://img.ihned.cz https://img.firmy.cz http://i.lidovky.cz  

http://img.ihned.cz/
https://img.firmy.cz/
http://i.lidovky.cz/
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiylLi1oPTPAhWFbRQKHSXtCfAQjRwIBw&url=http://www.slevici.cz/detail-slevy/poznejte-opravdovou-krasu-italie-vatikan-rim-a-florencie-prave-ted-se-sleviky-nechte-na-sebe-dychnout-italskou-historii-2575&bvm=bv.136593572,d.bGg&psig=AFQjCNH5eD2wfVcMgIUQ5BZ8V3EBW2-4gA&ust=1477426396498019
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiGzsSwofTPAhVIzRQKHRpaAesQjRwIBw&url=http://www.radynacestu.cz/magazin/zahreb/&bvm=bv.136593572,d.bGg&psig=AFQjCNEBZZMWBtLDED20hsqYxz2MvA39uA&ust=1477426659679612
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NOC V HOTELU 

 
V anketě tohoto čísla vám přinášíme ukázku pěti 

nejzajímavějších a nejpodivnějších hotelů na světě. Ve kterém 

z nich byste nejraději strávili noc vy? Tuto otázku jsme 

pokládaly též našim spolužákům. Prvním podivným hotelem 

je DAS PARK HOTEL v Rakousku. Tento hotel je tvořen 

jednotlivými nezávislými upravenými kanalizačními rourami, 

kde v každé rouře jsou pouze dveře, postel a stolek. Cena za 

přespání v tomto hotelu je zcela na vás. Zaplatit můžete pouze 

tolik, kolik chcete. 

Druhým hotelem je THE HOBBIT MOTEL, který se 

nachází na Novém Zélandu. Jedná se o dokonalou repliku 

hobitího domu, kde bydlel samotný Frodo Pytlík. Hotel je 

ovšem zvětšen do lidské velikosti. Naprosto autentické je i 

zařízení interiéru. 

  Třetím podivným hotelem je japonská specialita a japonský 

vynález. Jedna se o hotel s názvem CAPSULE HOTELS. Tento 

název je zcela přesný, protože hotel tvoří kapsle vybavené 

většinou pouze postelí. V přepočtu noc v tomto hotelu vyjde 

na 600 korun.  

Předposledním představovaným hotelem je 

ICEHOTEL ve Švédsku. Jedná se o objekt vytvořený z ledu, a 

to včetně interiéru i doplňků v něm. Je též považován za 

největší ledový hotel na světě. Je zpřístupněn od prosince do 

dubna. Následně se nechává roztát a další sezonu je postaven 

nový, znovu unikátní ledový hotel. 

Posledním a v anketě nejatraktivnějším hotelem je 

POSEIDON UNDERSEA RESORT. Tento luxusní hotel 

najdeme na Fiji a nabídne nám nádherný výhled na volný 

prostor moře. Jedná se totiž o hotel, který je umístěn 12 metrů 

pod mořskou hladinou. Za přespání na 4 noci zde zaplatíte 

přibližně 300 000 korun.  

  71% - Fiji 

19% - Nový Zéland 

5% - Švédsko 

5% - Rakousko 

0% - Japonsko 

 

 

Lucie Školníková S4.A, Tereza Zahrádková, S4.A 

Fotografie : www.google.com/hotelysveta/ 
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ROZHOVOR  

V kolika letech jste se poprvé 

chtěl stát učitelem a co Vás 

k tomu přivedlo? 

 
Výběr učitelského po-

volání v mém případě vzešel 
běžným, až nudným způso-
bem. Předměty mé aprobace 
jsem měl rád již od základní 
školy, a to díky mým skvělým 
učitelům. Následovat jejich 
šlépěje jsem se rozhodl při-
bližně v 17 letech. 

 
 

 

Jaké předměty učíte? A co jste musel vystudovat? 

 

Učím na škole stejnou měrou dva předměty. Prvním z nich je matematika a druhým ICT. 

Věřím, že čtenářům zkratku nemusím přibližovat. Moje, jak se říká „alma mater“, je zdejší UHK 

– Univerzita Hradec Králové. 

Proč zrovna místo u nás na stavebce? 

Vykonával jsem tu před několika lety praxi, takže jsem tzv. věděl, do čeho jdu. Nejenom, 

že jsem věděl po praxích, co očekávat od pedagogického řemesla, ale navíc jsem věděl, co oče-

kávat od školy samotné. Ulehčil jsem si start v novém prostředí. A navíc – škola je kousek od 

mého bydliště, což je velmi příjemný benefit. Jsem líné stvoření. ;-) 

Jaký máte pocit po prvním měsíci a jak se Vám u nás líbí? 

 
To je otázka, kterou mi častokrát pokládají přátelé. Odpovídám jednoduše – učitel-

ství je poslání. Jsem spokojený, kdybych nebyl, tak to nedělám. 
 

Na kolikáté škole učíte? 

 

Pokud bych měl počítat všechny své praxe ještě v rámci UHK, tak naše škola bude 
přibližně sedmá v pořadí. Pokud bych počítal „první ostrý start v nové práci“, tak mají naši 
žáci primát. Otázka je, jestli je to dobře, nebo špatně. 
 

 

rozhovor 

s panem učitelem 

 

LUKÁŠEM 

 
 

BUKOVSKÝM 
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Máte zkušenost i s mladšími žáky? Co je více náročné?  

 

Mám zkušenosti s mladšími žáky, i s mladšími lidmi (bratr…). Každý stupeň má svá 
specifika. Možná právě říct, co je „více náročné“, je samo o sobě nejnáročnější… Na 
základní škole mají být položeny základy nejenom znalostí, ale i slušného chování. Velmi 
náročné je vštípit žákům určitý morální a etický kodex. 

 
Máte přístup spíše hodného, nebo přísného učitele? 

 

Snažím se mít přístup spravedlivého učitele. To znamená, že pokud mi žáci tzv. 
„hází klacky pod nohy“, vyrušují, nedávají pozor, jsou neukáznění, atd., tak neváhám 
zakročit přísnější měrou. Pokud jsou ale slušní, neustále nemluví do výkladu, dávají pozor 
a snaží se, tak nemám problém s drobnějšími situačními vtipy a uvolněnou tvůrčí 
atmosférou ve třídě. 
 
Jaké jsou Vaše koníčky mimo školu? 

 
Snažím se vrátit k běhu, býval jsem tzv. „dálkař“, ale času na tréninky už není tolik. 

Teď si rád odpočinu u kvalitní fantasy literatury, věnuji se přátelům a seberealizaci, abych 
tzv. „nezakrněl“. 

 
Je nějaký předmět, který ještě ze střední nemáte rád? 

 
Vždycky jsem věděl, že nikdy nebudu chemik. Periodická tabulka prvků pro mě 

byla vždy noční můrou a chemické pokusy mi dodnes přijdou jako výuka lektvarů prof. 
Snapea.  

 
Jaký máte názor na studenty naší doby? 

 

Vůbec se nedivím starší generaci, že nadává na mladší spoluobčany. Studenti i žáci 
by se nad sebou měli každý zamyslet, jak změnit pohled společnosti na ně samotné. 
Neříkám, že takoví jsou všichni, najdou se světlé výjimky a nechci kategorizovat, nicméně 
– elementární lidská slušnost se vytrácí, zvedají se počty mladých lidí s rozjetou sebekázní. 
Já se vždy snažil řídit heslem – chovej se tak, jak chceš, aby se ostatní chovali k tobě 

 
Děkujeme za interview. 

 

 

Štěpánka Pašková, L4., Dominik Petr, L4. 
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                                ROZHOVOR  

Připravily jsme pro vás 

rozhovor se studentem 

Ondřejem Sejkorou, který na 

této škole studuje čtvrtý 

ročník pozemního stavitelství. 

 

 Co vlastně děláš? 

 
Dělám FREERUN, 

PARKOUR a TRICKING. 
Vcelku se jedná o akrobacii a 
efektní překonávání překážek.. 

 
Jak dlouho se tomu věnuješ? 

 

Asi 4 roky. 
 

Už jsi někdy spadl na hlavu? 

 

Ano, asi třikrát, z toho dvakrát venku a jednou 
v tělocvičně. 
Zkoušel jsi i nějaký jiný sport? 

 

Ano, ale to bylo dlouho předtím. 
Myslíš, že na to letí holky? 

 

Marně v to doufám. :D 
 
Potřebuješ na to mít dobrou fyzičku? 

 

Ano, hodně dobrou. Právě na ní pracuju. 
 
Děláš kromě toho ještě něco jiného? 

 

Ne, snažím se do toho dát všechno kvůli získání 
sponzorů. 
 
Zlomil sis už někdy něco?? 

 

Ano, ale ne při tomto sportu. Z toho mám spíše 
vykloubeniny. 

 

 

rozhovor 

se studentem 

 

ONDŘEJEM 

 
S4.A 
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Učil ses to při skákání do vody, na trampolíně nebo někde jinde? 

  

Někdy ve vodě, někdy na trampolíně, ale spíš jsem to risknul v tělocvičně. 
 
Jak je to finančně náročné? 

 

No, není k tomu potřeba moc věcí. V podstatě potřebuji jen lehké boty a někdy 

magnesium na cviky na hrazdě. Na peníze to defakto není náročné vůbec. Spíše tomu chce 

obětovat hodně času kvůli cestování za tímto životním stylem. 

 

Na jakém povrchu to jde nejlépe? 

             Na všech. Povrch není důležitý, záleží na botách a nejlépe to vždy vypadá venku, 

takže tráva a někdy i beton. 

Máš dané tréninky, nebo si prostě sám řekneš, že si jdeš zaskákat? 

Spíše podle chuti, ale teď se snažíme chodit každý den a něco dělat. 

Máte nějaké srazy nadšenců do tohoto sportu? 

        Ano, pořádají se srazy, teď mě například čeká IMAcon 2016, ale jsou i světové akce, 

jako 4TLOM nebo soutěž REDSULL ART OD MOTIVATION.  

 

Kolik lidí je ve tvé skupině? 

V týmu FLOW VISION, do kterého patřím, je 6 lidí. 

Kde se sházíte? 

Tam, kde se dohodneme. 

 

Posiluješ nohy? Určitě musíš mít sílu do odrazů. 

 

            Nohy ani tak ne. Síla ve vrutech a flipech je spíše v břišním svalstvu. Nohy spíše 
protahuju. 
 

 

 

Děkujeme za rozhovor a přejeme úspěchy ve skákání i při maturitě. 

 

 

Eliška Zavřelová S4.A, Andrea Brandejsová S4.A 
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ARCHITEKTURA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ARCHEOPARK PAVLOV 
 

Jeden z moderních architektonických výtvorů tohoto roku, archeologické muzeum 

s názvem Archeopark Pavlov se nachází přímo v místech naleziště světově známé Věstonické 

Venuše. Jedná se o komplex, který je převážně umístěn pod zemí (místy až 4 metry), s doplňujícími 

věžičkami lomených kubistických tvarů. Společně s použitými materiály, jimiž jsou beton, sklo a 

dřevo, působí stavba jako jeskyně, kde jsou ukryty pradávné kostry lidí a mamutů společně 

s dalšími artefakty z pravěkého období. 

 

 
 

 

 

 

 

           Autory muzea tvoří duo architektů, 

Radko Květ a Pavel Pijáček. Během své 

práce se museli vypořádat i s nečekanými 

komplikacemi, například při zahájení 

stavby byla objevena „skládka“ mamutích 

kostí, kvůli kterým byli autoři nuceni celou 

stavbu přeorientovat, výsledkem se stalo 

propojení stavby s nově objeveným 

nalezištěm tak, že návštěvníci mají 

ojedinělou možnost pozorovat archeology 

přímo při práci. 
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Muzeum se po otevření 

dočkalo nečekaného počtu 

návštěvníků, který dle mluvčího 

Petra Kubína předčil původní 

očekávání pro letošní zkrácenou 

sezónu. Stavba byla taktéž oceněna 

prestižní cenou Stavba roku, kde se 

dostala do odbornou porotou 

vybrané finálové sedmičky, o které 

následně hlasovala veřejnost. 

Vítěznou stavbou se nakonec stal 

projekt Rekonstrukce městského 

stadionu v Ostravě Vítkovicích. 
 

Jakub Nohejl, L4. 

Fotografie : www.bydleni.idnes.cz 
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ČESKÉ ZÁMKY 

 

 

 

 

 

 

 

LYSICE 

Zámek Lysice je stavební památka nacházející se ve 

stejnojmenném městysu Lysice na jižní Moravě. Barokní 

stavba na místě renesanční vodní tvrze, upravovaná ještě 

počátkem 19. století, vyniká skvostnými a bohatě zařízenými 

interiéry a ojedinělou zámeckou zahradou s promenádní 

kolonádou s krytou pergolou.  Sbírky, pořízené hlavně v 19. 

století, obsahují především nábytek, sklo, porcelán, obrazy, 

dále pak vzácnou sbírku zbraní, dvě knihovny, předměty 

dovezené z Orientu a pozoruhodnou sbírku historických 

střeleckých terčů.  

V současné době má zámek barokní podobu, ale vznikl 

na místě vodní tvrze pánů z Kunštátu, o které první zmínka 

pochází z počátku 14. století. Renesanční přestavba proběhla 

koncem 16. století. Tehdy byly také položeny základy 

zámecké zahrady. Barokní stavební fáze zámku, provedená 

patrně v letech 1705-1711 za vlády hraběte Antonína Amata 

Serényiho, byla s největší pravděpodobností uskutečněna 

brněnským stavebním mistrem Mořicem Grimmem. 

Serényiové vlastnili panství až do roku 1740, kdy se Lysice 

ocitly nakrátko v majetku Ditrichštejnů.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1mek_%28stavba%29
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lysice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Baroko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tvrz
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1ni_z_Kun%C5%A1t%C3%A1tu
https://cs.wikipedia.org/wiki/Renesance
https://cs.wikipedia.org/wiki/16._stolet%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1meck%C3%A1_zahrada
https://cs.wikipedia.org/wiki/Barok
https://cs.wikipedia.org/wiki/1705
https://cs.wikipedia.org/wiki/1711
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hrab%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Anton%C3%ADn_Amatus_Ser%C3%A9nyi&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Anton%C3%ADn_Amatus_Ser%C3%A9nyi&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Brno
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mo%C5%99ic_Grimm
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Od roku 1745 patřilo lysické panství Janu Jiřímu z Piati. Po Janu Jiřím se ujal panství  

Emanuel z Piati - za něj vypukly na panství v roce 1774 selské nepokoje, jejichž příčinou byly 

nelítostné a bezohledné robotní povinnosti. Brzy po těchto událostech (1807) vymřeli Piatiové z 

Drnovic po meči. 

Jedinou dědičkou se stala Antonie (1773-1843), 

provdaná Dubská. Tak přešly Lysice do držení jejího 

manžela Františka hraběte Dubského z Třebomyslic. 

Držitelem  se stal po smrti Františka jeho nejstarší syn 

Emanuel Dubský. Dědicem Emanuelovým byl prvorozenec 

Quido Dubský, majorátní pán Lysic, rovněž zemský 

moravský hejtman a prezident rolnické společnosti 

Ackerbaugesellschaft. Posledním soukromým vlastníkem 

byl Albrecht Dubský, kterému byl zámek zabaven a 

později zpřístupněn veřejnosti. Od roku 2002 je zámek 

Národní kulturní památkou.  

Stavba prošla výraznými stavebními úpravami v 2. 

polovině 19. století podle projektu stavebního mistra 

Kajetána Vašíčka; je pravděpodobné, že do podoby 

přestaveb zasáhl i diletující architekt a tehdejší majitel 

zámku hrabě Emanuel Dubský z Třebomyslic.  

V zámku se nachází zrekonstruovaná historická 

zbrojnice, která je se svými 2000 zbraněmi jednou z 

největších na Moravě. Ve zbrojnici se nacházejí zbraně 

všeho druhu od gotiky po romantismus. K raritám tu patří 

meč z protáhlého hlavového výběžku ryby pilouna 

obecného nebo unikátní samurajské meče. Dalším 

lákadlem je expozice Lysické zámecké divadlo 1790 - 1902. 

Než jej zničil požár, nacházelo se v severním křídle zámku 

a hráli v něm sami šlechtičtí majitelé. V expozici si 

prohlédnete návrhy scénografie, kulis, původní loutkové 

divadlo, zvláště cenné je papírové diorama (1730) nebo 

aušpurské vystřihovánky. Nechybí ani dobové fotografie 

herců v kostýmech. V areálu zámku se nachází fíkovna 

z 18. století. Vzácná technická památka má zděnou dolní 

část a střechu posuvnou na kolejnicích, která se na léto 

otevírala. 

Zámecký areál je také dokonalým prostředím pro pořádání svatebních obřadů a slavností, to 

dokazuje i fakt, že v České republice patří státní zámek Lysice ke čtvrtému nejoblíbenějšímu místu 

pro svatby.  

Tereza Kalhousová, L4. 

Fotografie : Tereza Kalhousová 

https://cs.wikipedia.org/wiki/19._stolet%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kajet%C3%A1n_Va%C5%A1%C3%AD%C4%8Dek&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Architekt
https://cs.wikipedia.org/wiki/Emanuel_Dubsk%C3%BD_z_T%C5%99ebomyslic
https://cs.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADkovna
https://cs.wikipedia.org/wiki/18._stolet%C3%AD
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UNESCO  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

JANOV 

Janov (italsky Genova) je italské město a hlavní 

město oblasti Ligurie a provincie Genova. V minulosti byl 

významným přístavem ve Středozemním moři a hlavním 

městem mocné a bohaté Janovské republiky. Pochází 

odsud i slavný mořeplavec a objevitel Ameriky, Kryštof 

Kolumbus. I dnes je Janov velmi důležitým italským 

přístavem, jedním z největších ve Středozemním moři a v 

Evropě. Je sídlem univerzity, založené v roce 1481, 

dalších vysokých škol, kulturních institucí a 

arcibiskupství. Janov se svými 610 000 obyvateli je šestým 

největším italským městem (po Římě, Milánu, Neapoli, 

Turínu a Palermu). V roce 2004 se stal Janov Hlavním 

městem evropské kultury, v roce 2006 byla část 

historického centra Janova zapsána na seznam Světového 

dědictví UNESCO. 

 

Poloha 

Město, které se táhne asi 35 km podél pobřeží 

Ligurského moře, je strmými svahy Apenin dodnes 

odříznuto od chudého a zčásti vylidněného vnitrozemí. Je 

tak přirozeně orientováno k moři, i když jeho význam 

jako obchodního a průmyslového centra v nedávné době 

poklesl. 
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Historie 

Jako vynikající přirozený přístav v „koleni" pobřeží bylo město velmi dávno osídleno a 

nedávné archeologické vykopávky objevily řecké pohřebiště z 5. až 4. století př. n. l. s luxusními 

předměty z Galie, Sicílie a pravděpodobně i z Řecka. Roku 216 př. n. l. Janov dobyli a zničili 

Kartaginci, vzápětí ho však obnovili Římané, kteří zde měli hlavní opěrný bod v Ligurii. Roku 149 

př. n. l. vybudovali Via Postumia, která vedla do Placentie, Cremony a dále na východ. Roku 109 př. 

n. l. byla vybudována Via Aemilia z Placentie do Říma. V raném středověku si město vydobylo 

samosprávu a samostatnost, v 10. století se spojilo s Pisou ke společné obraně proti Saracénům a 

společně dobyli Sardinii. Už roku 1162 si Janované vybudovali první kolonie na pobřeží dnešního 

Maroka, ve 13. století otevřeli námořní spojení do Anglie a Flander a zmocnili se velké části 

obchodu na Iberském poloostrově. Neudržovali velké válečné loďstvo, ale financovali španělský a 

portugalský výboj a dodávali jim svoje lodě. Janovské počínání ovšem vyvolávalo rivalitu s 

konkurenty, zejména Pisy a Benátek. Roku 1284 porazili Janované pisánské loďstvo u Melorie 

(blízko Livorna), o sto let později však utrpěli zdrcující porážku od Benátčanů v bitvě u Chiogge. 

Janov pak na čas ovládala Francie, později Milán. Koncem 15. století objevili Janované v cizích 

službách Ameriku: Kryštof Kolumbus ve španělských, John Cabot v anglických. Roku 1528 se 

janovští občané vzbouřili a pod vedením Andrey Dorii svrhli francouzskou nadvládu a 

republikánské zřízení pak trvalo do konce 18. století. Po roce 1746 připadl Janov Rakousku, od roku 

1797 podléhal Francii a po Vídeňském kongresu (1815) patřil k Sardinskému království. Janovan 

Giuseppe Mazzini udržoval ve městě republikánského ducha, který se projevil v krátké vzpouře 

roku 1848, roku 1860 se Janov stal součástí Itálie. Ve druhé polovině 19. století zde vznikl těžký 

průmysl a velké loděnice. Mezi 10. dubnem a 19. květnem 1922 se ve městě sešla Janovská 

konference, kde zástupci 34 zemí diskutovali o poválečném ekonomickém uspořádání světa. Ve 

druhé světové válce bylo město silně poškozeno. Po válce se Janov opět vzmohl a roku 1971 měl 

přes 800 tisíc obyvatel. Během následující deindustrializace se tento počet snížil o čtvrtinu a město 

celkově zchudlo a upadalo. Teprve po roce 2004 nastal nový urbanistický rozvoj a historické město 

bylo obnoveno. 

Současnost 

V této době je Janov oblíbeným turistickým místem. 

Významnost přístavu nebyla nijak výrazně oslabena a stále je 

tak jedním z hlavních přístavů Středozemního moře. V okolí 

doků sídlí spousta významných loděnic nebo také dopravní a 

výletní společnost Costa Cruises, která mimo jiné vlastnila 

nechvalně známou loď jménem Costa Concordia, která 

tragicky ztroskotala u pobřeží Itálie roku 2012. Janov byl nejen 

domovským přístavem této lodi, ale zároveň i místem, kde bylo 

toto plavidlo sešrotováno. Každý rok se v Janově pořádá také 

jeden z nejvýznamnějších veletrhů lodí „Genova international 

boat show“. 

Jan Skrbek, S4.A 

 

Fotografie : www.google.com/janov/ 
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SPORT 

ŠKOLNÍ SPORT 

CORNY středoškolský atletický pohár 

            V okresním kole 35. ročníku atletické soutěže středních škol, které se konalo dne 21. 

září, se družstvo našich dívek umístilo na pěkném 3. místě. Chlapci skončili šestí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přespolní běh  

            Dne 27. září se družstva chlapců i dívek naší školy vůbec poprvé zúčastnila přespolního 

běhu. Chlapci museli uběhnout pět kilometrů, zatímco dívky běžely kilometry tři. Nezvítězilo ani 

družstvo chlapců ve složení Jakub Nohejl, Pavel Dvořácek, Vojtěch Dubský a Tomáš Samek, ani 

družstvo dívek tvořené Terezou Komárkovou, Monikou Borůvkovou, Evou Chocholoušovou a 

Federikou Simoni, ale všichni nasbírali cenné zkušenosti pro další ročníky.     

http://www.spsstavhk.cz/files/docs/324/b.jpg
http://www.spsstavhk.cz/files/docs/324/a.jpg
http://www.spsstavhk.cz/files/docs/324/c.jpg
http://www.spsstavhk.cz/files/docs/324/e.jpg
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VÍTĚZÍME A VÍTĚZÍME 

Středoškolský pohár v kopané 

Dne 5. října se odehrál Středoškolský pohár 

v kopané Královéhradeckého kraje. Ve skupině 

naši fotbalisté porazili všechny své soupeře 

celkovým skóre 14:0 a postoupili do finále, které 

se konalo týden po tomto hracím dnu.  

Po vítězství v základní skupině dne 5. října 

naši fotbalisté zvítězili 12. října i ve finálových 

zápasech. K vítězství si pomohli celkovým skóre 

6:1. Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen náš 

student Aleš Roubal. Na úspěchu se podíleli také 

tito žáci -  Vojtěch Kollátor, Dominik 

Horáček, Jakub Bajer, Vojtěch Herman, Pavel 

Čihák, Matěj Holubec, Lukáš Daňek, Michal 

Strasser, Karel Vácha, Jakub Voltr, Kamil 

Zeman, Marek Vítek a Filip Zámečník pod 

vedením pana učitele Jiřího Lhotáka.  

 

Daří se nám i ve volejbale 

Šestice našich studentů vybojovala stříbrné 

medaile v okresním kole volejbalového turnaje, 

které se konalo 4. října. Postup do dalšího kola jim 

unikl jen těsně, což je dobrou motivací pro větší 

úsilí v příštích zápasech. V sestavě naší školy byly 

převážně studenti čtvrtých ročníků: Radek 

Svoboda z L4., Pavel Čihák z S4.A, Lukáš Baťka, 

Martin Štěpánek a Jakub Nohejl (všichni tři L4.), 

jediným zástupcem nižších ročníků byl Slávek 

Zbirovský z S3.C.  

 
Fotografie : www.spsstavhk.cz/aktuality/ 

  Dominik Petr 

Výsledné pořadí : 

Gymnázium J. K. Tyla  4 body 

SPŠ stavební HK  3 body 

SPŠ, SOŠ a SOU HK  2 body 

SOŠ a SOU Vocelova  1 bod 

Sion High School  0 bodů 
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SPORT 

 Naši stolní tenisté postupují do kraje 

Náš tým ve složení Vlastimil Buben, Vojtěch Koubek a Jan 

Divecký zvítězil v úterý 18. října v okresním finále turnaje 

AŠSK ve stolním tenise a z prvního místa tak postupuje do 

krajského kola. 

 

SPORT VE SVĚTĚ 

Kolik berou boháči z KHL? 

Hned dva čeští hokejisté podle informací serveru sportfakt.ru figurují mezi patnáctkou 

nejlépe placených hráčů aktuální sezóny hokejové Kontinentální ligy. Podle zveřejněného žebříčku 

nejvíce pobírá ruský útočník Petrohradu Ilja Kovalčuk, který si během této sezóny přijde na 

pěkných 330 milionů rublů, tedy 129 milionů českých korun.  

Vladimíru Sobotkovi z Omsku patří čtvrtá 

příčka, gólman Novosibirsku Alexander Salák je na děleném 

devátém místě. Právě lépe vydělávajícímu Čechovi vynáší 

poslední rok z tříleté smlouvy s Avangardem 180 miliónů 

rublů, což je zhruba 70 miliónů korun. Brankář Salák, pro 

něhož kvůli zranění sezóna již předčasně skončila, pobírá 

oproti Sobotkovi jen 90 miliónů rublů, v přepočtu 35 

miliónů korun.  

Nečekané vítězství 

Čeští motocykloví reprezentanti obsadili na 

endurové Šestidenní ve Španělsku třetí místo. O nečekaný 

úspěch se postarala čtveřice Ondřej Helmich, Patrik 

Markvart, Jaromír Romančík a Jiří Hádek. Její zásluhou se 

Česká republika prosadila na stupně vítězů poprvé od roku 

1994.  

Z vítězství se radovali Američané, druzí skončili Britové. Nejlepším z českých 

klubových týmů byl KBS ÚAMK Unhošť, který obhajoval třetí místo z minulého ročníku. Jakub 

Horák, Marek Borák a Jan Balaš letos skončili osmí. 

„Všichni jsme šťastní, že se to povedlo. Myslím si, že si kluci úspěch zaslouží. Byl to od 

nich fantastický výkon," řekl manažer reprezentace Jiří Pošík. 

  Adam Křičenský, S4.A 
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Fotografie : www.google.com/svetovysport/ 
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HUDBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAVIDELNÁ DÁVKA KVALITNÍHO ODREAGOADLA V POSLOUCHATELNÉ PODOBĚ. 

 

•MY DYING BRIDE 

Britští milovníci žalozpěvů se chystají oslavit pětadvacáté výročí vydáním knihy „A 

Harvest Of Dread", což se uskuteční 9. prosince. Oslavy by mělo doprovázet rovněž vydání 

pětidiskového raritního materiálu. 

 

•BEASTO BLANCO 

Kapela basisty od Alice Coopera Chucka Garrica po třech letech o sobě dává znovu 

vědět. Na 25. listopadu totiž naplánovala vydání svého druhého alba. Tentokrát nepojmenovaného. 

 

•M.O.D. 

Crossoverová parta kolem svérázného zpěváka Billy Milana intenzivně pracuje na osmé 

řadovce, která ponese název „Busted, Broke and American". Na začátku listopadu proběhne finální 

mix, vydání desky bude oznámeno brzy poté.¨ 

 

            •ROLLING STONES 

            Mick Jagger, Keith Richards a spol. budou mít novou 

desku! Kapela přišla s překvapivým prohlášením, že 2. prosince 

vyjde album s názvem „Blue & Lonesome". Nebude se však jednat o 

autorský materiál, ale legendární Britové na něm předělali staré 

bluesové klasiky od Little Waltera, Eddieho Taylora nebo Chestera 

Burnetta. 
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HUDBA 

•AVENGED SEVENFOLD 

Je rozhodnuto. Nástupce desky „Hail To The King" (2013), které pro kapelu znamenalo 

velký průlom, vyjde 9. prosince. Počin ponese název „Voltaic Oceans" a bude znamenat debut pro 

nového bubeníka Brookse Wackermana (ex-Bad 4 Good, Suicidal Tendencies, Bad Religion a 

mnoho dalších). 

 

•DEPECHE MODE 

Slavná temně elektronická parta z Velké Británie hodlá navázat na tři roky staré album 

„Delta Machine". Mělo by se tak stát v první polovině příštího roku. Poté Dave Gahan a spol. 

vyrazí na turné, které se 24. května zastaví i v Praze. 

 

•RAY WILSON 

Někdejší zpěvák grungeových Stiltskin a v devadesátých letech náhrada Phila Collinse u 

Genesis, přichází za letošní rok se svou druhou sólovkou. Tu pojmenoval „Makes Me Think Of 

Home" a vydává jí v těchto dnech. 

 

•PROTEST THE HERO 

Progresivně znějící pětice z kanadského Ontaria přichází po třech letech s novým 

materiálem. Ten tentokrát ponese název „Pacific Myth" a fanoušci jej dostanou k dispozici 18. 

listopadu. 

 

•AMON AMARTH 

Švédové do svých řad oficiálně přijali bubeníka Jockeho Wallgrena. Ten se 

sice už podílel na posledním albu „Jomsviking", ovšem až teď se stává řádným 

členem kapely. 

 

ZAUJÍMAVOSTNÍ OBJEV 

                ELECTRO DELUXE 

 

Psal jsem si takhle, těsně před uzávěrkou odevzdání příspěvků do Jeřábu, s jednou dobrou 

kamarádkou zpěvandou, klávesačkou, … myslíc na ono neznámé téma tohoto zaujímavostního 

objevu…  

Po výměně několika málo řádků se dotyčná zmínila, že následující den (19.10.) zavítá do 

nejmenovaného pražského klubu na kapelku Electro Delux. Vzhledem k mé obeznámenosti s 

kvalitním výběrem hudby tohoto muzikálně gramotného stvoření jsem si okamžitě rozklikl 

Youtube … .  
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V prvním čísle jsem absolutně odbočil od zajetých žánrů (metal, grunge, rock, SKA, 

punk,…) a přikročil k oldschool hopu,… Dnes se začneme, leč trochu oklikou, vracet, jak zpět 

po pomyslném kmeni hudebního vývoje, tak směrem do zajetých stop odvětví, kterými se tu 

snažím zaobírat. Tentokrát se zaměříme na kabaretní swing, Big Bandy protěžovaný jazz, 

svůdný blues, spojený s novodobými rytmy samby, funku, zvuku „Hammondů“, elektra a opět 

částečně rapu. Ano, rapu. 

Jedná se o skvadru sedmi nejvyhledávanějších muzikantů v oboru, všichni pocházejí 

z Francie a v tomto Big Bandu společně brázdí po světě už do roku 2001. Od té doby 

samozřejmě něco také vytvořili. Mimo jiné to je solidních sedm alb! Solidních, myšleno ze dvou 

důvodů. Prvním důvodem míním žánr, protože nejsme v „třiačtyřicátym“ ,aby posluchači mohli 

nechat na jazzu uši i mozek, a druhým důvodem samozřejmě míním kvalitu produkovaného 

materiálu. (Už jsem zase odbočil! Chtěl jsem mluvit o albech!!!) Nuže alba: Stardown (2005), 

Hopeful (2007), Play (2010), Live in Paris (2012), Home (2013), Home édition Deluxe (2014), 

Circle (2016). 

Poslední zastávka, přibližující skupinu, nechť jest základních členů: James COPLEY 

(vokály), Thomas FAURE (saxofon), Vincent Payen (trumpeta), Jérémie COKE (baskytara), 

Arnaud RENAVILLE (bicí), Gaël Cadoux (klávesy), Bertrand Luzignant (trombón). 

Fajn, je mi jasné, že i když jste třeba měli takovou výdrž a dočetli až sem (což se podle 

mě taktéž nestane), tak si electro deluxe doma ani náhodou nepustíte. Abych vás motivoval 

k ocenění mého marnotratného snažení tím, že zavadíte okem o můj článek, prozradím vám, že 

na příště chystám už opravdu poslední nemetalový objev. Zahrajeme si na to, že ctíme „do 

třetice všeho „dobrého“. “ (*wau, uvozovky v uvozovkách) 

Ondřej Blažek, L4. 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiPo434pIPQAhWFzRQKHTaqCxwQjRwIBw&url=http://www.electrodeluxe.com/&bvm=bv.137132246,d.ZGg&psig=AFQjCNFuX7y3LdL-21-DX8tGymPLfCwhmQ&ust=1477943003032325
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UČITELSKÁ PORADNA 

PERLIČKY ZE ŠKOLNÍCH LAVIC 

S původním pravopisem aneb takhle to nepište 

 

Karel Poláček zemřel roku 19. století v Gliwici a napsal dílo Štika venkova. 

Milan Kundera napsal román Konec vynilového věku, Danny na vojně a Zabijáci. 

Karel Poláček byl polského původu a  narodil se v Havlíčkově Brodě.. 

Vl. Vančura žil na Podkarpatské rusi. 

Karel Čapek byl ve 20. letech dramaturgem v divadle Na provázku. 

Vl. Vančura byl za účast v heydrichiádě roku 1948 popraven. 

E. Bass vytvořil nový publicistický útvar zvaný písmo, což byly krátké články a napsal soubor 

Musa z maringotek. 

Vl. Vančura byl za účast v KSČ roku 1939 popraven. 

O pejskovi a kočičce je dílo Karla Čapka a patří do utopického období. 

Vančura žil na vysoké noze. 

Karel Čapek se narodil v Chlumci nad Cidlinou. 

Alain Robbe-Grillet napsal román Guma. 

Jean Paul Sartre napsal román Humus. 

 Mgr. Jana Hofmanová 

 

 

 

 

 

       Ondřej Sejkora, S4.A 
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            TIP NA ZAHNÁNÍ NUDY 

 
Máš instagram?  

Baví tě architektura? 

Zkus se na ni podívat očima těchto zahraničních umělců!  

 

italiainunoscatto 

 

 

 

 

 

 

roof_topper 

 

 

 

 

 

 

Soteeoh 

 

 

 

 

 

 

Šimon Hájek, L4. 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj3grOProPQAhXGbRQKHR5wAlIQjRwIBw&url=http://www.mirror.co.uk/tech/big-change-coming-your-instagram-7641082&psig=AFQjCNGd564SrbMnZFef9uwR6a-tEh2XJA&ust=1477945483784893


 

 

34 

REDAKTOŘI ČASOPISU JEŘÁB 

. 
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JEŘÁB 
VYDÁVÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ HRADEC KRÁLOVÉ 

 

 

 http://www.spsstavhk.cz/jerab_cs.htm 

 

www.facebook.com/casopisjerab 

 

 # spsstavhk 
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https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwic0OGCyIPQAhWH7RQKHdOiAOUQjRwIBw&url=http://www.mirror.co.uk/tech/big-change-coming-your-instagram-7641082&bvm=bv.137132246,bs.2,d.ZGg&psig=AFQjCNE2wSnlZgUlfUJu4n91ft5kYsHSHw&ust=1477952434143463
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjquJWWyIPQAhUBNxQKHfwDBtYQjRwIBw&url=https://myshadow.org/facebook-privacy-settings-you-should-know&bvm=bv.137132246,d.ZGg&psig=AFQjCNFXxHZaF_uUgdhhfb37xGLn8nhzvg&ust=1477952476399422
http://www.spsstavhk.cz/jerab_cs.htm
http://www.facebook.com/casopisjerab
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