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ÚVODNÍK 

DVOJČÍSLO! 

Z důvodu rychle běžícího času a přibývajících respiračních chorob tu máme 

novinku: listopadovo-prosincové dvojčíslo.  

Jednou z prvních důležitých událostí posledních měsíců byly rodičovské schůzky. 

Pro některé velice důležité, jiní nad nimi mohou mávnout rukou. Co máme ale všichni 

společné? Nikdo z nás nechápe, jak je možné z průměru X,15 udělat mínus… 

Dále tu máme Den otevřených dveří. Studenti s nevrlými pohledy museli vstát i 

v sobotu, dobelhat se do školy a zde reprezentovat, jak nejlépe to umějí. Nebo spát, záleží, 

jak moc pokažený spánkový režim máte. 

A tímto jsme se dostali přes listopadovou část. Ano, bylo to rychlé. Stejně rychlé, 

jako změna teplot. Mohl by mi někdo prosím vysvětlit, jak se za deset dní může změnit 

venkovní teplota o více než deset stupňů? Na tohle mě moje kariéra jeřábového 

meteorologa rozhodně nepřipravila …  

S odchodem listopadu (a zbytků teplého počasí) ale přišlo něco úplně jiného – 

záplava vánočních reklam. Ať se kouknete kamkoli, vidíte reklamu na nějakého 

upištěného zeleného tvora, který se vám snaží vnutit nejnovější generaci telefonu či 

jiného podobného zařízení. Pokud se dostanete přes toho, jehož jméno nehodlám vyslovit 

(napsat), přijde salva reklam na absolutně nesmyslné dětské hračky. Mohl by mi někdo 

prosím vysvětlit, co některé ty věci vlastně jsou? Nebo co bude šestileté dítě dělat 

s robotickým netopýrem? K tomu se pak přidají ještě nákupní centra, která začnou 

vyhrávat koledy a zabalí se do vánočních světýlek, ze kterých bolí oči i hlava. Sníh na 

silnicích také zaškodí, čehož se jakožto řidičský nováček začínám bát. A samozřejmě 

musíme započítat i faktor lidský – všichni jsou naštvaní a nervózní, strkají se a nejradši by 

všechny svými košíky převálcovali. 

Vánoce mají ale samozřejmě i svou krásnou stranu. Na pár dní je od všeho klid, lidé 

tráví čas s rodinou sledováním pohádek, návštěvou trhů či prostým potulováním se 

městem. Každý máme své tradice a zvyky, na které se můžeme těšit a užít si je. Záleží 

hlavně na pohledu člověka a na tom, na co se bude soustředit – na to pozitivní, nebo to 

negativní … 

Každopádně se ale můžeme spolehnout na jedno –  vánoční akademie tu bude 

stejně jako každý rok, takže se všichni připravme! 

S přáním krásných Vánoc bych se s vámi chtěl rozloučit a popřát vám klidné, 

příjemné prázdniny, které si všichni užijete. Příjemné čtení dalších článků a rubrik. 

Jan Říha, S4.A 
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ZE ŠKOLY 

 ZE ŠKOLY - LISTOPAD 

  Od 2. do 3. listopadu proběhla výstava středních škol v Pardubicích. 

Dne 15. listopadu se třída S3.B zúčastnila exkurze ve firmě BEST a.s. Tato firma se 

zabývá výrobou stavebních betonových prvků pro venkovní a zahradní architekturu. 

Dne 6. listopadu se žáci tříd K2. A Z3. formou přednášky seznámili s firmou IVAR, 

která se zabývá komponenty pro vodu, vytápění a plyn. 

 Dne 8. listopadu se v Jičíně konalo krajské finále ve stolním tenise. Tři žáci naší 

školy se umístili na prvním místě a postupují tak do republikového finále, které se 

odehraje ve Vlašimi. Gratulujeme! 

Od 9. do 10. listopadu proběhla v Náchodě další výstava středních škol.  

Dne 14. listopadu se učitelé sešli na provozní a pedagogické poradě k prospěchu a 

chování žáků za 1. čtvrtletí. 

 Dne 15. listopadu proběhly rodičovské schůzky k hodnocení žáků za 1. čtvrtletí. 

Od 16. do 17. listopadu se konala výstava středních škol v kongresovém centru Aldis 

v Hradci Králové. 

Dne 20. listopadu proběhl florbalový turnaj ve Předměřicích. Naši žáci podali velmi 

dobrý výkon, ale bohužel se jim v semifinále nepodařilo porazit protihráče z Gymnázia J. 

K. Tyla. 

Dne 21. Listopadu se zúčastnilo sedm týmu z různých hradeckých škol oblastního 

kola soutěže v piškvorkách. Náš tým se umístil na 4. – 5. místě. 

Dne 22. listopadu žáci druhých ročníku shlédli představení anglického divadla 

v divadle Drak v Hradci Králové. 

Dne 24. listopadu se na naší škole v rámci Dne stavitelství a architektury uskutečnil 

Den otevřených dveří. 

Dne 28. listopadu byla porada vedení a schůze předmětových komisí. 

Dne 30. listopadu se odevzdávaly přihlášky k maturitní zkoušce 2019. 
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ZE ŠKOLY - PROSINEC  

Dne 11. prosince se na naší škole uskutečnil další Den otevřených dveří.  

 Dne 12. prosince zasedl Studentský parlament.    

Dne 13. prosince se třída Z4. zúčastnila exkurze ve firmě ATREA s.r.o., která se 

nachází v Jablonci nad Nisou a zabývá se systémy větrání a teplovzdušného vytápění bytů 

a domů. 

Dne 18. prosince se uskutečnila exkurze do Prahy spojená s návštěvou divadelního 

představení.  

Dne 21. prosince se na naší škole konala každoroční vánoční akademie, na které 

talentovaní žáci naší školy předvedli umění hry na hudební nástroj, umění zpěvu i tance. 

Dne 22. prosince nám začaly vánoční prázdniny.  

 

ČERTI NA STAVEBCE 

Byli jste ve škole 5. prosince? Tak to jste se určitě 

dozvěděli z knihy hříchů, kdo patří mezi zlobivce. Chodil 

totiž Mikuláš z L3. a vzal si s sebou na pomoc kamarády čerty 

a anděly, každý byl jistě po zásluze odměněn. 

 

HLEDÁME NOVÉ REDAKTORY! 

Většinu školní redakce tvoří žáci 4. ročníku, kteří brzy 

musí odejít, aby se pokusili zdolat nástrahy maturity. Proto 

hledáme právě tebe! Máš rád sport? Nebo tě snad zajímají 

novinky z architektury? A co takhle kontakt s lidmi a 

poznávání nových lidí? To vše a mnoho dalšího ti může 

časopis Jeřáb nabídnout. Stačí k tomu jen odhodlání a trocha 

rozumu. Proto na nic nečekej a přijď se nahlásit do kabinetu 

k paní učitelce Mgr. Janě Hofmanové ve 2. patře. Těšíme se 

na nové tváře. 
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ZE ŠKOLY 

 

ŠKOLNÍ SPORT 

DRUZÍ V REPUBLICE 

 Ve dnech 20.-21. listopadu se ve Vlašimi uskutečnilo republikové finále ve stolním 

tenise. Turnaje se zúčastnilo 13 chlapeckých týmů a 15 dívčích. Náš tým ve složení – 

Vojtěch Koubek, Vlastimil Buben a Jan Divecký sahal to po prvenství, poté co porazil 

všechny svoje soupeře ze skupiny, čtvrtfinále i semifinále. Ve finále se  naši utkali se 

Sportovním gymnáziem Ostrava-Zábřeh a po dlouhém a napínavém boji nakonec prohráli 

4:3 na zápasy. Třetí skončil tým GPJP Praha 1. Turnaj dívek ovládla domácí Obchodní 

akademie Vlašim, druhé skončily dívky z Gymnázia, OA a JŠ Hodonín a třetí skončilo 

Gymnázium Vlašim. Jediný dívčí tým z Hradce, z Biskupského gymnázia Bohuslava 

Balbína, skončil na posledním 15. místě.  

Našim klukům patří velká gratulace a díky za reprezentaci školy. 

DÍVKY VYBOJOVALY POSTUP 

 Dne 27. listopadu se uskutečnilo okresní kolo KB Challenge cupu v Předměřicích 

nad Labem. Tohoto kola se zúčastnilo 8 týmů, které byly rozděleny do dvou skupin. 

V naší skupině byly našimi soupeři týmy z Gymnázia Boženy Němcové, Trivisu 

Třebechovice pod Orebem a SŠSOG Pouchov Hradec Králové. V druhé skupině hrály – 

Gymnázium J. K. Tyla, Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, 

VOSŽ a SZŠ Hradec Králové a OA, SOŠ a JŠ Hradec Králové. Vstup do turnaje nebyl 

nejlepší, když jsme úvodní zápas s Boženou prohráli, ale dívky se vzchopily a zlepšily svoji 

hru od zápasu k zápasu. V ostatních zápasech ve skupině naše děvčata už žádné body 

nepustila a vyhrála jak nad Trivisem, tak i nad Pouchovem a postoupila do semifinále 

z první pozice ve skupině. V semifinále se dívky utkaly se zdrávkou. Napínavý zápas 

skončil po hrací době nerozhodně a musely rozhodnout nájezdy. Nervy nejlépe udržela 

Michaela Hladíková a proměnila oba nájezdy, a tak pomohla našemu týmu postoupit do 

finále, kde jsme potkali tým z Tyla. Finále jasně ovládly naše dívky a po výhře 3:1 ovládly 

celý turnaj. První místo na turnaji také znamenal, že se naše škola zúčastní krajského kola.  

Naši školu reprezentovaly: Eliška Grulichová, 

Michaela Hladíková, Natálie Radová, Klára Kosinová, 

Aneta Vágenknehtová, Simona Stránská, Renáta 

Hanušková a Lucie Dianová. 

Foto: vlastní 
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ŠKOLNÍ SPORT 

ORIENTAČNÍ BĚH  

Dne 27. 11. 2018 reprezentovala naši 

školu dvojice žáků v orientačním běhu 

Jiráskovými sady. Závodu se zúčastnilo celkem 

62 dvojic. Markétě Baškové z S3.C a Radkovi 

Tichému z S2.B gratulujeme k vybojovanému 6. 

místu! 

 

 

 

OBLASTNÍ KOLO V 'PIŠQWORKÁCH'  

Dne 21. listopadu 2018 se na Gymnáziu J. K. Tyla uskutečnilo oblastní kolo soutěže 

středních škol v piškvorkách, kterého se zúčastnilo 7 týmů ze čtyř hradeckých škol. 

Náš tým ve složení T. Juráček (K1.), I. Rohanová (L2.), D. Todorov (S1.C), M Grund 

(C3.C), M. Bret (S3.a), M. Vačlena (L3.) se umístil na 4. - 5. místě se ziskem 28 bodů.  

 

Foto: https://www.pisqworky.cz/https://www.pisqworky.cz/ 

Pavel Špriňar, S2.C 
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ZE ŠKOLY 

 

ŠKOLNÍ SPORT 

BASKETBALISTÉ FYZICKY NESTAČILI NA SOUPEŘE 

 Ve středu 24. 10. se konal turnaj chlapeckého basketbalu 

na SPŠ, SOŠ a SOU v Hradci Králové. Turnaje se zúčastnilo šest 

škol, které byly rozděleny do dvou skupin. Ve skupině A hrálo 

gymnázium Boženy Němcové, Gymnázium Nový Bydžov a 

studenti naší průmyslovky. Skupinu B hrála domácí strojárna, 

Gymnázium J. K. Tyla a SŠSOG Pouchov Hradec Králové.  

Hráči průmyslovky dominantně ovládli svoji skupinu, když vyhráli oba zápasy. Bydžov 

jsme porazili v poměru 22:18 a Gybon 20:18. Následovalo semifinále a v něm jsme potkali 

domácí strojárnu. Vyrovnaný zápas nejdříve vedli naši stavaři, ale ke konci začala strojárna 

stahovat a v posledních vteřinách vyrovnala, a tak se šlo do prodloužení, ve kterém bohužel 

došly našemu celku síly a podlehl 24:22. V souboji o třetí místo jsme zase potkali Boženu, ale 

tentokrát náš vyšťavený tým nedokázal udržet tempo soupeře a prohrál 18:10. Turnaj ovládl 

Pouchov, druhý skončil tým strojárny a třetí Božena. Náš tým bral bohužel jen čtvrté místo. 

Za naši stavebku hráli Tomáš Mráz, Benjamin Erben, David Málek, Martin Prošvic, 

Matyáš Prouza, Ondřej Findejs, Tomáš Mergl a Viktor Císař. 

 

ŠTĚSTÍ NEPŘÁLO ANI FLORBALISTŮM 

Náš florbalový tým zavítal v úterý 20. 11. na okresní kolo KB Florbal Challenge, které 

se konalo v hale v Předměřicích nad Labem. Na turnaji bylo šest škol rozdělených do dvou 

skupin. V první skupině hrálo Gymnázium Boženy Němcové, Sion a naše škola. Druhou tvořily 

týmy Trivisu Třebechovice, Gymnázia J. K. Tyla a SŠSOG Pouchov.  

Na začátek turnaje jsme prohráli s Boženou 3:1. Pak se ale hoši zvedli a porazili Sion 2:0 

a postoupili jsme do čtvrtfinále. Tam jsme se utkali s Trivisem a poměrně hladce přejeli 6:0. 

V semifinále na nás čekal výběr Tyla a po těžkém zápase jsme podlehli 3:1. Ve finále se střetla 

dvě hradecká gymnázia. Tyl a Božena. Lépe z tohoto střetnutí vyšel Tyl a ovládl tak celý turnaj.  

Reprezentovali nás Hejčl Tomáš, Rosůlek David, Kunart David, Kořínek Vojtěch, Bárta 

Tomáš, Kulička Jiří, Licek Matyáš, Šmíd Štěpán, Ševců Kryštof, Píro David, Mrkvička Jan, 

Schovánek Miroslav, Koleník Ondřej a Babovák Vojtěch.  

Foto: vlastní 
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DESIGNBLOK, PRAGUE INTERNATIONAL DESIGN 

Dne 25. října 2018 třída L2. navštívila společně s paní 

učitelkou Ing. arch. Taťánou Kusteinovou a panem učitelem Ing. 

arch. Janem Kašpárkem výstaviště Praha – Holešovice, kde se 

konala výstava Designblok 2018. Designblok slaví již 20 let a 

zaměřuje se na design a všechny jeho oblasti. Mimo interiérové 

expozice se tu návštěvníci setkávají s prezentacemi šperků, oděvů i 

užitkového designu. 

Do Prahy na Hlavní nádraží jsme jeli vlakem a odtud 

tramvají přímo k výstavišti, kam jsme se dostavili kolem 11. hodiny 

a měli jsme dvouhodinový rozchod. Zajímavá byla například 

kolekce čajových stolků LIM inspirovaná japonským uměním, 

která kombinuje průzračné sklo v kontrastu s přírodní břidlicí a 

leštěným mramorem, nebo také moderní auto značky renault 

s nadčasovým designem, ovšem to je jen malý zlomek z celé 

výstavy. Ve 13 hodin jsme se sešli před výstavištěm a jeli společně 

vlakem do Hradce Králové. 

Veronika Nosková, Simona Stránská, L2. 

                               

                                                          

                     

       

                               

 

Foto: vlastní 
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ZE ŠKOLY 

S3.B A Z4. NA ŠKOLENÍ V PRAZE 

Dne 5. 11. 2018 se třídy S3.B a Z4. zúčastnily vzdělávacího kurzu v Praze pořádaného 

společností SEVEn. Hlavním tématem kurzu bylo provádění a výstavba budov s téměř 

nulovou spotřebou energie (nZEB).  

Obsahem přednášky bylo seznámení žáků s legislativními požadavky na 

energetickou náročnost a certifikaci budov, s prováděním a výstavbou budov nZEB a rovněž 

s energeticky efektivními technologiemi včetně správného provádění detailů u nZEB. 

Současně byly žákům prezentovány ukázky prováděných technologií na modelech 

stavebních konstrukcí. Tato část kurzu byla zakončena testem. Závěrečná část kurzu byla 

věnována prezentaci BIM projektování a jeho úloze ve stavebnictví. Naši žáci získali 

osvědčení o absolvování kurzu. 

PŘEDNÁŠKA PRO K2. A Z3. 

Dne 6. 11. 2018 se uskutečnila v aule školy přednáška společnosti Ivar.cz pro třídy 

K2. a Z3. oboru Technická zařízení budov. Obsahem přednášky bylo seznámení žáků 

s použitím potrubí z uhlíkové oceli a nerezu pro rozvody vytápění, vody, technických 

plynů, apod. 

Firma Ivar.cz se zabývá i vyškolováním montérů v oblasti montáže potrubních 

rozvodů z těchto materiálů, proto i našim žákům bylo demonstrováno spojování lisováním 

za použití fitinků. Byly zdůrazněny přednosti tohoto potrubí v porovnání s ocelovým 

potrubím spojovaným svařováním. V souvislosti s tímto tématem bylo vysvětleno 

zachycování tepelných dilatací potrubí do kompenzátorů, umístění a funkce pevných bodů 

včetně kluzných vedení. Přednášku za společnost Ivar.cz vedl pan Vágner.  

EXKURZE VE FIRMĚ BEST  

Dne 15. 11. 2018 se třída S3.B pod vedením Ing. Jiřího Machače vypravila do 

výrobního závodu firmy BEST a.s. v Lučicích u Chlumce nad Cidlinou. Společnost Best je 

největším českým výrobcem betonových stavebních prvků pro venkovní a zahradní 

architekturu. 

          V rámci exkurze žáci navštívili nedalekou lokalitu písníku Pamětník, kde je vedoucí 

písníku seznámila s těžbou kameniva, jeho tříděním, drcením a skladováním. Využili také 

příležitosti prohlédnout si jednotlivé těžební, třídicí a drticí stroje. Ředitel závodu pan Pavel 

Nedrda provedl žáky výrobním závodem a odborně jim vysvětlil postupy výroby 

jednotlivých vibrolisovaných betonových prvků. Exkurze byla nejen zajímavá, ale také 

velmi přínosná z hlediska stanovené výuky STK ve 3. ročníku podle ŠVP školy. 
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ZIMNÍ POHÁDKA V DRAKU 

Dne 29. listopadu 2018 třídy L2. a K2. 

navštívily anglické divadelní představení The 

Winter’s Tale - Zimní pohádka, které se konalo 

v divadle Drak. Inscenaci připravili žáci z pražského 

gymnázia podle hry Williama Shakespeara 

Hra se částečně odehrává v Čechách. Jednou 

český král Polixenes navštíví svého přítele z dětství – 

sicilského krále Leonta. Je rozhodnutý, že zůstane 

pouze chvíli, ale Hermione, manželka krále Leonta, 

ho přemluví, aby zůstal déle. Sicilský král získá 

podezření, že ho žena s hostem podvádí. S přítelem 

se pohádá a svou těhotnou ženu uvězní. Všichni se 

jej snaží přesvědčit o královnině věrnosti, ale vše je 

marné. Hermione po porodu dcery Pertidy umírá a 

král nechá dceru odvézt pryč, protože se domnívá, že 

není jeho. Ujme se jí pastýř a vychová ji jako svou 

vlastní. Po letech se Pertida seznámí s Florizelem, 

synem krále Polyxena, ale myslí si, že je to obyčejný 

chlapec. O jejich vztahu se dozví Polixenes a 

protestuje, ale poté vyjde najevo, že Pertida je dcerou 

krále Leonta. Objeví se i Hermione, která svou smrt 

jen předstírala, aby potrestala svého manžela, a 

příběh končí svatbou a usmířením obou králů. 

                                                                                                                            

 

 

Foto: https://www.imagenesmy.com/imagenes/the-winters-tale-

themes-8d.html 

Nosková Veronika, L2. 
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ZE ŠKOLY 

 

STÁŽ NA ČVUT V PRAZE 

 

Dne 26. listopadu vybraní žáci ze 

čtvrtých ročníků odjeli na třídenní stáž 

na ČVUT do Prahy. Každý si mohl 

vybrat obor, který ho zajímá a 

eventuálně by se i na tento obor na jaře 

2019 hlásil.V pondělí, první den stáže, 

jsme se shromáždili v 9:30 u hlavního 

vchodu Fakulty stavební. Zde si nás 

vyzvedla paní, která celou akci 

organizovala. Vysvětlila nám, jak se 

značí jednotlivé budovy, a předala nám 

rozvrh, kterým jsme se zbylé tři dny 

řídili. Poté si nás rozdělili studenti z 

fakult podle toho, jaký obor jsme si 

zvolili. Cele tři dny jsme se studenty 

chodili na přednášky, cvičení i do 

ateliérů. Zjistili jsme, jaké koleje jsou 

nejlepší a kam se určitě hlásit nemáme. 

A samozřejmě také i ty nejchutnější a 

nejbližší menzy. Kdo nebyl z Prahy, byl 

ubytovaný na koleji Strahov, přesně na 

budově číslo 12. Koleje nebyly úplný 

luxus, ale pro studenta, který přijde 

pozdě večer ze školy a ráno zase odejde, 

to úplně stačí. Poslední den stáže jsme 

před odjezdem všichni vyplnili 

anonymní dotazník, jak se nám na škole 

líbilo a co bychom naopak změnili. Já 

osobně jsem na škole byla spokojena a 

utvrdilo mě to v tom, že na této škole 

chci studovat.  

                                                                                                       

 

Myšáková Lucie, S4.A 

 

Foto: https://web.fsv.cvut.cz 
Foto: https://web.fsv.cvut.cz 
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VÝSLEDKY JAZYKOVÝCH SOUTĚŽÍ 

Ve čtvrtek 13. 12. byly předány ceny jazykově 

nadaným žákům, kteří se umístili na předních místech ve 

školním kole olympiády v českém jazyce nebo v 

konverzačních soutěžích v němčině a angličtině. První dva 

z každé soutěže postupují do okresního kola. 

OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE:         

1. Michael Pilát 

2. - 3. Ondřej Oldřich Jaroměřský a Petr Čapský 

KONVERZAČNÍ SOUTĚŽ V ANJ: 

1. Ondřej Kocman 

2. Jan Křičenský 

3. Nathaly Sarah Kornfeldová 

KONVERZAČNÍ SOUTĚŽ V NEJ:  

1. Nathaly Sarah Kornfeldová 

2. Pavel Zámečník 

3. Andrea Javůrková 

 

Foto: Klára Miškeová 
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ANKETA 

NEJHEZČÍ POZVÁNKA NA STUŽKOVACÍ 

VEČÍREK 

Před každým stužkáčem je povinné mít pro všechny učitele pozvánku na samotnou 

akci. A pozvánky si každý rok třídy vymýšlejí samy, proto jejich výtvory porovnáváme 

v naší anketě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

K4

L4

S4.B

S4.A

Andrýsová Karolína, S3.B 

Adam Josef Poláček K2. 

 

Foto: vlastní 
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NEJHEZČÍ STUŽKA 2018 

I letošní čtvrťáci měli stužkovací večírek, na který nikdo z nich určitě jen tak 

nezapomene, až na ty, kteří to přehnali s alkoholem a nepamatují si nic ani den po akci. 

Doufáme, že moc takovýchto případů nebylo. A všichni, včetně učitelů, si večer užili. 

 

 

S4.A

S4.B

K4.

L4.

S4.A        S4.B           K4.         L4. 

Foto: Klára Miškeová         
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ROZHOVOR 

 

  

 

Odkud k nám na školu přicházíte ? 

Z kraje Aloise Jiráska, Boženy Němcové a 

bratří Čapků. Přesněji z Červeného Kos-

telce. 

Jste třídní učitel nějaké třídy? 

Ne. 

Jaké předměty u nás vyučujete? 

Stavební provoz ve třetím ročníku, sta-
vební mechaniku ve druhém ročníku a 
praxe v prvním. 

Jaké máte záliby a zájmy? 

Hory v každém ročním období, rád se 
toulám přírodou. Potěšením je mi i práce 
na zahradě. 

 

Jaký si myslíte, že jste kantor? 

Hodnocení přísluší jiným. 

Jaký je Váš oblíbený pokrm?  

Smažený hermelín s vařeným bramborem. 

Co patří mezi Vaše oblíbené pití?  

Voda, suchá vína a pivo. 

Jakou jste vystudoval střední a vysokou školu a kde? 

Střední průmyslovku v Náchodě a ČVUT v Praze. 

Jste aktivní nebo pasivní sportovec?  

Omezeně aktivní. 

Co patří mezi Vaše oblíbené sporty? 

Cyklistika, koloběžka, běh v přírodě i plavání. 

rozhovor 

s novým učitelem 

 

TUČEK 

PETR 

Foto: vlastní 
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Jaký je Váš největší trapas během Vašeho učitelského působení? 

Bylo jich víc. Spletl jsem si patro s dívčími toaletami a musel celou přestávku čekat   
zavřený, až zazvoní. Ale vyšlo to bez beze svědků! 
 

Jakou jste slyšel nejlepší hlášku od žáků? 

Nevím, zda je to hláška nejlepší, ale patří k těm čerstvějším. „Naučíte nás stahovat filmy 

z YouTube, pane učiteli?“ 

Jak se Vám u nás na škole líbí? 

Jsem spokojen. 

Co patřilo mezi Vaše oblíbené předměty na střední škole?  

Odborné kreslení a tělák. 

Co patří mezi Vaše oblíbené hudební žánry? 

Chorální zpěv, rád si poslechnu i kvalitní Rock. 

Máte nějakou oblíbenou hudební skupinu či zpěváka? 

Schola Gregoriana Pragensis, Dvořák, Smetana, Fibich, Phil Collins, Yes, U2, Elan a jiná 

kvalitní tělesa. 

Máte v plánu navštívit letošní maturitní ples?  

Ano. 

S jakým pocitem ráno vstáváte a jdete do práce? 

Většinou s pocitem vděčnosti, že jsem si odpočal a mohu jít dále. 

 
 

 
 

 

 

 

Děkujeme za interview. 

Johana Holická, Karolína Kašparová, S4.B. 
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      ROZHOVOR  

 

 

 Ahoj, dnes jsme si pro vás 

připravily rozhovor 

s Berenikou Držkovou ze 

třídy L3. Věnuje se 

orientačnímu běhu. 

Přejeme příjemné čtení.  

 
 

 

 

    

 

Mohla bys nám prosím přiblížit sport, kterému se věnuješ? 

 
Orientační běh je jako kdybyste běželi nějaký 

terenní cross, ale se speciálně upravenou mapou, 
buzolou a speciálním čipem. 

 

 
 

Jak ses k orientačnímu běhu dostala a za jaký klub 

běháš? 

 

Celá moje rodina se mu věnuje, a tak jsem na 
orientačním běhu v podstatě vyrůstala. Už když jsem 
byla malá, mamka si mě brala do nosítka a běhala se 
mnou dětské závody.  

Bratr babičky je vedoucím našeho 
pardubického klubu, za který běhám. Klub se jmenuje 
OK (orientační klub) Lokomotiva Pardubice.  

  

 

 

   Jak často máš tréninky?  

 
V hlavní sezóně, která probíhá od jara do 

konce podzimu, máme spíše individuální tréninky, které 
jsou 2x - 3x týdně a o víkendu závody. V zimě pak máme 
jednou týdně cvičení, a pak minimálně jednou jdeme 
běhat. 

 
 

rozhovor 

se studentkou 

 

BERENIKOU 
 

L3. 

 

DRŽKOVOU 
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Co tě na tomto sportu baví nejvíce? 

Na běhaní mě baví opravdu všechno. Tím, že se mu věnuji již od malička, tak tam mám 

skvělou partu lidí a i obecně tam jezdí lidé, kteří jsou tak nějak na stejné vlně, takže vytváříme 

skvělou atmosféru.  

Samozřejmě ten sport miluju i sám o sobě. Pokaždé je závod jiný, dostaneme se do jiných 

míst, kam většinou normálně člověk nechodí, a běháme po lesích od „obyčejných“ až po lesy 

v národních parcích. 

 

Jste rozdělení do nějakých kategorií? 

  Ano, jsme. Dělíme se podle pohlaví na ženské (D) a mužské (H) kategorie. A dále podle 

věku od HD10 po dvou letech až po HD2, a poté jsou HD21 pro dospělé. Pak jsou veteránské 

kategorie od HD35 až po kategorie s opravdu vysokým věkem. Dále máme žebříčky podle 

úspěchů, takže každá kategorie se ještě dělí na E, A, B, C, D. Takže orientační běh je opravdu pro 

každého. 

 

Jak probíhají většinou tréninky? 

Máme dva druhy tréninků, mapové a běžecké. Při mapových jedeme oddílovým 

autobusem někam do lesa, kde běháme s mapou, jako by to byl závod. Běžecké tréninky jsou pak 

buď rychlostní, nebo vytrvalostní. 

 

Jaký je tvůj největší zážitek z běhání? 

Mým největším zážitkem jsou stoprocentně závody, které se konaly v letošním roce ve 

Finsku. Ve Finsku jsou to úplně jiné rozměry závodů. Jedná se o Jukolu, největší finské závody, 

kam se sjíždí celý svět. 

 

Chceš se tomuto sportu věnovat i do budoucna?  

Určitě ano. Už od mala je to pro mě neodmyslitelná část života, a tak, jak my říkáme, že 

orienťák není sport, ale životní styl, to vidím i já. 

 

 

Děkujeme ti moc za rozhovor a přejeme hodně štěstí ve studiu i v běhání.  

 

Petra Hanušová, Michaela Vilímková L4.  
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UNESCO 
 

VILA SAVOYE 

 Modernistická vila v Poissy nedaleko Paříže 

vyniká jednoduchým vnějším tvarem, za kterým se 

ukrývá rozmanitý vnitřní prostor. Po válce se dům stal 

centrem mládeže a po dokončení rekonstrukce v roce 

1997 byl otevřen pro veřejnost. Vila stojí na severním 

okraji Poissy, nedaleko řeky Seiny. V blízkosti parcely 

se nachází budova školy Lycée d´Etat Le Corbusier. 

Samotný dům pak stojí na rovné parcele uprostřed 

louky, obklopen vzrostlými stromy. Myšlenka Le 

Corbusiera byla beze zbytku naplněna. „Dům je krabice 

zavěšená ve vzduchu v poli nad ovocným sadem.“ 

HISTORIE 

Vila byla postavena v letech 1928 – 1931 pro rodinu Savoye. Ve stejné době vzniká 

také brněnská realizace Ludwiga Miese van der Rohe, vila Tugendhat. Historie obou 

slavných vil si je v několika klíčových aspektech až nápadně podobná, ani zde totiž šťastný 

život rodiny netrval dlouho a v roce 1940 byl dům obsazen Němci a poté Američany. Rodina 

židovského původu nakonec skončila v koncentračním táboře. Po válce se rodina vrátila do 

svého sídla, brzy jej však definitivně opouští. Vilu Savoye v roce 1958 získalo město Poissy 

a vzniká zde centrum mládeže. Budova však byla v havarijním stavu a město navrhuje 

razantní opatření, demolici. Díky zásahu Le Corbusiera a řady dalších architektů se tento 

záměr naštěstí nerealizoval. V roce 1963 proběhl první pokus o rekonstrukci pod vedením 

architekta Jeana Debuissona. V roce 1965 byla vila označena za historickou památku 

Francie, a to ještě za života Le Corbusiera. Kompletní renovace byla však provedena až v 

letech 1985 – 1997 pod vedením Jeana-Louise Véreta. Součástí obnovy byly také některé 

zařizovací předměty. Dům je dnes v péči Centre des monuments nationaux a je otevřen pro 

veřejnost po celý rok.  

Foto: https://dearchiworld.files.wordpress.com/2013/02/villa-savoye.jpg 
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FORMA A 5 BODŮ ARCHITEKTURY 

Vila Savoye byla postavena za využití pěti bodů moderní architektury, které 

definoval Le Corbusier teprve v roce 1927 při výstavbě na sídlišti Weissenhof ve Stuttgartu. 

Prostor také posilují nejrůznější statické formy, které jsou zdánlivě nahodile rozmístěny v 

interiéru. Tyto objemy usměrňují tok lidí v prostoru a zároveň skrývají nezbytné technické 

zázemí. 

- Dům postavený na sloupech uvolňuje prostor v přízemí pro pohyb chodců či zeleň. 

- Sloupy uvolňují půdorys a prostor může být dále dělen s nekonečnou variabilitou. 

- Sloupy uvolňují fasádu, kterou je možné dále tvarovat dle libosti. 

- Pásová okna mohou být vedena i skrze sloupový systém. 

- Plochá střecha nahrazuje prostor, který dům odebíral, a je vhodným místem pro zahradu. 

 

Druhým důležitým aspektem celého návrhu se stal automobil. Dopravní prostředek 

rodiny Savoye, který zajišťoval dopravu mezi vilou a druhým sídlem v Paříži. Právě křivky 

automobilu se staly základem pro některé z elegantních oblých tvarů, jako je schodiště či 

vnitřní rampa domu. Nejvíce byl však návrhem automobilu ovlivněn tvar přízemí. 

Příjezdová a odjezdová cesta tvoří uzavřenou trasu, která navíc objíždí celý dům. Le 

Corbusier proto neodebírá přízemí celé, ale pomocí půlkruhového proskleného segmentu 

vytváří krytou příjezdovou cestu lemovanou sloupy. Tato cesta vede kolem hlavního 

vchodu až do garáže. Řidič většinou cestující vysadil nedaleko vchodu a následně sám 

zaparkoval na jednom ze tří šikmých parkovacích stání krytého parkoviště. Le Corbusier 

volí pravidelný rastr sloupů s roztečí 4,75 metru. V původním návrhu bylo počítáno s celými 

pěti metry, v poslední fázi však Corbusier šetří náklady a dům prostorově zmenšuje. 

                                                                     

Radim Šimůnek, L4. 
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ČESKÉ ZÁMKY 

 

 

Zámek Libochovice byl vybudován 

Gundakarem knížetem z Ditrichštejna roku 

1682. Byl postaven přímo u řeky Ohře, která 

mu tak tvoří krásné zrcadlení.                                     

Stavbu vedl Antonio della Porta. Zámek je ve 

tvaru mohutného a nepravidelného 

obdélníku. K zámku také patří zahradní park, 

který byl navržen Janem Tulipánem podle 

vzoru versailleského parku.. Svůj vzhled si 

udržel až do současnosti. Roku 1787 se zde 

narodil Jan Evangelista Purkyně, a díky tomu 

se zde nachází jemu věnovaná expozice. 

Koncem 19. století vyhořelo východní křídlo, 

a proto jako jediné není původní. Dne 1. ledna 

byl zámek prohlášen Národní kulturní 

památkou. Nachází se zde 4 prohlídkové 

okruhy, ve kterých se můžete podívat po 

celém zámku i zahradě. V současné době je 

pod správou Národního památkového ústavu 

v Praze. 

 

LIBOCHOVICKÝ ZÁMEK 

Alena Černá, L2. 

Foto: https://www.zamek-libochovice.cz/cs/o-zamku 
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VILY 

MÜZNOVA VILA 

Funkcionalistická vila byla postavena roku 1926 v Brně ve čtvrti Pisárky pro ředitele 

České banky Union, Eduarda Münze. Architektem této vily byl Ernst Wiesner, který mimo 

jiné projektoval i vedlejší vilu Stiassni. 

Vila ležela na nejvyšším stupni terasové 

zahrady. Půdorys vily byl navržen ve tvaru písmena 

L. V nižším a užším křídle byla situovaná garáž, 

technické zázemí a pokoje personálu. V přízemí 

druhého, celkově vyššího a širšího křídla se 

nacházela obytná část pro Münzovu rodinu, jídelna, 

kuchyň a přípravna, které byly přístupny i z nižšího 

křídla. V patře se nacházely ložnice rodičů, dvou dětí 

a jejich vychovatelky a střešní terasa. V polopatře 

pak byly pokoje pro hosty. 

Eduard Münz v roce 1940 zemřel a jeho 

manželka byla za války deportována do 

koncentračních táborů Osvětim a Terezín a vila byla 

znárodněna. Synům Heinzovi a Peterovi 

Münzovým, kteří se po skončení války vrátili do 

Československa, byla budova na krátkou dobu 

navrácena. Později se stala novým majitelem akciová 

společnost Equity Investment. V letech 2012 až 2014 

proběhla rekonstrukce dle návrhu ateliéru RAW. 

Kvůli špatnému stavu konstrukcí musela být velká 

část vily zbořena a znovu postavena. Vila je tedy 

spíše replikou. Exteriér bylo možné obnovit dle 

dobových fotografií, ale interiér nebyl nijak 

zdokumentován. Proto byl interiér navržen dle 

ostatních staveb architekta Wiesnera. Rekonstrukce 

byla nakonec o třetinu nákladnější, než bylo v plánu. 

 

Viktor Sidor, L2. 

Foto: vlastní 
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GEBRIAN VERSUS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DĚTSKÝ OSTROV – šperk Prahy, který leží ladem 
 
 Dětský ostrov je jedním z nejkrásnějších pražských ostrovů. Leží přímo v historickém centru 

města. Spravují ho dva různé subjekty a už několik let byl veřejnosti zcela nepřístupný. Část 

spravovaná Prahou 5 se po letech konečně začala rekonstruovat. Část spravovaná Povodím Vltavy 

ale zůstane nepřístupná i nadále.  

  

 Na přelomu května a června roku 2013 zasáhly Prahu povodně a tvrdí se, že Dětský ostrov 

byl tehdy kvůli tomu znečištěn, protože tam údajně došlo ke kontaminaci půdy. A od té doby byl 

až do začátku června roku 2018, kdy byl slavnostně otevřen na Den dětí, uzavřený. Výstavba se 

zdržela, protože nastaly komplikace s protipovodňovou ochranou. Nebylo umožněno jakékoliv 

rozšíření sportovišť a přidání dalších objektů. Nakonec vznikla varianta, která ostrov opravila podle 

původního vzoru, ovšem s novými atrakcemi. 

 

Rekonstrukce areálu Dětského ostrova započala na podzim 2017 a vyjde Prahu 5 podle 

odhadů na 19 milionů korun. Na ostrově vzniknou hřiště na fotbal, volejbal a basketbal. Počítá se i 

s mobilními sprchami, toaletami a parkovou plochou. Z předchozích konceptů naopak vypadlo 

občerstvení. Ostrov bude přes den otevřený, na noc jej ale bude správce zavírat. 

 

 Je tu spousta nových prolézaček, z nich část je určena speciálně pro handicapované. Dětská 

hřiště jsou rozdělena podle věku, a to od dvouletých po patnáctileté děti. Jsou zde také sportoviště 

na fotbal s umělou trávou, hřiště na basketbal a tartanová plocha určená na volejbal nebo nohejbal. 

        Anna Ludvíková, L4.  
         (Adam Gebrian –  Dětský ostrov) 

Dětský ostrov 
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PERLIČKY ZE ŠKOLNÍCH LAVIC  

 

S PŮVODNÍM PRAVOPISEM 

Odysseus doplul po 40 letech na svůj ostrov Svatá Helena, kde ho čekala jeho věrná 

žena Odyssea. 

Řecké drama vzniklo z kozlích oslav. 

Homér byl slepí básník. 

Princ Parid ukradl spartskému králi helenu. 

Epos je povídka s nepravdivými jevy. 

Historický román K. H. Máchy se nazývá Kat midlář, jeho díly jsou Kašperk,  Bezděz 

a Tábor. 

Funkcionalismus kladl důraz na morálku. 

Indické eposy jsou Márajána, Samasútra, Kahábharasa a Kamašútra. 

Bilingvista studuje dohromady čínštinu a japonštinu. 

Sanskrt je ugrofinský jazyk. 

Argot je způsob mluvy deklasifikovaných vrstev. 

Řeč je způsob mluvy za pomocí zvukových výjevů. 

Mateřština je jazyk nejoblíbenějšího okolí. 

Kodifikace jsou ukázněná pravidla spisovné češtiny. 

Argot je mluva spodiny, slovník kriminálníků, prostitutek, makedonština. 

Srbština a francouzština patří mezi germánské jazyky. 

Jednou ze Zenonových aporií je Achilles a kůň. 
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SPORT 

SVĚTOVÝ SPORT  

REPREZENTACE ZNOVU OŽILA? 

Výměna trenéra na lavičce české fotbalové 

reprezentace se zřejmě vyplatila. Jarolíma na postu 

vystřídal Jaroslav Šilhavý, který trénoval pražskou 

Slavii. Jeho rozhodnutí převzít repre nebylo okamžité. 

Dlouho váhal, a nakonec ho přemluvil bývalý 

hvězdný trenér Brückner. Zatím to dokonce vypadá, 

že to je konečně pořádný nástupce. Na trenérské 

pozici za sebou má už čtyři zápasy a tři z toho jsou 

vítězné. Nejdříve jsme porazili Slovensko 2:1, další 

zápas jsme bohužel prohráli 1:0 s Ukrajinou, ale žádná 

bída to určitě nebyla, jako domácí zápas, který jsme 

ještě prohráli 2:1 pod vedením Jarolíma. Třetí 

přípravný zápas proti Polsku vyhráli také Češi 1:0, i 

když za Polsko nastoupila i hvězda Lewandowski. 

Naposled znova naši reprezentanti vyhráli doma nad 

Slovenskem 1:0 po nádherné trefě Patrika Schicka. 

Tato výhra nám dokonce zajistila nadále místo ve 

skupině B Ligy národů a můžeme se těšit na soupeře 

jako třeba Německo, Chorvatsko i Polsko. 

 

PROBLÉM PRO SLOVAN BRATISLAVA 

 Slovenský reprezentant v hokejové KHL Slovan Bratislava doplatil na finanční 

problémy klubu. Za prohřešek nevydaní mezd hráčů na jaře sezony 2017/18 dostal klub 

trest v podobě zákazu podepisování nových hráčů. Klub nadále nedodržuje i harmonogram 

splácení dluhů. Mluvčí klubu Veronika Némethová potvrdila tuto skutečnost a vedení prý 

respektuje rozhodnutí vedení KHL. Dále uvedla, že klub se snaží, aby se něco takového už 

nestalo, a od nové sezóny je jeho hlavním cílem splacení všech dluhů. Slovan uvádí, že ke 

dnešnímu dni už má všechny závazky spojené s hráči A týmu splněné. Bohužel podle 

portálu sport.sk je opak pravdou a klub znovu od začátku sezóny hráčům nezaplatil ani cent. 

Trest pro Slovan bude trvat, dokud klub nezaplatí všechny peníze všem hráčům.  

Foto: 

https://twitter.com/ceskarepre_cz/status/1064623269335244801/p

hoto/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwt

erm%5E1064623269335244801&ref_url 

 

 

Pavel Špriňař, S3.C 
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NĚMECKO  

ADVENTNÍ TRHY V NĚMECKU A RAKOUSKU 

Tak jako u nás se i v těchto zemích každoročně konají adventní trhy. Obě země mají 

společné, že dokáží adventní výzdobou přeměnit město k nepoznání a naplní vás kouzlem 

Vánoc.  

RAKOUSKO – VÍDEŇ 

Ve Vídni se koná přesně deset 

oficiálních adventních trhů. Na tzv. 

Starovídeňském adventu na náměstí Freyung, 

přímo v centru města, můžete zhlédnout živé 

ukázky uměleckých řemesel. Na náměstí 

Karlsplatz zase můžete očekávat různé ohnivé 

show a denní koncerty živé hudby. Vánoční 

stánky však naleznete i před zámkem 

Schönbrunn. Nejznámější trh je ale před 

radnicí a každý den mezi osmou a devátou 

hodinou večer zde předvádějí své umění 

trumpetisté ze všech koutů Rakouska. 

NĚMECKO – NORIMBERK 

V Norimberku se vánoční trhy 

nacházejí přímo uprostřed nádherné 

architektury, jako třeba mariánský chrám 

Frauenkirche. Hlavní náměstí totiž zaplní 

skoro 200 stánků. Tyto trhy patří podle 

odhadů mezi největší v Německu a ročně jimi 

projdou dva miliony návštěvníků. Když byste 

si chtěli oddechnout od přeplněného 

hlavního náměstí, vydejte se na náměstí u 

radnice, kde se trhy zaměřují více na umění 

samotné, které často ani nebývá spojováno 

s Vánoci. Představují se zde třeba turecká 

Antalya či nikaragujský San Carlos, ale 

nechybí zde ani stánek Prahy.  

 Anna Štěpánová, L3. 

 

Foto: https://gastroahotel.cz/nezarazene/vanocni-trhy-ve- 

Foto: https://www.turistika.cz/clanky/vanocni-trhy-advent-norimberk-

2018/detail 
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HUDBA 

UŠNÍ PRŮPLACH 

Zdar lidi! Další měsíc je za náma a opět jsem tu já s novinkama ze světa muziky.  

 

 

THE PRODIGY                

Britská elektro stálice The Prodigy vydala 

novou desku No Turists. Původně to mělo být EPčko, 

ale nakonec kluci nashromáždili takovýho matroše, že 

z toho vznikla další plnohodnotná deska. Celý album 

je míň agresivní, ale jinak to jsou pořád ti staří Prodigy. 

No, ale myslím, že kdyby zůstali u původního plánu 

EP, tak by to bylo lepší. 

 

 

 

 

AMARANTHE 

Tahle dánsko - švédská banda, která spojuje 

metal s prvky popu, vydala svoje 5. album Helix. 

Album bylo napsáno během pouhých dvou měsíců a 

další dva a půl měsíce zabralo nahrávání. Album má 

víc melodických a chytlavých partů než mívali do teď, 

ale i tak to je jasnej rukopis Amaranthe.  

 

 
Foto: https://www.bontonland.cz/amaranthe-helix/ 

Foto: 

https://artinvestment.ru/en/news/artnews/20180313_the_Prod

igy_Shreider_avantgarde_design.html 
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SOULFLY                                 

Tuhle etno-metalovou kapelu z Brazílie založil po 

svém odchodu ze Sepultury Max Cavalera. No a teď 

vydala už svou 11. studiovku a opět poukazují na své 

pralesní kořeny. Typický rytmus, zpěvy a skřeky jsou 

přesně tam, kde mají být. Vypadá to, že Max pokračuje 

v tom, co prostě a jednoduše umí. Album vám zase navodí 

takovou tu pralesní atmošku.  

 

 

DISTURBED                           

Metalová banda z Chicaga Disturbed vydala svoje 

další album, a to Evloution. S tímhle albem ale bohužel 

žádná větší změna neproběhla a skoro celý album je 

nabito spíš baladama. Celý album mi přijde monotónní a 

ani rychlejší části se vám v hlavě na moc dlouho 

neupíchnou. No, takže závěrem asi tak, že metalovej zvuk 

z alba nějak vymizel a je to celkem škoda. Tak třeba to 

příště bude lepší. 

 

 

KAM JÍT ZAPAŘIT? 

25. 11. Anthrax (Praha)- thrash metal 

7. 12.  Ensiferum acoustic (Praha)- folk metal 

9. 12.  Kreator (Praha)- thrash metal 

12. 12. Tarja (Praha)- symphonic metal 

 

Marie Spišáková, L3. 

Foto: https://www.amazon.com/Soulfly/dp/B000005ZDY 

Foto: https://en.wikipedia.org/wiki/Hell_(Disturbed_song) 
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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 / @casopisjerab 
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