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ÚNOROVÝ ÚVODNÍK 
Únor. Měsíc teplotních výkyvů, lyžování a jarních prázdnin. Celkem zajímavý výčet, 

dle mého. 

Na úplném začátku února byly pololetní prázdniny. Všichni jsme se vzpamatovávali 
z vysvědčení a užili si prodloužený víkend. Dle mého by ale na vypořádání se s traumaty 
z pololetí byl potřeba minimálně měsíc, ale to je asi jen můj subjektivní pohled na věc. 

Dále tu máme přijímačky nanečisto. Žáci z okolí si přijeli k nám na školu zkusit, jaké 
to bude u přijímaček. Co je ale jisté, stejně jako že zítra vyjde slunce, je to, že po oficiálních 
přijímacích zkouškách vyjde to staré známé video se smějícím se mužem a vyčte všechny 
zvláštní úlohy, na které  žáci narazili. Ostatně to samé se děje i u maturit, takže se můžeme 
těšit na letošní verzi i my maturanti. 

Tento měsíc také proběhlo velké množství soutěží, mezi které patří například 
pracujeme s ArchiCADem, školní kolo SOČ, jazykové soutěže nebo dokonce matematická 
soutěž. U té upřímně obdivuji každého, kdo se dobrovolně přihlásí, já jsem rád, že ještě není 
povinná maturita z matematiky. 

A konečně přišlo to, na co jsme všichni netrpělivě čekali – jarní prázdniny. Čas volna. 
Nebo spíše to si všichni myslíme, ale stejně ve výsledku všichni jen doděláváme věci, které 
nestíháme a deprimovaně se pak kolébáme v rohu, protože to prostě nejde stihnout. Ale to 
jsem možná jen já. Každopádně doufám, že si všichni prázdniny užili a upřímně závidím 
lidem, kteří si dokážou rozplánovat věci tak, aby je stíhali včas. 

A máme tu pokračování žádosti z minulého čísla. Ale vážně lidi, já už jsem tu ze staré 
skupiny jediný. Pokud by někdo chtěl psát úvodníky, ozvěte se prosím. Sice úvodníky píši 
rád, ale nerad bych se dostal až do takové situace, kdy bych v mezičase mezi učením se 
otázek k maturitě ještě psal úvodník. Takže pokud by měl někdo aspoň trochu zájem, ozvěte 
se prosím. 

Počasí. Tento měsíc byl, co se týče počasí, velice zvláštní. Začínali jsme s teplotami 
pod bodem mrazu a během chvíle jsme se dostali až k teplotám nad 10O C. Teplé počasí se 
zjevilo asi stejně rychle jako to studené v listopadu a vypadá to, že nás ani jen tak neopustí. 
To je samozřejmě dobře, protože, jak asi většina z vás už ví, nesnáším zimu. Takže by se 
klidně už mohlo dostavit jaro a vystřídat tohle depresivní období trochou veselých barev. 

A opět jsme se dostali až na konec. Chtěl bych vám poděkovat za přečtení a přeji 
příjemné čtení následujících článků a rubrik. 

 Jan Říha, S4.A 
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ZE ŠKOLY 

ZE ŠKOLY - ÚNOR 
   

Dne 1. února určilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy termíny konání 
didaktických testů a písemných prací  společné části maturitní zkoušky 2019. 

  

Dne 6. února proběhla porada vedení. Ve stejný den se konalo okresní finále 
florbalového turnaje v Třebši, kde se naši chlapci umístili na krásném druhém místě. 

 

Dne 7. února se uskutečnilo školní kolo soutěže Používáme ArchiCAD 
k projektování.   Soutěže se zúčastnili žáci ze tříd S4.A, S4.B a S3.C. Jejich úkolem bylo 
zpracovat část zjednodušené dokumentace rodinného domu podle zadané situace. První tři 
místa obsadili žáci ze třídy S4.A. 

 

Dne 13. února se sešel studentský parlament.  Ve stejný den proběhlo krajské finále 
ve florbalu. Dívčí družstvo naší školy se umístilo na třetím místě.   

 

Dne 14. února se u nás na škole konaly přijímačky nanečisto. 

 

Dne 20. února proběhla provozní porada.  

 

Od 25. února do 1. března jsme si užili jarní prázdniny. 

 

Dne 28. února byl jmenován komisař pro maturitní zkoušky 2019 a proběhlo i 
jmenování předsedů maturitních komisí, které provedl krajský úřad.  

 
 
 Antonie Svatošová, S3.C 
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ŠKOLNÍ KOLO STŘEDOŠKOLSKÉ ODBORNÉ 
ČINNOSTI 

 

Dne 30. 01. 2019 se konalo školní kolo středoškolské odborné činnosti (SOČ). Soutěž 
probíhala v aule školy od 14 hodin. Zúčastnili se studenti třetího ročníku, kteří dostali za 
úkol navrhnout smuteční síň na Lesním hřbitově v Hradci Králové. Soutěžilo se 
v následujících kategoriích - Stavebnictví, Architektura a Design interiérů. Výsledky prací 
studentů hodnotila odborná porota - z oddělení územního plánování Magistrátu města 
Hradce Králové Ing. arch. Michaela Matoušková a z ateliéru A91 v Hradci Králové Akad. 
arch. Karel Rulík. V odborné porotě zasedali i učitelé naší školy – Ing. arch. Jan Kašpárek, 
Ing. arch. Antonín Kustein a Ing. arch. Taťána Kusteinová. Nechyběl ani ředitel školy Mgr. 
Jiří Bureš. Každý student přednesl vlastní návrh a odpověděl na následné otázky od odborné 
poroty. Stupně vítězů obsadili žáci ze třídy S3.C. Na třetím místě se se svým návrhem umístil 
Petr Janda, na druhém místě Lukáš Táborský. První místo získala Antonie Svatošová. 
Antonie Svatošová spolu s Lukášem Táborským díky svým návrhům postoupili do 
okresního kola, které se koná následující měsíc v jedné z hradeckých škol.  

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: vlastní 

      

                                                                                                         

Lukáš Drášil, L4.  
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ZE ŠKOLY 

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST 2019 – 
ŠKOLNÍ KOLO 

 

VÝSLEDKY: Kategorie 11. Stavebnictví, architektura, design interiérů: 

 

1.        Antonie Svatošová, S3.C 

         Smuteční síň na lesním hřbitově v Hradci Králové 

 

2.        Lukáš Táborský, S3.C 

           Smuteční síň města Hradec Králové na lesním hřbitově  

 

3.       Petr Janda, S3.C 

              Studie smuteční síně na lesním hřbitově v Hradci Králové 

 

 

ODBORNÁ POROTA : 

Mgr. Jiří Bureš – ředitel SPŠ stavební Hradec Králové 

Ing. arch. Michaela Matoušová – oddělení územního plánování Magistr. v HK 

Akad. arch. Karel Rulík – ateliér A91 v Hradci Králové 

Ing. arch. Antonín Kustein – SPŠ stavební Hradec Králové  

Ing. arch. Taťána Kusteinová- SPŠ stavební Hradec Králové 

Ing. arch. Jan Kašpárek- SPŠ stavební Hradec Králové 
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PÁR FAKTŮ O NĚMECKU 
BERLÍN JE DEVĚTKRÁT VĚTŠÍ NEŽ 

PAŘÍŽ A MÁ VÍC MOSTŮ NEŽ BENÁTKY - Má 
rozlohu 891,82 km² a je v něm 1650 mostů. 

HLAVNÍ MĚSTO NĚMECKA SE 
SEDMKRÁT ZMĚNILO - Z Cách do Řezna, 
Frankfurtu nad Mohanem, Norimberku, Berlína, 
Výmaru (neoficiálně, během nepokojů v Berlíně), 
Bonnu a od roku 1990 to je opět Berlín. 

V NEDĚLI JE SKORO VŠUDE ZAVŘENO 
– V neděli najdete v Německu otevřené jenom 
restaurace, benzínové pumpy, a pokud budete 
mít štěstí, tak i pár nepřetržitě otevřených 
obchodů. 

JE NELEGÁLNÍ, ABY VÁM NA DÁLNICI 
DOŠEL BENZÍN – Pokud vám dojde, tak pokuta 
může být 30 až 70 euro. 

NĚMCI MAJÍ JEDEN Z NEJLEPŠÍCH 
PASŮ NA SVĚTĚ – Konkrétně třetí nejlepší. Bez 
víza mohou cestovat do 126 zemí a do dalších 36 
zemí ho mohou získat při příjezdu. 

65% DÁLNIC NEMÁ MAXIMÁLNÍ 
POVOLENOU RYCHLOST – Doporučená 
rychlost je 130 km/h, většina řidičů se jí také drží, 
ale můžete potkat auta jedoucí i víc než 200 km/h. 

NEJVYŠŠÍ KATEDRÁLA NA SVĚTĚ  - 
Jmenuje se „Ulm Münster“ a nachází se v Ulmu. 
Jedná se luterský dóm v gotickém stylu.  Celková 
výška je 162 metrů. 

 

 

 Anna Štěpánová, L3. 

 

Foto: https://verdom.rajce.idnes.cz/Ulm_nejvyssi_katedrala_na_svete/ 
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UNESCO 

TÁDŽ MAHAL 

Ágra, město ve státě Uttarpradéš 
v Indii, je známá především pro svůj 
monumentální pomník Tádž Mahal, který 
nechal vystavět indický mogul Šáhdžahán na 
památku své předčasně zesnulé ženy. Od roku 
1983 je Tádž Mahal zanesen na Seznam 
světového dědictví UNESCO. 

 

STAVBA TÁDŽ MAHALU 

Do areálu se vchází velkou a 
překrásnou vstupní bránou, která symbolizuje 
vstup do ráje. Pavilóny, jež ji převyšují, jsou 
završené kupolemi. Dole za vstupními dveřmi 
se nachází krypta s pravými hroby. V horní 
části stojí pouze kenotafy – symbolické 
sarkofágy. Květovanou dekoraci lze spatřit na 
reliéfech ochozu a kenotafy mají rám z bílého 
mramoru. Ve středu krypty najdeme sarkofág 
Mumtáz Mahal, k němuž je přiražen kenotaf 
Šáhdžahána, ozdobený malou soškou. Stavba 
trvala 22 let (1632–1654) a na návrhu se prý 
podílel jeden francouzský a jeden benátský 
architekt. Avšak neznáme žádné konkrétní 
jméno. Pomník tvoří mramor a povrch zdobí 
různé polodrahokamy, drahokamy a černý 
mramor. V celku plocha zaujímá 567 x 305 
metrů. Podstavec mauzolea zdobí čtyři 
čtyřicetimetrové minarety. Hlavní budova má 
72metrový čtvercový půdorys se 
zešikmenými rohy. Uvnitř kolem vstupních 
dveří se jako obrovský rébus vinou súry  z 
koránu. Geometricky přesné květinové 
motivy se opakují po tisíckrát.  

 

Foto: https://www.curiosity-escapes.com/wp-
content/uploads/2015/08/DSC_3341.jpg 



 

 
9 

 

PLÁN MAUZOLEA 

• Výška vnitřní kupole: 24,74 m 
• Průměr vnitřní kupole: 17,72 m 
• Výška zahradní brány: 23,07 m 
• Počet pracovních sil: 20 000 

 

 

TÁDŽ MAHAL DNES 

 Kvůli znečištění ovzduší získává stavba 
nažloutlou barvu. Indická parlamentní komise 
pro dopravu, turistiku a kulturu navrhla obalit 
načas celou stavbu bahnem, aby se navrátil 
původní vzhled. Jak bahno uschne, vstřebá do 
sebe všechnu nečistotu. Procedura potrvá zhruba 
dva měsíce a musí se zopakovat každé dva nebo 
tři roky. Tuto proceduru použili k vyčištění 
mramoru mauzolea už dříve. Společně s měnící 
se  denní dobou, a tudíž i světlem nabývá  chrám 
různé barevné odstíny. Ráno vypadá narůžověle, 
navečer mléčně bíle a v měsíční záři se zbarvuje 
do zlata. Stavba se odráží na hladině uměle 
vytvořeného kanálu, což jistě přidává celému 
komplexu na kráse. 

 
 
 
 
 

Foto: https://cdn.pixabay.com/photo/2017/05/17/12/33/taj-mahal-
2320800_960_720.jpg 

 

Folbergerová Dorota, S1.C 
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ARCHITEKTURA 
 

MALÉ ŽITÍ VE VELKÉM 
MĚSTĚ 

Velká města jsou plná volných míst, která 
nejsou pro své malé rozměry vhodná pro 
jakoukoliv stavbu. A právě na tyto prostory se 
zaměřil atelier ISA (Interface Studio 
Architects), jenž se snaží využívat malé 
pozemky nevhodné pro stavbu standardního 
domu. Aby jejich projekt zapadl do tak 
malého prostoru, čerpali architekti inspiraci z 
poměrně nepravděpodobného zdroje - z 
mrakodrapů. Přišli na řešení se svým 
projektem Tiny Tower, což je štíhlý 
pětipodlažní dům, sloužící jako bytový 
prototyp pro malé volné pozemky a i když je 
pouze 11,58 m vysoký, funguje jako normální 
mrakodrap. Maximalizuje využití celé 
nemovitosti v délce i výšce. Nachází se 
v americkém státě Pensylvánie ve městě 
Philadelphii, v části Brewerytown, která v 
současné době prochází rekonstrukcí. Dům 
má šířku 3,6 metru, hloubku 8,8 metru a 
výšku 11,58 metru. Přízemí domu leží mírně 
pod úrovní země, takže výška budovy není 
příliš rušivá pro okolí a sousedí s pozemky 
podobné velikosti využívanými jako 
parkovací místa a dvorky. 

Foto: https://www.novinky.cz/bydleni/tipy-a-trendy/496741-domek-ktery-zabere-jedno-parkovaci-stani-se-vmackne-ve-meste-kamkoli.html 
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Tiny Tower je postavena jako mini 
mrakodrap s ocelovým železným rámem, v 
exteriéru je obložen lakovaným kovem, okna 
zabírají velkou části fasády do ulice. Každé patro 
je podobné co do velikosti, tak i kvality a je 
navrženo tak, aby vyhovovalo různým funkcím. 
V každém podlaží je malá klimatizační jednotka. 
Na nejnižší úrovni, tedy pod úrovní země, je 
kuchyň, jejíž okno směřuje do snížené zahrádky. 
Nahoře se hlavní vchod otevírá do obývacího 
pokoje. Třetí patro je využíváno jako kancelář se 
dvěma stoly naproti sobě a malým balkonem. 
Největší výzvou ve vertikálním domě s malým 
půdorysem je schodišťová konfigurace. Nakonec 
se využilo skládané plechové kovové schodiště, 
které je přitisknuto proti přednímu průčelí 
budovy, a to je jeden z nedostatků designu Tiny 
Tower, jelikož obyvatelé budou muset strávit 
spoustu času lezením po schodech. Dům tedy 
není určen pro starší lidi, ani rodiny s malými 
dětmi. 

 

Štěpán Urbanec, S1.C 

 

 

Foto: http://sztuka-architektury.pl/article/12152/tiny-tower-waski-projekt-architektoniczny 
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VILY 

Foto: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vila_Franze_Bogn 

era_(Liberec)  

VILA FRANZE BOGNERA 
Vila se nachází v Liberci společně se 

zahradou vymezenou opěrnou zdí na severní 
straně křižovatky ulic Jablonecké a Klášterní. 
Objekt byl navržen architektem Adolfem 
Bügerem v novorenesančním stylu pro 
podnikatele Franze Bongera. Výstavba 
probíhala v letech 1896 - 1897. V současnosti 
zde sídlí liberecké pracoviště Národního 
památkového ústavu. Vila byla Ministerstvem 
kultury České republiky vyhlášena jako 
kulturní památka. Půdorys vily je pravoúhlý a 
část její střechy je valbového typu. Schodiště 
na severozápadní straně přesahuje nad střechy 
v podobě věžice vrcholící strmou stanovou 
střechou s vikýři. Vstup, který ústí ve tříosé 
sloupové lodžii, je umístěn na jihozápadní 
straně s předloženým schodištěm. Nad 
přestupujícím soklem jsou fasády členěné 
plochými omítkovými pásy. Na jihovýchodní 
a jihozápadní straně nad římsou vystupují 
zděné štítové nástavce. V souvislosti 
s nástupem automobilů byla roku 1910 
k objektu přistavěna garáž, nad kterou byly 
v roce 1923 rozšířeny obytné prostory. Ve 
druhé polovině 20. století zde byl ubytovaný 
personál liberecké nemocnice. Roku 2000 
proběhla náročná rekonstrukce zdevastované 
vily, aby byly zachovány všechny její 
památkové hodnoty a zároveň splňovala 
specifické nároky na provoz odborného 
pracoviště Národního památkového ústavu, 
který zde sídlí od svého vzniku od roku 2006.  

Viktor Sidor, L2. 

Foto:https://cs.wikipedia.org/wiki/Vila_Franze_Bognera_(Libe
rec)#/media/File:Vila_Jablonecká_23,_Liberec.jpg 
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HRADY 

ZÁMEK HRÁDEK U NECHANIC 
 

Zámek se nachází v Královéhradeckém kraji 2,8 km od města Nechanice. Byl 
vybudován v letech 1839 - 1854 v románsko-novogotickém stylu (tudorská gorika) a 
uskutečnil se díky koupi pozemků šlechtickým rodem Harrachů. Zámek měl sloužil jako 
reprezantativní sídlo hraběte  Františka Arnošta z Harrachu. Projekt zámecké budovy byl 
převzat z nerealizované přestavby anglického zámku z poloviny 17. století. Tento projekt 
upravil rakouský architekt Karel Fischer, který též navrhoval veškerý interiér. Okolí zámku 
bylo s výstavbou upraveno do stylu anglického parku, kde v jedné části vznikla bažantnice 
a obora (oblasti pro chov zvěře).  

Zámek je nejmladším neogotickým zámkem v České republice. Tvoří ho dvojice 
patrových křídel, vzájemně  vybíhajících z ústřední, věžovité části tak, že půdorys zámku 
připomíná široce otevřené písmeno „V“. Půdorys je dále ozvláštněn 
řadou rizalitů. Silueta zámku je bohatě promodelována pomocí cimbuří a 
dalších opevňovacích prvků. V levé části zámku je věž. 

Reprezentativní interiéry zámku jsou vybaveny nejen množstvím soudobého 
nábytku, ale také řadou starožitných prvků, převezených na zámek zejména z Itálie a 
Rakouska. Technicky zajímavé je ústřední podlahové vytápění, které vytápí všechny 
místnosti. Zámek byl v roce 2001 prohlášen Národní kulturní památkou. 

Dnes na zámku probíhají svatby, výstavy květin, veteránů, medové slavnosti, ale 
také mnoho dětských programů. Romantická podoba zámku láká též filmaře.  

 

 

 

 

 

 

 

František Kubišta, S1.C 

Foto: http://www.kultura.cz/profile/5405-zamek-hradek-u-nechanic?type=3 
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ROZHOVOR 

 

 

 

Odkud k nám na školu přicházíte? 

Pocházím z Hradce Králové. 

                      Máte na povel nějakou třídu? 

  Jsem náhradním učitelem třídy S3.A  

   Jaké předměty u nás vyučujete? 

  Ekonomiku. 

  Co patří mezi vaše zájmy a záliby? 

Mezi mé oblíbené záliby patří sport. Rád sle-
duji francouzské a italské filmy a také rád 
hraju počítačové hry. 

 

   Jaký si myslíte, že jste kantor? 

Kulhavý. 

 

 

Jaký je váš oblíbený pokrm?  

Jsem velký milovník masa, ale mezi mé oblíbené pokrmy patří svíčková. 

Co patří mezi vaše oblíbené pití?  

Preferuji ovocné šťávy, také ovocné pivo. 

Jakou jste vystudovala střední a vysokou školu a kde? 

Gymnázium J. K. Tyla v Hradci Králové a Univerzitu v Hradci Králové. 
 
Jaký největší trapas se vám stal během vašeho učitelského působení? 

 Zatím žádný. 

rozhovor 

s novým učitelem 

 

VÁCLAVEM 

STÖHWASSEREM 

 

 

 

 

Foto: vlastní 
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Jakou nejlepší hlášku jste zatím od žáků slyšel? 

Bohužel zatím ne, jelikož mám špatnou krátkodobou paměť. 
 

Jak se vám u nás na škole líbí? 

Zatím ano, ale radši jsem si pořídil neprůstřelnou vestu. 

 

Co patřilo mezi vaše oblíbené předměty na střední škole? 

Tělesná výchova, matematika, stavebnictví a dějepis. 

 

Co patří mezi vaše oblíbené hudební žánry?  

Francouzský šanson a původní jazz. 

 

Máte oblíbenou hudební skupinu či zpěváka? 

Mám mnoho oblíbených interpretú, ale mezi mé oblíbené patří : Hana Zagorová, Tomáš 
Klus, Kryštof. 

 

Byl jste letos na maturitním plese? Jak se vám líbil? 

Bohužel nebyl, měl jsem hodně práce. Snad příští rok se budu těšit. 

 

S jakým pocitem ráno vstáváte a jdete do práce?  

Jestli ještě vůbec vstanu. 

 

Co patří mezi vaše oblíbené sporty ? 

Míčové sporty obecně. Když jsem byl malý, dlouho jsem hrál fotbal, pak jsem byl několik 
let trenérem kopané. Teď trénuji oddíl bojového sportu. 
 
 
Děkujeme za interview. 
Johana Holická a Karolína Kašparová, S4.B. 
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      ROZHOVOR  

 

 

   Ahoj, dnes jsme si pro vás 

připravili rozhovor 

s Kryštofem Hejnou ze 

třídy S1.C. Věnuje se 

freestyle BMX. 

Přejeme příjemné čtení.  

 
 

 

 

 

 

     Mohl bys nám tento sport přiblížit? 

 
Věnuji se freestyle BMX. Je to jízda na  BMX kole,  

kde se jezdec snaží jízdu doplnit akrobatickými triky a 
prvky. 

 
 

 

     Co tě k tomuto sportu přivedlo? 

 
Začal jsem díky mému kamarádovi ze třídy, který 

dostal BMX kolo k Vánocům, půjčil mi ho a já jsem 
poprosil rodiče, jestli by mi ho nekoupili, a k jedenáctým 
narozeninám jsem dostal svoje první BMX kolo. 

 

 

 

  Máš svůj vzor? Koho? 

 
      Vzor nemám! Jen mám nějaké oblíbené jezdce, 

kterými se    inspiruji, jedním z mých ambasadorů je 

například Pat Casey nebo Kostya Andreew. 

 

rozhovor 

se studentem 

 

KRYŠTOFEM 
 

S1.C 

 

HEJNOU 

Foto: vlastní 
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Kolikrát týdně trénuješ?  

Nemám určeno, kdy půjdu jezdit, a ani tomu neříkám trénink. Jdu jezdit, kdy se mi chce, 
je jedno, jaké je počasí nebo kolik je hodin, i když prší a je 18:00 a mám chuť jít jezdit, tak se 
zvednu, obléknu si chrániče a jdu si zajezdit. 

 

Jak dlouho se tomuto sportu věnuješ? 

            S BMX jsem začal skoro před pěti lety, ze začátku jako koníček a teď ho beru jako životní 
styl. 

 

Máš nějaké úspěchy? Stál jsi i na stupních vítězů? 

             Úspěchů mám poměrně dost, mám i dost prvních míst, ale pro mě není na závodech tak 
důležité vyhrát,  největší radost mi udělá, když mi vyjdou všechny triky, které mám naplánované, a 
hlavně pokec s kamarády. 

  

Jaké bylo tvé nejhorší zranění? 

           Nevím, co považovat za nejhorší zranění, ale před necelými dvěma měsíci jsem měl 
nepříjemnou zlomeninu zápěstí, která zastavila moji přípravu na letošní sezónu, tak to mě dost 
mrzí, ale beru to tak, že to k tomu patří. 

 

Co si myslíš o české scéně freestyle BMX v porovnání se světem? 

            Zdá se mi, že na české scéně tento sport upadá a určitě tu nemáme tak dobré výsledky, 
jelikož tu nemáme tak dobré podmínky na trénování jako třeba v Austrálii nebo Anglii. 

 

Komu bys tento sport doporučil? 

             Nevím, jestli se dá říct doporučil,  když to dotyčný bude chtít, tak si k tomu najde cestu 
sám, ale asi je důležité, aby neměl strach a měl nějaký cíl. 

 

 

Děkujeme ti moc za rozhovor a přejeme hodně štěstí do budoucna a v závodění.  

 

 

Jan Mazač, Jakub Navrátil, S1.C 
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ANKETA 

ANKETA NA SVATÉHO VALENTÝNA 

Asi všem je známé datum 14. února. Pro ty, co nevědí, v tento den se slaví den všech 

zamilovaných. Je to ideální den k tomu, abyste sdělili své nejtajnější pocity své milované 

osobě. Každý si tento den představuje jinak. Snad každou dívku potěší růže s upřímným: 

„Miluju tě“ nebo odpoledne strávené v kině na vašem oblíbeném filmu. Další možnost je 

romantická večeře při svíčkách, plná růží, lichotek a upřímnosti. Zeptali jsme se většiny 

studentů naší školy, tedy chlapecké části, jak svou partnerku překvapili.  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

¨  

Foto: https://www.tyrkys.cz/stranka/den-svateho-valentyna.html 
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Kosinová Klára, Grulichová Eliška, S2.A 
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Růže Večeře Kino Jinak
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ENGLISH 

VALENTINE´S  DAY 
Every year this feast day is 

celebrated around the world on the 14th 
February and in our country it is same. 
People give each other some presents. For 
example flowers, teddy bears, sweets, 
jewels or valentine´s cards. But not 
everyone celebrates it. In our country it 
isn´t as popular as in USA, where this feast 
day became commercial. It is 
impermissible to forget on Valentine´s 
day.  Saint Valentine´s day isn´t focused 
only on couples in love, but even on 
friends, all family and also on their pets. 
Valentine´s parties are very popular in 

USA and children bring some sweets to 
school. This is reason why people think that Valentine´s day has roots in USA, but history 
says something different.  

 

HISTORY 

Saint Valentin, catholic priest and 
healer, was famous a significant person 
besides the creation of this feast day. He 
lived in the third century when emperor 
Mark Aurerius Claudius governed in 
Rome(nowadays the capital city of Italy). 
He forbade marriages, because he was 
afraid that men will want to stay home 
with their families and they won´t go 
fighting. So Saint Valentin fought 
opposite this situation and he secretly 
performed weddings for young couples. 
But the emperor find it out and he was 
imprisoned. Tortured and martyred     
Valentin died on 14th February 269. 

Foto: https://czechmag.cz/svatek-sv-valentyna-historie-fakta-zajimavosti-a-rekordy/ 

Foto: https://fresh.iprima.cz/7-tipu-na-valentynske-darky-k-jidlu-i-piti 
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NOWADAYS 

The feast day that we know today, has started to be 
celebrated since the 20th century. Until this date only few 
people had known who Saint Valentin is. This tradition 
wasn´t renewed by a priest or a pope, but by an american 
businessman Walter Scott. His company for Christmas 
greeting cards was extended by valentine cards and this is 
how the valentine´s tradition be gan.  

 

 

 

 

            

              INTERESTINGS 

Average spending for 
valentine´s presents was $131 in 2013 in 
USA. Every year around 200 milions of 
valentine cards are sent in USA 
(valentine cards from schools aren´t  
calculated). The oldest valentin wish is 
the letter, which was sent by Margery 
Brews to her fiance John Paston on this 
day, The Saint Valentine´s, on 14th 
February in 1477. Now this letter is kept 
in The London British Library.  

 

Foto: https://czechmag.cz/svatek-sv-valentyna-historie-fakta-zajimavosti-a-rekordy/ 

 

Foto: https://www.canva.com/templates/cards/MACYjPV82YU-red-girlfriend-valentines-card/ 

Javůrková Andrea, L3. 

 

 



 

 

22 

HUDBA 

UŠNÍ PRŮPLACH 
Zdarec, lidi! Už za sebou máme 1. pololetí a před náma jsou další novinky 

z hudebního světa. 

 

GUZZLE BOOZE                              

Začneme hned u sousedů ze Slovenska. 
Banda Guzzle Booze je svým způsobem nováček 
na hudební scéně a teď jsme se dočkali jejich 
prvního Epčka The maniacs. Album je složeno 
ze 6 skladeb, který ti do uší vypálí díru pořádným 
thrash/speed metalem. Osobně jsem dost zvědavá, 
co se  klukama bude dít dál, protože jsem je 
v sobotu 16. 2. slyšela v Praze v Modrý Vopici a 
byl to fakt masakr. 

 

 

 

LEO MORACCHIOLI      

Tak tohle je trochu něco         jinýho, ale 
nevadí. Leo je pod záštitou Frog Leap Studios a je 
známej tím, že dělá metalový covery na písničky 
různých žánrů. A na začátku února vydal svoje 
album s názvem Vol.22. Na albu je 10 skladeb. Jde 
o covery od ACDC až po třeba Spiderman theme. 
Co si budeme povídat, je to blázen… Pokud by vás 
Leo začal nějak víc zajímat, můžete se na něj jet 
podívat do Prahy, kde bude mít na konci dubna 
svůj první koncert v Česku. 

 

 

Foto: https://www.musicbar.cz/program/frog-leap-feat-leo-moracchioli/ 

Foto:https://www.rocker.sk/guzzle-booze-nasa-undergroundova-

scena-je-plna-srdecnych-a-laskavych-ludi/3742 
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SOILWORK 

Švédská melodic death metalová 
skupina Soilwork vydala novou placku 
Verkligheten. Krkolomnej název, to se musí 
nechat, ale vraťme se k dlouho očekávané 
desce. Fanoušci na novej hudební materiál od 
týhle bandy museli čekat 4 roky, ale je vidět, 
že kluci nelenošili. Album je dost 
propracovaný a chytlavý. Člověk ji jen tak 
z hlavy nedostane. Je vidět, že tihle chlapy 
mají už něco za sebou. 

 

 

 

 

 

BRING ME THE HORIZON                   

Britští BMTH vydali novou desku 
AMO. Původně metalcorová a deathcorová 
skupina se posledním albem úplně žánrově 
oprostila, a tak pokračuje i v tomhle albu. 
AMO se nese v duchu pop rocku až spíš popu, 
takže pokud někdo z metalových fanoušků 
čekal, že se vrátí zpět k původní tvorbě,  tak 
to očividně už nehrozí. Za mě osobně tohle 
album nic moc. 

 

 

 

 

Foto: http://metalopolis.net/Articles/8818/SOILWORK-Verkligheten/ 

Foto: https://www.ireport.cz/clanky/interpreti/13069-bring-me-the-horizon 

Marie Spišáková, L3. 
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SPORT 

SVĚTOVÝ SPORT  
ČESKÝ BRANKÁŘ PROTI ČESKÉMU TÝMU 

 Brankář Tomáš Vaclík hrající za španělskou Sevillu po vyřazení Lazia Řím bude 
v osmifinále evropské ligy hrát proti pražské Slávii. Slavie postoupila přes belgický Genk po 
remíze 0:0 a výhře 4:1. Po Olomouci to je druhý český soupeř za tuto sezónu. Brankář 
Sevilly o tomto losu dal vědět jen na svém Facebooku a jinak se tím nechtěl moc zabývat, 
protože se zrovna připravoval na důležitý zápas 
s Barcelonou. Sevilla podlehla Barceloně 4:2, a 
to i díky hattricku Messiho, který dvakrát 
srovnal, a nakonec i otočil zápas na stranu 
Barcelony. Slávistický Trpišovský by byl rád, 
kdyby se i toto podařilo jeho svěřencům. Ale i 
kdyby se postup do čtvrtfinále Slavii nezdařil, 
může být aspoň spokojená s faktem, že svým 
postupem do osmifinále zajistila účast pěti klubů 
v nadcházející sezóně v evropských pohárech a 
dva z nich budou hrát předkolo Ligy mistrů.  

 

KONČÍ NOVOU SEZÓNOU NADVLÁDA 
MERCEDESŮ? 

 Sice se první závod jede až za tři týdny v australském Melbourne, ale probíhající 
testy v Barceloně poukazují možná na první více vyrovnanou sezónu za poslední roky. Nová 
pravidla ohledně nových monopostů F1 změnila hlavně tvar předních a zadních křídel tak, 
aby zamezily vznikání vortexů, které poté omezovaly těsnou jízdu za jiným monopostem a 
následně ztěžovaly předjíždění. Díky tomu by měly být tento rok závody napínavější a 
vyrovnanější. Při prvních testech, které se konaly minulý týden, nejdříve vedlo Ferrari a 
v druhé části do boje o nejrychlejší čas se přidal Renault, Torro Rosso a Alfa Romeo. 
Všechny tyto týmy jsou se svými novými formulemi spokojeny. Dále si chválí svoji práci 
Red Bull, který tento rok nově jezdí s motory od Hondy. Naopak není spokojen obhájce pěti 
titulů v řadě Mercedes, který se potýkal s nevyrovnaným a někdy obtížným ovládáním vozu 
v zatáčkách, a proto na druhou část testů připravil řadu vylepšení, která zatím na rychlosti 
moc nepřidala, ale zato už je vůz lépe řiditelný. Další nespokojená stáj je Haas, které sice 
nechybí rychlost, ale trápí ji časté poruchy. Zda trápení těchto dvou týmů bude pokračovat, 
nebo se Mercedes probere a bude zase kralovat zatím nevím, ale věřím, že tato sezóna 
konečně přivede do toho sportu zase napětí a akci. 

Foto: https://isport.blesk.cz/galerie/fotbal-evropske-pohary-
evropska-liga/371942/genk-slavia-1-4-smrst-prazanu-ovladli-
odvetu-a-jsou-v-osmifinale-el?foto=4 

Pavel Špriňar, S3.C 
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ŠKOLNÍ SPORT 

VÝKON NA POSTUP NESTAČIL 

 Okresní kolo ve florbalu chlapců se tento rok konalo 6. 2. na naší škole, kde hrálo 
šest týmu ve dvou skupinách, a ve sportovní hale v Třebši, kde hrály čtyři týmy v jedné 
skupině. Na stavebce v první skupině hrála SPŠ, SOŠ a SOU Hradební, Trivis Třebechovice 
pod Orebem a Sion. Dále v druhé skupině byla naše průmyslovka, VOŠZ a SZŠ Hradec 
Králové a SOŠ a SOU Vocelova. Náš postup do dalšího kola, které se konalo později téhož 
dne v Třebši, byl poměrně lehký, když jsme si s vocelovkou poradili 3:0 a zdrávku porazili 
3:1. Z druhé skupiny postoupila hradebka a ze skupiny v Třebši postoupila obchodka a 
Pouchov. Ve finální skupině nás nejdříve čekala favorizovaná hradebka. Pozici favorita taky 
potvrdila a porazila nás po poměrně vyrovnaném zápase 3:1. Dále nás čekal Pouchov. Celý 
tento zápas jsme měli pod kontrolou, ale i tak naši borci porazili Pouchov jen 2:0. 
V posledním zápase jsme hráli proti našemu největšímu rivalovi, obchodce. Sousedi naší 
školy nás velmi rychle zaskočili a ujali se vedení 1:0. Kolem poloviny zápasu se začali 
prosazovat i stavaři a po chvíli vyrovnal šťastně tečovanou střelou Ondřej Erbs. Bohužel nás 
obchodka začala zase nepříjemně tlačit. V posledních dvou minutách nás mnohokrát 
zachránil skvělými zákroky Tomáš Hejčl. Ten pod velkým tlakem nepustil za svoje záda ani 
jednu střelu a pohlídal nám remízu, která zajistila stavebce druhé místo v turnaji.  

Všem klukům gratulujeme a přejeme hodně štěstí na dalších turnajích. 

 

 

 

 

Pavel Špriňař, S3.C 

Foto: vlastní 
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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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