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ZE ŠKOLY 

DRUHÝ MĚSÍC ZA NÁMI 
 Školní rok je již v plném proudu a pomalu, ale jistě se blížíme k prvnímu 

čtvrtletí. 

Měsíc říjen byl v naší škole ve znamení mnoha soutěží, aktivit a exkurzí, kterých se 
naše škola účastnila, nebo se na naší škole odehrávaly.  

 Již ze začátku měsíce se naše týmy zúčastnily středoškolských her ve florbalu 
a futsalu v Novém Bydžově. V budově naší školy se odehrál školní šachový turnaj a školní 
kola logické a energetické olympiády, které jsme se společně s mým kolegou též zúčastnili. 
Někteří naši žáci se tento měsíc podívali též do mnoha koutů naší republiky, například do 
Kutné hory, Pařížova a Seče, anebo na výstavu Desingblock v Praze.  

 Započala sezóna výstav středních škol. Ani v tomto případě jsme nezaspali a 
v četných městech, především našeho kraje, došlo k prezentaci naší školy a „rekrutaci“ 
případných budoucích žáků našeho ústavu. Tímto za mě a jistě i za mnohé další děkuji všem, 
kteří nás jakýmkoli způsobem reprezentovali, a všem, kteří při reprezentaci byli úspěšní a 
umístili se, gratuluji.  

Zajímavá akce stojící též za připomenutí byl první Suit Up Day pořádaný školním 
parlamentem. A o co šlo? Všichni žáci přišli patnáctého října do školy ve svém nejlepším 
oblečení a tímto opět trochu v pozitivním slova smyslu narušili každodenní stereotyp. Já 
jsem to opět pojal po svém a přišel v uniformě armády jeho veličenstva císaře Viléma II. 
Mohli jste mě vidět jako toho nízkého človíčka s placatou čepicí a kabátem, jenž po škole 
roznášel verbovací plakáty německého císařství. Při vzpomínce na můj oděv, stejný jako 
měl hlavní hrdina románu Na západní frontě klid, mě ještě napadá, že se na naší škole 
pravidelně pořádá v odpoledních hodinách v rámci Filmového klubu promítání filmů na 
motivy knih z povinné četby a jejich následný rozbor.   

A měsíc říjen z mého pohledu? Jak si lze všimnout o odstavec výše, bylo toho tento 
měsíc opravdu dost a možná to je právě tou hektičností, že tak rychle uplynul. Nebylo to 
jen akcemi školy, ale též tím, že se blíží první čtvrtletí a s ním nahánění známek a do toho 
mé časově náročné zájmy. Oslava sto jedna let československé republiky pro mě totiž nebyla 
jen ve znamení volna ve spojitosti s podzimními prázdninami, ale znamenalo to pro mě i 
mnoho akcí pro veřejnost po celé republice. Holt těžký úděl člena Klubu vojenské historie. 
Uvidíme, co nám přinese měsíc listopad.  

 

Přemysl Šíma, L3. 
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ZE ŠKOLY 

ZE ŠKOLY – ŘÍJEN 

  Dne 2. října ve škole zasedl studentský parlament. 

 

 Dne 3. října se naši žáci zúčastnili středoškolských her v Novém Bydžově, kde získali 

prvenství ve florbalu a ve futsalovém turnaji skončili na třetím místě.  

 

Od 4. do 5. října naši žáci společně s učitelem prezentovali naši školu na výstavě škol 

v Rychnově nad Kněžnou. 

 

Dne 7. října se žáci třídy S3.A vypravili v doprovodu Ing. Lenky Myslivcové a Ing. 

Jiřího Baudyše na architektonickou prohlídku Kutné Hory, významné městské památkové 

rezervace, zapsané na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Exkurze byla 

uspořádána za účelem prohloubení znalostí z oblasti architektury a stavebnictví. Žáci si 

prohlédli katedrálu Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele v Sedlci včetně podkroví, 

dále navštívili sedleckou kostnici a chrám sv. Barbory. Poté absolvovali procházku městem, 

během které viděli komplex budov bývalé Jezuitské koleje a další památky. O zajímavý 

odborný výklad se po celou dobu exkurze postarala místní průvodkyně. 

 

Dne 8. října proběhl na naší škole šachový turnaj, kterého se zúčastnilo 14 studentů. 

Všichni šachisté absolvovali 5 kol po 20 minutách. Pokud se nepodařilo některému 

účastníkovi zvítězit v uvedeném časovém limitu, o vítězi rozhodl trenér a člen výkonného 

výboru Šachového klubu ORTEX Hradec Králové Ing. Jiří Bielavský, který každou šachovou 

partii náležitě okomentoval. Vítězi byli nakonec všichni zúčastnění studenti, protože 

překonali svoji pohodlnost a strach z případného neúspěchu. 

Trojlístek nejlepších šachistů: 1. místo Tomáš Sucharda (K1), 2. místo Vojtěch Kořínek 

(S3.B) a 3. místo Tomáš Stárek (S2.C). Všem oceněným gratulujeme! 

 

Od 11. do 12. října jsme naši školu prezentovali na výstavě škol v Trutnově. 
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Dne 15. října se žáci tříd S4.A a K3. pod vedením Ing. Lenky Myslivcové seznámili s 
významnými vodními díly, které spravuje státní podnik Povodí Labe. Navštívili největší 
vodní nádrž Pardubického kraje v Seči a prohlédli si její hlavní hráz. Na přehradě Pařížov, 
která je významnou technickou památkou, se žáci zúčastnili měření deformací 
geodetickými metodami. 

 

Dne 16. října se na naší škole uskutečnilo školní kolo soutěže Přírodovědný klokan. 
Akce se zúčastnilo celkem 58 žáků ze tříd L1. a L2. Řešit se mělo celkem 24 úloh z 
matematiky, fyziky, biologie a chemie s maximálním počtem 120 bodů. První místa obsadili 
tito žáci: 1. Lukáš Sazima (L2.) - 91 bod,  2. Jakub Kodýtek (L1.) - 89 bodů, 3. Radek Turek 
(L2.) - 87 bodů. Výhercům blahopřejeme! 

 

 Dne 18. října se na naší škole konal druhý ročník Energetické olympiády, 
kterou pořádá společnost Energetická gramotnost ve spolupráci se společností ČEPS a s 
Fakultou elektrotechnickou ČVUT v Praze. Úkolem bylo vyhledat potřebné informace, 
umět je použít, zpracovat zadání a správně prezentovat výsledky. Z naší školy se olympiády 
zúčastnilo celkem 6 týmů. Nejlépe si vedl tým ve složení Přemysl Šíma (L3.) a Jan Mejstřík 
(L3.), který získal 18 bodů z 26 a celkově se tak umístil na 187. místě. Na postup do finále 
to bohužel nestačilo, ale i tak je to skvělý výsledek. Všem zúčastněným týmům gratulujeme! 

 

 Dne 21. října se třídy L2. a S3.B vypravily do Prahy na Designblok, největší 
veletrh designu v naší republice. Žáci měli v rámci předmětů průmyslové výtvarnictví a 
architektura za úkol seznámit se s nejnovějšími trendy navrhování výrobků a studovat 
zajímavé způsoby prezentace těchto výrobků. Plnili i další úkoly ve skupinách. Doprovázela 
je Ing. arch. Taťána Kusteinová a Ing. arch. Jan Kašpárek.    

            Dne 22. října jsme naši školu prezentovali na výstavě škol v Hořicích. 

 

 Dne 23. října se žáci S2.C vydali v doprovodu pana učitele Martina Menšíka 
na exkurzi do Náchoda. Čekala je procházka historickým centrem města po stopách 
architektonických i literárních památek a míst, která ovlivnila dějiny tohoto kraje, ale i celé 
České republiky. Navštívili také zdejší renesanční zámek a v budově bývalé jízdárny, která 
je dnes sídlem Galerie výtvarného umění, absolvovali vzdělávací program a komentovanou 
prohlídku k I. Retrospektivní výstavě ruského malířství XVIII. – XX. století. 

Svatošová Antonie, S4.C 
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UNESCO 

UNESCO 
Milí žáci, letos jsme se rozhodli vrátit zpět do 

České republiky, a tak se můžete těšit na nové a 
zajímavé informace o českých památkách UNESCO. 
Jsou pro vás připraveny tyto památky: 

Sloup Nejsvětější Trojice - Olomouc 

Vila Tugendhat - Brno 

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na  
Zelené hoře - Žďár nad Sázavou 

Židovská čtvrť a bazilika sv. Prokopa -  
Třebíč 

Kuks- okres Trutnov 

Zámek a zámecký areál  -Litomyšl 

Vesnická rezervace - Holašovice 

Historické centrum - Praha 

 

Folbergerová Dorota, S2.C 

Foto: http://www.centrumkultury.cz/event/299947/vila-tugendhat-a-brno-zajezd-se-senior-pointem 
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SLOUP NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE  
V roce 2000 se zařadila mezi světové dědictví UNESCO barokní památka SLOUP 

NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE, k němuž patří i malá kaple. Výstavba sloupu v Olomouci probíhala 
v letech 1716 až 1754. Sloup měřící 35 metrů se stal nejvyšším sousoším České republiky. 

HISTORIE 

Architekt Václav Render chtěl postavit honosný sloup jako dík za ukončení morové 
epidemie v Olomouci na Horním náměstí. Po prosazení projektu u městské rady vypracoval 
návrh, který pomohl sám financovat. Render a s ním i několik dalších umělců se dokončení 
díla nedočkali. Nakonec 9. září 1754 byl sloup vysvěcen. Čtyři roky poté Olomouc napadla 
pruská armáda, která sloup několikrát zasáhla s pomocí děl. Po válce byl sloup opraven a 
pro připomenutí této události byla do díla zakomponována napodobenina dělové koule. 

POPIS 

Pozlacené měděné sochy Nejsvětější Trojice doprovází archanděl Michael na 
vrcholu a Nanebevzetí Panny Marie na dříku pod nimi. Základnu sloupu tvoří tři patra a 
obklopuje 18 soch svatých a 14 reliéf. 

 

 

 

 

 

Foto: https://m.olomouckadrbna.cz/zpravy/spolecnost/5282-co-se-vam-vybavi-kdyz-se-rekne-olomouc-vymyslete-mestu-nove-motto-a-vyhrajte-ceny.html 

Folbergerová Dorota, S2.C 
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ARCHITEKTURA 
 

DUBAJ  
 Dubaj je hlavní město stejnojmenného 

emirátu ve Spojených arabských emirátech, 
nachází se na severním okraji emirátu na 
pobřeží Perského zálivu. Pro odlišení od 
emirátu se používá označení Dubaj City. Město 
se dělí na dvě části oddělené zátokou Dubai 
Creek a právě tyto dvě části bývaly v minulosti 
dvě rozdílná města. Tyto části jsou Deira na 
severní straně a Bur Dubai na straně jižní. 
Jelikož město na severní straně sousedí s 
emirátem Šardžá, vyvíjí se zejména směrem na 
jih a do vnitrozemí podél pláže Džumeira. 
Poblíž ulice Zayed Road vzniklo jedno z 
nových center, nákupní galerie Dubai Mall a 
mnoho mrakodrapů spolu s nejvyšší budovou 
světa Burdž Chalífa, která byla postavena v 
letech 2004 -2010. Hlavním architektem této 
jedinečné stavby byl Adrian Smith 
z renomované chicagské firmy Skidmore, 
Owings and Merrill. Zprovoznění budovy 
proběhlo 4. ledna 2010 a byla pojmenována po 
prezidentu Arabských emirátů Chalífu bin 
Saíd Ál Nahjánovi. Mrakodrap je postavený na 
půdorysu trojcípé hvězdy a má tvar do nebe se 
ztenčující  blyštící se špice. Plášť je pokrytý 26 
tisíci skleněných desek.  Budova má mnoho 
využití, 38 pater zabírá hotel Armani.                     
 

Foto:https://hotely.zajezdy.cz/hotel-atlantis-the-palm-dubai-h7469 
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Jednou z dalších zajímavých a 
zároveň nejstarších budov v Dubaji je 
pevnost Al Fahidi postavená v roce 1787. 
Dnes se v ní nachází Dubajské muzeum, 
jež bylo otevřeno v roce 1971. Dubaj se 
dále rozrůstá směrem  do moře, kde 
vytváří zatím čtyři velkolepé umělé 
poloostrovy. Z nich tři ve tvaru palem 
zvané Palm Islands. V budoucnu se na 
těchto poloostrovech bude nacházet 100 
luxusních hotelů, exkluzivní soukromé  
vily s vlastním kouskem pláže, luxusní 
byty, přístavy,    restaurace či lázně. 

 

Foto: https://www.atlasobscura.com/places/world-islands 

Štěpán Urbanec, S2.C 
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HRADY, ZÁMKY 

ZÁMEK NELAHOZEVES 
Zámek Nelahozeves, německy 

Schloss Mühlhausen, byl postaven v 16. 
století a patří mezi nejvýznamnější pozdně 
renesanční objekty v Čechách. Zámek se 
nachází v stejnojmenné  obci, ve které žil 
Antonín Dvořák, asi 25 kilometrů severně 
od Prahy na vyvýšené skále nad Vltavou. Je 
chráněn jako kulturní památka České 
republiky. Na zámku je rodová Lobkowiczká 
sbírka umění. Současným majitelem zámku 
je William Lobkowicz. Zámek je běžně 
turisticky přístupný pro veřejnost. 

Stavbu zámku započal Florián 
Gryspek z Gryspachu roku 1553, tehdejší 
poradce českého krále Ferdinanda I., který v 
roce 1544 získal Nelahozeves a k ní náležící 
panství. Výstavba však byla po Gryspekově 
smrti roku 1588 přerušena a teprve jeho 
syn Blažej Gryspek z Gryspachu po roce 1614 
znovu pokračoval ve stavbě trojkřídlého 
zámku. 

Nacházejí se zde  dobové pokoje, které 
ukazují život vlivného šlechtického rodu. Je 
zde pánská a dámská ložnice, jídelna, 
hudební pokoj, rodinná kaple a knihovna, ve 
které jsou vystaveny ukázky vzácných knih 
a  rukopisů z roudnické lobkovické 
knihovny. Tato knihovna čítá 65 000 svazků 
a dnes je spolu s hudebním archivem 
umístěna v prostorách zámku. 

 

 

 

Foto: http://www.zamek-nelahozeves.cz 
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V přijímacím salónu je vystaven 
vzácný nábytek zdobený 
technikou pietra dura společně s obrazy 
starých mistrů – Jana Brueghela 
staršího, Petera Paula Rubense, Paola 
Veroneseho a Panniniho. Dvě místnosti, 
dekorované nábytkem z paroží, trofejemi 
a dalšími předměty, jsou věnovány 
zbraním a lovu, který byl 
neodmyslitelnou součástí společenského 
života šlechty. Poutavé nahlédnutí do 
každodenního života české šlechty a 
zámeckého prostředí završuje portrétní 
galerie členů rodu od 19. století po 
současnost.  

Elegantní zámecké prostory, 
včetně Rytířského sálu a malebného 
nádvoří, jsou ideálním místem pro 
firemní a společenské akce nebo svatby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

František Kubišta,S2.C 

Foto: https://www.tripadvisor.cz/LocationPhotoDirectLink-g7106632-d276462-i324010266-Nelahozeves_Castle-Nelahozeves_Central_Bohemian_Region_Bohemia.html 
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VILY 

VILA LANNA 
Vila Lanna je novorenesanční stavba 

umístěná v rezidenční čtvrti Bubeneč v Praze 
6. Byla vybudována roku 1872 významným 
průmyslovým podnikatelem a sběratelem 
umění Vojtěchem Lannou jako letní 
odpočinkové sídlo. 

Stavební plány pro vilu navrhl 
architekt Ignác Ullmann a výtvarné práce 
provedl Ullmannův švagr Antonín Barvitius. 
Interiérové malby jsou podle předloh Hanuše 
Markarta, Adolfa Fridricha Menzla a 
Leopolda Rottmana a vnější fasády a lodžie 
jsou ozdobeny freskami dle kartonů Josefa 
Mánesa s náměty dětských postaviček, které 
si hrají před vilou, fárají do dolů nebo malují. 
Fresky představují alegorii na podnikatelův 
úspěch a jeho bezbřehou lásku k umění. 

Půdorys stavby je asymetrický. Skládá 
se z průčelí budovy obdélného půdorysu 
s jedním vybíhajícím ramenem a bočního 
křídla s dvoupatrovou věží s plochou 
střechou a vyhlídkovou terasou, na kterou 
vede devadesát devět točitých schodů. 
Z terasy lze spatřit místodržitelský hrádek, 
Kostel sv. Gotharda, Trojský zámek 
s přilehlou vinicí, zoologickou zahradu a 
věže svatovítského chrámu. Centrem dění 
býval paladianský salon, rozdělený sloupy na 
velkou, střední a dvě menší postranní části, 
kde si Lanna dal vymalovat antické bohy 
Apollóna, Afroditu a Dionýsa. 

Foto: http://www.vila-lanna.cz/galerie/exteriery/ 
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Lannova sbírka uměleckých děl 
čítala dvacet tisíc grafik, kreseb a 
starožitností, z nichž velkou část 
skoupila při pozdějších akcích 
významná muzea a galerie.  

Dnes vila slouží Akademii věd 
České republiky jako reprezentativním 
a ubytovacím účelům. Vilu již 
například navštívili německá kancléřka 
Angela Merkelová nebo americký 
kosmonaut Andrew Feustel.  

 

Foto: http://www.vila-lanna.cz/galerie/interier/ 

Viktor Sidor, L3. 
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ROZHOVOR 

Jaký učitel vám je nejsympatičtější? 

 

 

 

 
 
Jak moc se vám u nás líbí ? 
 

Je to každodenní dobrodružství, které 
končí ve 13:10. 

 

 

 Všichni  učitelé jsou sympatičtí. 

 

   

           Kam byste nejraději jeli na třídní výlet? 

Nejraději bychom jeli s panem učitelem 
Baudyšem sázet stromky. 

 

 

 

Jakou nejlepší hlášku jste zatím od učitelů slyšeli?  

Nejlepší hláška je asi od pana učitele Baudyše: ,, JO“. 

 
 
Co patří mezi vaše oblíbené předměty na střední škole? 

Naše oblíbené předměty jsou čeština a matematika. 

 

Fungujete jako třída dobře? 

Jako třída fungujeme celkem dobře. 
 

 

rozhovor 
s třídou 

 

S3.A 
 

 

 

 
Foto: vlastní 

Foto: vlastní 
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 Stal se vám nějaký třídní trapas? 

Asi se nám ani žádný třídní trapas nestal. 

 
Máte ve třídě nějaké sportovce? 

Ve třídě máme fotbalisty a hokejisty. 

 

 

 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Děkuju za interview. 
Tomáš Marel, S2.C 

 

Foto: vlastní 
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      ROZHOVOR  

 

 

Ahoj, dnes jsme si pro vás 
připravili rozhovor 

s Davidem Piskačem ze 
třídy S2.B. 

Přejeme příjemné čtení. 

 
 

 
 

     
 
 Čemu se věnuješ? 
 

         Věnuji se divadelnímu herectví. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             Jak dlouho se této činnosti věnuješ?  
  

                                                                          Divadelnímu herectví se věnuji od svých deseti let. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Proč sis vybral právě herectví? 
 

       Řekl bych, že od malička jsem na sebe přitahoval 
pozornost, a jelikož jsem extrovert, tak rodiče dospěli k 
názoru, že by mi to mohlo jít. 

 

rozhovor 
se studentem 

 

DAVIDEM 
 

S2.B 

 

PISKAČEM 

Foto: vlastní 
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V jakém divadle hraješ ?     

   Účinkuji ve Východočeském divadle v Pardubicích. 

 

Jaká role se ti nejvíc líbila? 

    Nejspíš to byla moje první role koktavého úředníka v Lucerně, protože tam jsem si uvědomil, že 
mě herectví doopravdy baví. 

 

Myslíš si, že se každý může stát hercem? 

    Určitě to není pro každého, určitě ne pro toho, kdo nedokáže mluvit před více lidmi. 

  

Komu bys tedy herectví doporučil? 

    Tomu, kdo se nebojí si ze sebe udělat legraci a má dobrou paměť, protože paměť zde hraje velkou 
roli. 

 

Co všechno obnáší příprava na hru? 

    V prvé řadě vcítění se do role, pak naučení textu, styl, jakým roli budete hrát, rozmlouvání a poté 
spousta tréninku. 

 

Máš svůj herecký vzor? 

    Jeden určitý vzor nemám, ale mezi největší nejspíš patří Jan Werich a pak pár profesionálních 
herců od nás z divadla. 

 

 

Děkujeme ti moc za rozhovor a přejeme hodně štěstí na divadelních prknech.  

 

Jan Mazač, Jakub Navrátil S2.C 
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ANKETA 

PÍSNĚ KARLA GOTTA 
Dne 1. října 2019 zemřela česká legenda popové hudby Karel Gott. Jeho smrt zasáhla 

nejen české obyvatele, ale také zahraniční posluchače Karla Gotta. Nazpíval více než 870 
písní a to je už hodně na dnešní poměry a většina z nich se proslavila ve světě, jako například 
Včelka Mája. 

Obrátili jsme se k řadám studentů, abychom se jich zeptali, jaké písničky od Karla 
Gotta mají v oblibě. Mezi nejoblíbenější písničky patří všude známá a na Vánoce pouštěná 
písnička Kdepak ty ptáčku hnízdo máš, naopak nevelký úspěch zaznamenaly písničky 
Včelka Mája a Lady Karneval. Ale naopak nás velice překvapily písničky, u kterých jsme 
nečekali, že si je žáci pamatují, či je mají ve svém playlistu v mobilech Stokrát chválím čas 
a Když milenky pláčou.   

 

 

Foto:  

Trezor; 18; 5%

Lady Karneval; 12; 4%

Kávu si osladím; 29; 8%

Kdepak ty ptáčku 
hnízdo máš; 69; 20%

Včelka Mája; 11; 3%

Stokrát chválím čas; 56; 
16%

To musím zvládnout 
sám; 37; 11%

Když milenky pláčou; 
49; 14%

Když muž se ženou 
snídá; 39; 11%

Für Immer Jung (Karel 
Gott a Bushido); 29; 8%

PÍSNĚ KARLA GOTTA

Pavel Macháček, K1. 
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DESIGNBLOK 

DESIGNBLOK 2019 
Již od roku 1999 se na pražském výstavišti v Holešovicích každoročně koná výstava 

Designblok, které se účastní až 200 designérů a výrobků z celé Evropy. 

Letošní ročník s heslem „Ahoj Future“ (Ahoj budoucnosti), konající se od 17. do 21. 
října, představil celkem 348 vystavujících, přednášky a konference zabývající se 
budoucností, ekologií a udržitelným růstem. 

Nejnápadnějšími letošními účastníky byly například firmy Renault, představující 
svůj koncepční vůz „Trezor“ od designéra Laurese Van Den Ackera , ESA (European Space 
Agency/ Evropská vesmírná agentura), která se zabývá výzkumem vesmíru, se propagovala 
pomocí vyhlídkové věže v hlavní hale, představující budoucí habitaty na Měsíci a Marsu. 
Dále firma Perpetua prodávající tužky vyrobené z 80 % z recyklovaného grafitu. Společnost 
UNICEF přiblížila svoji činnost v terénu s pomocí virtuální reality. 

Mezi designéry se nacházely i stánky některých českých časopisů v čele s časopisem 
REFLEX a Hospodářskými novinami. 

Ani umělci na této významné akci nemohli chybět, a proto jste měli možnost 
prohlédnout si například tvorbu Jana Koláda a Davida Šediny. 

Letošní Designblok by se dal shrnout slovy jako recyklace, budoucnost, pokrok, 
ochrana přírody a mobilita. Heslo „Ahoj Future“ to vystihuje skvěle. 

 

 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

Ondřej Findejs, L3. 

 

Foto: https://www.designblok.cz 
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ENGLISH 

PROJECT EDISON  
From 23rd to 27th of September our school hosted project EDISON (Education. Drive. 

Internationality. Students. Opportunity. Network.), prepared in cooperation with 
organization AIESEC.    The task was to introduce different cultures, customs and traditions. 
All week our students could meet six young people from six different countries and they 
could talk with them not only in foreign language lessons. Here you can read some basic 
information about those six students.  

 

AVANTIKA GARG 

Twenty years old student lives in India. She’s in the final year of 
bachelor studies in marketing and management in insurance          at Delhi 
University. Her passions are art and photography. She likes to doodle and 
makes mandalas, sketch, teach, travel and watch movies or TV series. She 
speaks Hindi and English and considers herself diligent, hardworking and 
truthful. 

 

 

MARIAMI LILAURI 

Nineteen years old student of geography at Tbilisi State University in 
Georgia nowadays lives in the capital city but before that she lived in a small 
village. She really likes hiking and         she´s interested in nature and 
pollution of nature. She also loves reading books and writing poems. She has 
never been abroad and   the Czech Republic was her first county which she 
had visited. She can speak Georgian, Russian and English.  

 

FURKAN AKDUMAN 

Twenty five years old engineer lives in Konya in Turkey.    He 
graduated from Mechatronics Engineering at Kto Kartay University. He 
travels a lot and Czech Republic was his dream country. He likes cats 
and meeting new people, reading scientific Journals, playing video 
games and basketball.  

 

Foto: vlastní 

Foto: vlastní 

 

Foto: vlastní 
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LARAS FAIZATI KHAIRUNNISA 

Twenty years old student from Indonesia studies the fourth 
semester at London school of Public Relations in Jakarta, the capital 
city. She would like to travel a lot, but she is still a college student and 
travelling isn’t easy for her. She likes listening to music, watching 
movies and writing, which is the way how she expresses her emotions. 
She speaks Indonesian and English. An interesting thing is that she 
can’t eat spicy food even though she is Asian.  

 

DAJANA LJILJANIC 

Twenty two years old student of journalism at Faculty of Political 
sciences comes from Motenegro. She’s a great student, she has got a lot of 
certificates so government pays her studies. She has tried several jobs and 
has gained a lot of experience, tolerance and communicative skills. She 
loves dancing, which she trained a couple of years and won some awards. 
She likes reading crime books, especially by Agatha Christie, watching 
movies and she’s interested in culture in other parts of the world. She speaks 
English, Montenegrin and a little bit Italian. 

 

MOHAMMED FAWAIER  

Twenty one years old student lives in Amman, the capital 
city of Jordan. He likes to make new friends, reading and 
searching information on the Internet. His hobbies are playing 
football, swimming, playing the piano and he loves taking photos. 
He speaks Arabic, German and English.  

This project was closed on Friday in the gym of our school. 
There our guests showed us some traditional things. You could see 
for example flags, drawing with henna and you could try 
traditional dance of Jordan. Everyone enjoyed it and we thank for 
this opportunity. 

 

Javůrková Andrea, L4. 

Foto: vlastní 

 

Foto: vlastní 

 

Foto: vlastní 
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SPORT 

ŠKOLNÍ SPORT 

 

SKVĚLÝ VÝKON ZAJISTIL TURNAJOVOU VÝHRU 

Dne 3. 10. 2019 se konaly středoškolské sportovní hry v Novém Bydžově, kde  naši 

žáci získali prvenství ve florbalu a ve futsalovém turnaji skončili na třetím místě.  

  Náš favorizovaný florbalový tým předvedl opět skvělé výkony.  Turnaje se 

zúčastnily 4 týmy. Našim stavařům se postavily týmy: SŠTŘ Nový Bydžov, Gymnázium, 

Střední odborná škola a vyšší odborná škola Nová Bydžov A, B. Kluci si vedli na turnaji 

opravdu skvěle, SŠTŘ rozdrtili 7:0, Gymn., SOŠ a VOŠ Nový Bydžov A kluky sice trochu 

potrápil, ale kluci se nevzdali a bojovali až do konečného hvízdnutí píšťalky. Zápas skončil 

výsledkem 5:4. Nakonec náš tým čekalo Gymn., SOŠ a VOŠ Nový Bydžov B. Stavaři se hnali 

za výhrou a postupem do dalšího kola a bydžovské gymnázium porazili 5:3.  

 

ŠKOLU REPREZENTOVALI : 

Macháček Pavel, Beneš Matěj, Svoboda Martin, Novák Martin, Koleník Ondřej, 

Hejčl Tomáš, Babovák Vojtěch, Kunart Radim, Kulička Jiří, Kořínek Vojtěch, Bednář Jan, 

Novák Jakub a  Bavta Tomáš. 

Trenérem byl pan učitel  Jiří Lhoták.   

Ve futsalu školu reprezentovali: Filip Kiršbaum, David Jurčenko, Lukáš Kruml, Jakub 

Konečný, David Pospíšil, František Rejl, Jakub Novák, Jan Franc, Lukáš Němec  a Lukáš 

Chaloupka. 

Celému týmu gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů v následujících 

turnajích. 

 

 

  

Foto: vlastní 

Kosinová Klára, Grulichová Eliška, S3.A 
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ŠKOLNÍ SPORT 

SKVĚLÝ VÝKON NA POSTUP NESTAČIL 

Dne 7. 10. 2019 se konalo okresní finále v basketbalu. Turnaje se mimo naší školy 
zúčastnily tyto školy: SPŠ strojnická, Gymnázium J. K. Tyla, Gymnázium Boženy Němcové 
a Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína. Hned do prvního zápasu nastoupili naši 
basketbalisté sebevědomě a proti „strojárně“ vyhráli 10 bodů. Následující zápas se naši 
stavaři rvali o body s Gymnáziem Boženy Němcové, které také porazili s rozdílem jednoho 
bodu. Další zápas byl plný osobních soubojů. S Gymnáziem J. K. Tyla jsme nakonec prohráli 
o 3 body. Poslední zápas jsme sehráli s Biskupským gymnáziem. Klukům ve finále docházely 
síly a v souboji o druhé místo nakonec podlehli gymnáziu o 8 bodů. V celkovém umístění 
kluci obsadili 3. příčku.  

Klukům gratulujeme, děkujeme za reprezentaci školy a přejeme mnoho dalších 
úspěchů. 

ŠKOLU REPREZENTOVALI:  

Tomáš Mráz, Benjamin Erben, Ondřej Findejs, Filip Hamáček, Šimon Rajtar, Vojtěch 
Kubasa, Viktor Císař, Tomáš Mergl. 

Trenérem byl pan učitel Libor Slanina. 

 

  

Foto: vlastní 

Kosinová Klára, Grulichová Eliška, S3.A 



 

 

24 

HUDBA 

UŠNÍ PRŮPLACH 
Zdarec lidi! První dva měsíce už máme skoro úspěšně za sebou. Během začátku 

školního roku už vyšlo hodně nových desek a určitě není na škodu podívat se některým na 
zub. 

 

DYMYTRY                                                         

Začneme na domovské scéně. Dlouholeté 
maskované seskupení Dymytry vydalo po čtyřech letech 
další album, a to Revolter. Je to jejich 5. studiové album a 
skládá se z 11 skladeb.  Jsou známý tím, že hrají tzv. psy- 
core, což je vlastně nespecifikovaný hudební žánr, který si 
vymysleli. Myslím si, že chtěli zkusit vytvořit něco jinýho 
než do teď, ale podle mě se jim to asi úplně nepovedlo. 
Nejpovedenější skladbou je S nadějí a Chernobyl, který má 
ale dost zvláštní začátek. Mně osobně se tohle album moc 
nelíbí, ale každej si v tom najde to svoje. 

 

 

 

KORN                                              

Americká kapela Korn vypustila do světa další desku 
s názvem The Nothing. Album se skládá celkem ze 13 
skladeb. Album se nese v melancholickém a tíživém duchu. 
Po hudební stránce je to plnohodnotná deska, ve které je od 
každého trochu. Tahle deska rozhodně nese typické znaky 
týhle bandy, ale jsou v ní i nový prvky. Objevují se v ní 
brutální řvavé momenty, melancholické refrény i typický 
groove. Podle mě je tohle album hodně povedný a dali si 
s ním dost práce. 

 

 

Foto: https://www.bontonland.cz/dymytry-revolter/ 

Foto: https://www.spark-rockmagazine.cz/nova-
deska-korn-je-tady-ochutnejte-singl 
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KADAVAR                                                                                             

Německé trio Kadavar, hrající psychedelický 
rock s okultní tematikou, vydalo další album a to For 
the Dead Travel Fast. Kapela je přirovnávána ke 
kapelám ze sedmdesátek jako Led Zeppelin a Black 
Sabbat. Začali tvořit tenhle styl hudby, protože jim 
přišla tvorba současných interpretů nudná a chtěli se 
vrátit k původní tvorbě ze sedmdesátek. Album se nese 
v duchu tvrdého hard rocku a má takový klasický retro 
zvuk. Deska je o cestě psychedelickou érou 70. let, kde 
lásku, mír a přírodu nahrazuje zlo, temno a Lucifer. Je 
zde celkem 9 skladeb. Myslím si, že hodně lidí si v tom 
najde to svoje, ale oproti tomu hodně lidí tomuhle stylu 
hudby nepřijde na chuť. 

 

 

KAM JÍT ZAPAŘIT? 

1.11. Kissin‘ Dynamite (Praha) – hard rock 

9.11. The 69 eyes (Praha) – gothic rock 

13.11. Jinjer (Praha) – progerssive metal 

15.11. Mayhem (Praha) – black metal 

17.11. Amon Amarth (Praha) – melodic-death metal 

23.11. Winter Masters of Rock (Zlín)  

26.11. Delain, Arkona (Praha) – symphonic metal, pagan metal 

30.11. Kataklysm (Praha) – death metal 

 

 

Marie Spišáková, L4. 

Foto: https://www.nuclearblast.com.html 
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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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