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„DON’T LISTEN TO THE RADIO…“ 

 

  Správně. Mé první téma se nebude týkat ničeho jiného než Flatoutů. Jelikož na 

chodbě  potkávám  spolužáky  s měsíčním  banem,  kteří  se  nedostanou  na  své  účty, 

protože si stáhli na své školní počítače Flatout 2 – Sucks to be you! A pokud náhodou 

patříte k té menšině, která si nestáhla ze síťového disku Flatouty, ale Mafii, tak ten ban 

máte  taky. Nejsem  si  sice  jistý,  co  se  stalo  těm,  kteří  si na  svůj  školní počítač  stáhli 

obojí, ale jedno je jisté, a to sice, že teď bych počítačové bohy (pan učitel Frank a spol.) 

nepopouzel  ani prachsprostými Bulánky  a  zůstanu u  skládačky,  co  si můžete dát na 

plochu  ve  Windowsu  7.  TATO  FAKTA  VŠAK  NIC  NEMĚNÍ  NA  TOM,  ŽE  ODEBRÁNÍ 

„HLEDÁNÍ MIN“ Z WINDOWSU BERU JAKO OSOBNÍ ZRADU! 

 

A protože nevím, co teď napsat, tak tady je Mario: 

── ── ── ── ── ── ── ██ ██ ██ ██ ── ██ ██ ██ ──  
── ── ── ── ── ██ ██ ▓▓ ▓▓ ▓▓ ██ ██ ░░ ░░ ░░ ██  
── ── ── ── ██ ▓▓ ▓▓ ▓▓ ▓▓ ▓▓ ▓▓ ██ ░░ ░░ ░░ ██  
── ── ── ██ ▓▓ ▓▓ ▓▓ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ░░ ░░ ██  
── ── ██ ▓▓ ▓▓ ▓▓ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ░░ ██  
── ── ██ ▓▓ ██ ██ ░░ ░░ ░░ ░░ ░░ ░░ ██ ██ ██ ──  
── ██ ██ ██ ██ ░░ ░░ ░░ ██ ░░ ██ ░░ ██ ▓▓ ▓▓ ██  
── ██ ░░ ██ ██ ░░ ░░ ░░ ██ ░░ ██ ░░ ██ ▓▓ ▓▓ ██  
██ ░░ ░░ ██ ██ ██ ░░ ░░ ░░ ░░ ░░ ░░ ░░ ██ ▓▓ ██  
██ ░░ ░░ ░░ ██ ░░ ░░ ██ ░░ ░░ ░░ ░░ ░░ ██ ▓▓ ██  
── ██ ░░ ░░ ░░ ░░ ██ ██ ██ ██ ░░ ░░ ██ ██ ██ ──  
── ── ██ ██ ░░ ░░ ░░ ░░ ██ ██ ██ ██ ██ ▓▓ ██ ──  
── ── ── ██ ██ ██ ░░ ░░ ░░ ░░ ░░ ██ ▓▓ ▓▓ ██ ──  
── ░░ ██ ▓▓ ▓▓ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ▓▓ ██ ── ──  
── ██ ▓▓ ▓▓ ▓▓ ▓▓ ██ ██ ░░ ░░ ░░ ██ ██ ── ── ──  
██ ██ ▓▓ ▓▓ ▓▓ ▓▓ ██ ░░ ░░ ░░ ░░ ░░ ██ ── ── ──  
██ ██ ▓▓ ▓▓ ▓▓ ▓▓ ██ ░░ ░░ ░░ ░░ ░░ ██ ── ── ──  
██ ██ ██ ▓▓ ▓▓ ▓▓ ▓▓ ██ ░░ ░░ ░░ ██ ██ ██ ██ ──  
── ██ ██ ██ ▓▓ ▓▓ ▓▓ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ──  
── ── ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ▓▓ ▓▓ ██  
── ██ ▓▓ ▓▓ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ▓▓ ▓▓ ▓▓ ██  
██ ██ ▓▓ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ▓▓ ▓▓ ▓▓ ██  
██ ▓▓ ▓▓ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ▓▓ ▓▓ ▓▓ ██  
██ ▓▓ ▓▓ ██ ██ ██ ██ ██ ── ── ── ██ ▓▓ ▓▓ ██ ██  
██ ▓▓ ▓▓ ██ ██ ── ── ── ── ── ── ── ██ ██ ██ ──  
── ██ ██ ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── 

 

   
A nakonec bych rád zmínil ples.     Vím, že mnoho z vás  lituje, že některé 

fotky  byly  vůbec  pořízeny.  A  měli  byste  se  stydět,  protože  někteří  na  nich 

vypadají, že  jsou  ještě více zlití, než ve skutečnosti byli, a  to  je co  říct. Přičemž 

mnozí  podle  dokumentace  už  nebyli  ani  schopní manipulace  se  šerpou.  (Ale 

stejně v duchu gratuluji těm, jimž se ten večer zadařilo.) 
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ZPÁTKY DO MINULOSTI 

LEDEN/ÚNOR 

  Dne  23.  1.  2015  proběhla  na  ČVUT  v Praze  soutěž Hala  roku  JUNIOR  2015.  Z naší 

školy se této soutěže zúčastnilo celkem 9 týmů. Nejlépe se umístil tým 3G Jeleni ve složení 

Martin Štěpánek, Ondřej Blažek, Šimon Hájek a fotograf Jakub Nohejl – L2.  

A co se dále událo? Dne 28. 1. se  třídy pozemního stavitelství zúčastnily přednášky 

firmy Eurovia týkající se silničních staveb. Tato přednáška byla rozdělena do dvou částí. První 

část byla zaměřená na snížení hlučnosti na komunikacích a ve druhé části se mluvilo o stavbě 

komunikace ve Veselí nad Lužnicí. 

Pololetní vysvědčení bylo předáváno šestou hodinu ve čtvrtek 29. 1. 2015 a další den 

následovaly, námi dlouho vytoužené, jednodenní pololetní prázdniny. 

  Návrat do  školních  lavic  jsme absolvovali 2. 2. 2015 a  začali nové pololetí  s čistým 

štítem. 

  Dne  6.  2.  2015  se  konal  reprezentační  ples  školy  v kongresovém  centru  Aldis,  na 

kterém  byla  k vidění  vystoupení  tanečníků  z taneční  školy  Bonstep  a  cheerleadingové 

skupiny Cheeky  cheerky. Poté následoval hlavní program,  a  tím bylo  slavnostní předávání 

šerp letošním maturantům. Plesu se zúčastnilo kolem 800 lidí.   

  O  velké  přestávce  dne  11.  2.  2015  proběhla  schůzka  školního parlamentu,  kde  se 

probírala  záležitost  ohledně  nových  skříněk  na  větší  zavazadla  u  učebny  deskriptivní 

geometrie a nástěnky na vzkazy, různé akce a další v suterénu u šaten. Na  řadu také přišla 

otázka ohledně boxovacího pytle do posilovny, která bude dále projednávána. 

  Na  naší  škole  se  také  každoročně  pořádají  přijímací  zkoušky  nanečisto.  V únoru 

proběhlo  první  kolo,  a  to  11:00  od  13:30.  Této  možnosti  využilo  přes  80  budoucích 

středoškoláků. Absolvovali dva písemné testy z předmětů matematika a český jazyk a literatura.  

Další možnost budou mít žáci základních škol 25. února a 11. března.  

 Všem budeme v dubnu na opravdových přijímačkách držet palce. 
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       Uskutečnil  se  v pátek  6.  února  2015  v kongresovém  centru  Aldis  v Hradci  Králové. 

Letos  se představily  třídy  L4.,  S4.A,  S4.B,  S4.C  a  Z4. Než maturanti nastoupili na  šerpování,  

mohli jsme vidět předtančení Taneční skupiny TAK Dance KROK.  Jako první nastoupily třídy L4. 

a S4.A a hned za nimi S4.B, S4.C a Z4. Dále jsme taky mohli vidět taneční vystoupení tříd 

S4.B a Z4.  

K tanci  hrála hudební skupina Servis‐Vokap. Zábava byla v plném proudu jak ve Velkém, tak 

v Malém sále, kde byla diskotéka. Večer si naplno užívali nejen maturanti, ale i jejich rodinní 

příslušníci. Mně osobně se ples moc líbil a opravdu jsem si ho užila.     

. 
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HALA ROKU JUNIOR 2015 

PRVNÍ DESÍTKA, ALE ŽÁDNEJ KOV	
     Dne 23. ledna 2015 se již v časných ranních hodinách výprava vybraných studentů, v čele 

s naší paní  ředitelkou a  Ing. Machačem, rozjela pronajatým autobusem směr České vysoké 

učení technické v Praze. Na tamější fakultě Architektury a stavebnictví byl vyhlášen již osmý 

ročník  soutěže Hala  roku  junior  2015. Naskládat modely  do  autobusu,  přemoci  ospalost, 

vyzbrojit dobrou náladou a obléci školní trika. Hodiny hlásí 5:00, můžeme vyrazit, Vážení. 

      Soutěž  byla  jako  každý  rok  vypsána  ve  dvou  kategoriích. V obou  se musela  přemostit 

vzdálenost 1200 mm, přičemž v kategorii  „A“ musela být konstrukce mostu připravena  již 

předem  ze špejlí,  smrkových nosníků, provázků a  lepidla a celkově musela vážit do 200 g. 

V kategorii „B“ byl model vytvářen na místě během dvou a půl hodiny čistého času, přičemž 

musel být použit materiál, který jsme dostali, a sice karton různých šířek, provázky, špejle a 

lepidlo z tavné pistole. V obou kategoriích se hodnotil poměr váhy modelu a jeho únosnost. 

Po dokončení tvorby modelů do této kategorie a po jejich zvážení se všechny týmy odebraly 

na místo rozhodnutí zásadní pravdy, a to na provizorní podium v hlavní hale, kde se konaly 

zásadní zkoušky. Navzdory obrovské konkurenci z ostatních škol se podařilo jednomu z týmů 

probojovat se do prvních desítek v obou kategoriích. Jedná se o tým 3G Jeleni tvořený žáky 

L2.  (Šimon  Hájek,  Martin  Štěpánek,  Ondřej  Blažek).  Všem  zúčastněným  patří  obrovská 

poklona za vynikající reprezentaci školy a vynaložené úsilí a čas při přípravě. 

Týmy: 
3G Jeleni ‐ Ondřej Blažek, Šimon Hájek, Martin Štěpánek 

Taumatawhakatangihanga ‐ David Holý, Vojtěch Kašpar, Jakub Lejp 
#YZO 420 ‐ Martin Málek, Karel Rafael, Pavel Chudý 

ŽULIČI ‐ Vlastimil Kricnar, Vojtěch Jandera, Ondřej Švanda 

JELIMÁNI ‐ Dominik Rejthar, Jakub Tomašík, Tomáš Kodet 

JaMaJa HeLiVo ‐ Ondřej Blažek, Jakub Nohejl 
DUO MOMENTO ‐ Klára Vejrová, Jiří Hoffman 

Žubři ‐ Tomáš Šmatolán, Pavel Látr, Václav Jedlička 

NO MONEY, NO FUNNY ‐ Lukáš Burda, Lukáš Doležal 
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PREDNÁŠKA FIRMY EUROVIA 
 
     Dne 28. ledna proběhla na naší škole přednáška o silničních stavbách pořádaná firmou 
Eurovia, která se stala firmou roku 2011. 
 
   První část, kterou přednesl Ing. Petr Bureš, se týkala nových silnic Viaphone. Jejich cílem 
je  snížit  hlučnost  projíždějících  vozidel  po  dané  komunikaci.  Žáci  se  dozvěděli  zajímavé 
informace o měření hlučnosti , postupu provádění a cílech silnic Viaphone. 
 
   Druhá  část, přednesená RNDr.  Janem  Sotorníkem,  se  týkala právě probíhající  výstavby 
komunikace  ve Veselí nad  Lužnicí,  která  začala  v červnu  roku  2011. Obsahem  této  části 
bylo provádění dané stavby, informace o vrstvách vozovky a průběhu výstavby. Studenti se 
dále dozvěděli, že první silniční stavbou této firmy byla vozovka v Praze v ulici 5 .května. 
     

Studenti si z této přednášky odnesli nové vědomosti, které využijí  v předmětu inženýrské 

stavby. 

 

 

PREDNÁŠKA „DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ" 
 

     Ve středu 4. února 2015 se třída Z4. zúčastnila přednášky na téma „Duševní vlastnictví". 

     Přednášející, velmi zkušený znalec oboru, nám více než 2 hodiny vysvětloval možnosti 

získání nejen ochranné známky, ale dozvěděli jsme se i mnoho informací o podání žádosti 

o patent, a nejen to. 

      Dalším bodem přednášky byly  informace o autorských právech a věcech  spojených  s 

jeho vznikem, zrušením či propadnutím. Dále i jeho případné porušení je jeden z hlavních 

problémů  v  celosvětovém  měřítku.  Snad  každý  člověk  dnes  již  ví,  že  zkopírovat  nebo 

stáhnout  písničku  je  vlastně  protizákonné,  ale  stále  se  to  děje.  Bohužel  i  píseň  patří 

člověku, který jistě vynaložil velké náklady na vytvoření svého díla. Proto je důležité, aby si 

lidé začali uvědomovat, že např. právě píseň, film, apod. není zadarmo, a tak se  i chovali. 

Celá třída duchapřítomně pokládala dotazy a stále vyzvídala další a další informace. 

 Za  třídu  Z4. mohu  říci,  že  pro  obor  Technická  zařízení  budov  je  přednáška  o  duševním 

vlastnictví velice, ale velice přínosná a že strávení dvou a půl hodin v pohodlných  lavicích 

školní  auly nikomu nevadilo,  spíše naopak. Výraz údivu  a  smutku na obličeji  studentů  z 

konce  přednášky  mluví  za  vše,  jelikož  nám  přednáška  utekla  až  příliš  rychle.

     Za  celou  třídu  Z4. děkuji  za možnost  zúčastnit  se  této naučné přednášky  a už  teď  se 

těšíme na další možnost dozvědět se něco přínosného pro náš obor. 
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V. Brandýská, S4.C 

ˇ 

Filip Šulc, Z4. 



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

 

                

 

Zápis z jednání studentského parlamentu  

konaného dne 11. 2. 2015 

Přítomni:,  výchovný  poradce  školy Mgr.  Petr  Ascherl,  Novák  Dominik  (L1.),  Binar  Tomáš 

(S1.A),  Smetiprach Martin  (S1.C),  Šeda  Krištof  (Z1.),  Žemličková  Anna  (S2.A), Matějusová 

Aneta (S2.A), Hanuš Roman (S2.C), Fabián Filip (S4.A),  

Omluveni: studenti z tříd: S1.B, L2., S2.B, Z2., L3., S3.A, S3.B, S3.C, L4., S4.B, S4.C, Z4. 

Kontrola úkolů z minulé porady: 

1. Přislíbené  skříňky  pro  dojíždějící  studenty  byly  zrealizovány  u  učebny matematiky 
v prvním patře. Skříňky jsou zamykatelné a fungují na desetikorunu, která se vám po 
odemčení zase vrátí.  

2. Nástěnky pro studenty byly umístěny u vchodu do šaten. Byly na ně umístěny letáky a 
informace  o  vysokých  školách,  dnes  už  fungují  samostatně  a  studenti  je  využívají 
k inzerci.  

Nové úkoly a informace: 

1. Smetana Martin (S1.C) vznesl požadavek o pořízení šatních skříněk do své kmenové 
učebny. 

2. Novák Dominik (L1.) požádal o pořízení věšáků do třídy. 
3. Šeda Kryštof  (Z1.) vznesl návrh o pořízení rychlovarné konvice a mikrovlnné  trouby 

do kmenové třídy. 
4. Fabián Filip (S4.B) informoval, že ve třídě nejde dataprojektor a poprosil o opravu. 
5. Mgr.  Petr  Ascherl  informoval,  že  bude  do  posilovny  na  podnět  studentského 

parlamentu  pořízen  boxovací  pytel.  Ovšem  všechno  ostatní  vybavení,  jako  jsou 
boxovací rukavice apod., si budou žáci nosit vlastní. 

Diskuse: 

1. K bodu 1: Skříňky zde nemohou být umístěny z důvodů malých rozměrů třídy. 

2. K bodu  2:  Tento  požadavek  nemůže  být  splněn  z právních  důvodů.  Škola  by  pak 

nesla odpovědnost za jakékoli poškození či krádež.  

3. K bodu 3: Tomuto návrhu nemůže být vyhověno z hlediska hygienických předpisů. 



4.  
 

   
SOC 2015 

Tento měsíc  se 11. 2. opět  konalo  školní  kolo  talentové  soutěže  Střední odborné  činnosti, 

tedy zkráceně SOČ.  

Z naší školy se ho zúčastnili tito žáci:  

 Petr Holý  
se svým návrhem administrativní budovy na proluce zadané magistrátem 
jako letošní téma pro práce třetích ročníků technického lycea 

 David Pelikán 
s odvážným a kreativním návrhem kavárny a galerie inspirované trupem lodi 

 Jana Hušková 
též s návrhem administrativní budovy 

 Ondřej Machač 
se svým polyfunkčním domem, který svou prezentaci povýšil i o model 
svého projektu 

 Martin Jirásko  

s originální pivnicí v podobě hmyzího brouka 

 Šimon Semerák 
se svým bytovým domem na proluce 

 Dominik Rejthar 
s turistickou rozhlednou připomínající kukaččí hnízdo 

 Tomáš Kodet 
se svým ekologickým řešením představil svou taneční školu, která využívá 
technologie TiO2 k čištění ovzduší ve městech 
 
 

Odbornou  porotu  tvořili:  Ing.  arch.  Michaela  Matoušová  z oddělení  územního  plánování  

Magistrátu  města  Hradce  Králové,  která  byla  velmi  přísná  a  vytknula  studentům  téměř 

každou chybičku, dále Akad. arch. Karel Rulík z ateliéru A91 v HK, Ing. arch. Antonín Kustein, 

Ing. arch. Taťána Kusteinová a Ing. Vlastimil Voříšek. 

Po odprezentování všech prací porota vyhodnotila nejlepší studenty, kteří se umístili v tomto 

pořadí: 

1. Dominik Rejthar 
2. Tomáš Kodet 
3. Ondřej Machač 

 

ˇ 

10       ZE ŠKOLY 



 

 

   

První dva z tohoto kola postupují do kola dalšího. Dále byla vyhlášena i Cena publika, 

kde se umístil na prvním místě Šimon Semerák, na druhém Ondřej Machač a na třetím Jana 

Hušková a Dominik Rejthar.  

Na  závěr  porota  poblahopřála  všem  zúčastněným  a  oznámila  jim,  že  kromě  prvních  dvou 

postupují dále všichni do soutěže Pracujeme s Archicadem.  

Blahopřejeme vítězům a přejeme jim štěstí do dalšího kola. 

11  

Tomáš Kodet, L3. 



 

 

   

12         ROZHOVOR 
 

S VLÁDOU ULRICHEM 

Vladimíra Ulricha  jste si mohli všimnout na školních akcích,  jako  je Vánoční 

akademie, 140. výročí školy a další akce souboru Hlahol. Chodí do čtvrtého ročníku 

Technického  lycea a v následujícím rozhovoru nám přiblíží,  čím naplňuje svůj volný 

čas, pokud se samozřejmě neučí. 

ˇ 

NA CO HRAJEŠ?

Hraji  hlavně  na  housle  a  kytaru.  Něco  málo 

zvládnu na klavír, na který jsem se pár věcí naučil, 

aby  se  neřeklo,  když  už  nám  zabírá  místo  v 

obýváku,  ale  člověk,  co na  klavír umí, by  se  jen 

zasmál. Nemohu říci, který z nástrojů mám raději. 

Každý má něco do sebe a na každý se dá zahrát 

něco jiného. 

JAK DLOUHO HRAJEŠ?

Na housle, když to tak počítám, jedenáct let. Na 

tátovu kytaru jsem brnkal už jako malý kluk, když 

byla ještě větší než já, ale více se jí věnuji 

víceméně až poslední dva roky. 

PROČ ZROVNA HRAJEŠ NA HOUSLE?

Chodil  jsem na  základní  školu  s  rozšířenou hudební výukou a povinně  jsme všichni 

museli hrát na zobcovou flétnu, jejíž zvuk mi ještě teď navozuje stavy úzkosti. Třídní 

učitel mi tehdy řekl, že když mám k flétně takový odpor, ať tedy hraji třeba na housle. 

Zřejmě nečekal, že ho vezmu za slovo.  

ZAČAL JSI S HRANÍM SÁM, NEBO TĚ DO TOHO RODIČE DOTLAČILI? 

Popravdě jsem já dotlačil rodiče, aby mě ke hře na housle přihlásili. 

JSI „SAMOUK“, NEBO CHODÍŠ DO NĚJAKÉ HUDEBNÍ ŠKOLY? (KAM A JAK DLOUHO?)

S houslemi  jsem až do  roku 2014 navštěvoval ZUŠ Habrmanova. Co se kytary  týče, 

jsem samouk,  jelikož když porovnám hru na housle s hrou na kytaru,  je  to doslova 

brnkačka. 



 

 

 

   

JAK ČASTO A JAK DLOUHO TRÉNUJEŠ? 

Co jsem absolvoval na ZUŠ svým posledním sólovým koncertem, tak už necvičím. Jen 

si  občas  zahraji  pro  radost,  nebo  pokud  se  blíží  vámi  všemi  již  měsíce  dopředu 

očekávané vystoupení Hlaholu, tak na zkouškách. 

JAKÁ JE TVOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ SKLADBA? 

Z těch, co jsem hrál, určitě Montiho čardáš. A to nejen proto, že na názvy ostatních si 

zrovna nemůžu vzpomenout.  Je  to  skvělý pocit, když hrajete něco,  co  se vám  líbí a 

máte to zcela ve svých rukou. Jinak si víceméně v každém žánru najdu něco, co se mi 

líbí. Víceméně v každém.  

MÁŠ NĚJAKÉ ÚSPĚCHY?  (JAKÉ?) 

Největší  úspěchy  jsem  zažíval  hlavně  v  orchestru,  kdy  jsme  získali  první  cenu  na 

mezinárodní  soutěži v Belgii, pak  ještě na několika  soutěžích u nás v  ČR, nebo když 

jsme  v  menší  skupině  hráli  na  firemní  akci  BMW,  a  podobně.  Jinak  zde  použiji 

klasickou  klišé  větu:  „Za  největší  úspěch  považuji  to,  že  jsem  u  hraní  vydržel  tak 

dlouho“. 

MÁŠ NĚJAKOU VESELOU PŘÍHODU, KTERÁ SE TI STALA TŘEBA NA SOUTĚŽI?     

Bohužel mě nenapadá nic,  co by pobavilo a  zároveň  se  s  tím  toto  číslo  Jeřábu dalo 

publikovat. 

Děkujeme za rozhovor a přejeme, aby tě chuť ke hraní neopustila.
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 14       ROZHOVOR  

TECHNICKÁ  ZARÍZENÍ  BUDOV – 4.ROCNÍK  ˇ  ˇ 

V JAKÉM ROCE JSTE PŘIŠLI NA NAŠI 

ŠKOLU?

Jak kdo, někdo v  roce 2010, někdo 

až v roce 2011. 

KDO JE VAŠE TŘÍDNÍ UČITELKA A S 

JAKÝM POČTEM ŽÁKŮ JSTE 

NASTOUPILI DO PRVNÍHO 

ROČNÍKU? 

Naší třídní je už druhým rokem Hedvika Landová, což je to nejlepší, co nás mohlo potkat. 

Do prvního ročníku nás nastoupilo 26.

JAKÝ JE VÁŠ SOUČASNÝ POČET ŽÁKŮ?

Momentálně nás je 24 a Jakl. 

KOLIK JE VE VAŠÍ TŘÍDĚ HOLEK A KOLIK KLUKŮ?

To se nedá se stoprocentní pravděpodobností určit. U některých si nejsme jisti pohlavím.

KTERÝ UČITEL JE VÁŠ NEJOBLÍBENĚJŠÍ A NAOPAK?

Nejoblíbenějším  učitelem  je  podle  našeho  názoru  pan  Baudyš,  protože  se  na  plese 

pořádně odvázal a není to žádný suchar, opakem je p. uč. Lhoták. 

S JAKÝM POCITEM VSTÁVÁTE DO ŠKOLY?

Vstáváme s pocitem plnosti. 

JAKÉ PŘEDMĚTY VÁS ZAUJALY NEJVÍCE?

Je jich tolik, že ani nevíme, kde začít.

JAK JSTE SI UŽILI PLES? KOLIK Z VÁS NEVÍ, JAK SE DOSTALO DOMŮ? 

Prý se nám tam líbilo. Samozřejmě všichni vědí, že jsme slušná třída. 

JAK HODNOTÍTE SAMI SEBE JAKO KOLEKTIV?

To můžeme říct jen čtyřmi slovy: „Banda mužských pohlavních orgánů". 
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KOLIK SCHODŮ KAŽDÉ RÁNO MUSÍTE VYJÍT, ABYSTE SE DOSTALI DO SVÉ TŘÍDY? 

Jen 21, díky bohu za přízemí. 

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

Dle našich odhadů osm z pětadvaceti.

KDO Z UČITELŮ PODLE VÁS VYPADÁ NEJMLADŠÍ?

Rozhodně Hedvika Landová, na 38 vypadá opravdu skvěle.(Hahaha! Pozn. Ld) 

PRŮMĚR TŘÍDY V 1.POLOLETÍ? 

2, 73.   

NEJLEPŠÍ PRŮMĚR ŽÁKA VAŠÍ TŘÍDY? BYLO NĚJAKÉ VYZNAMENÁNÍ? A KDO TO 

DOTÁHL NA PĚTKU? 

Nejlepší  byl  šprt  Bajtalon  s  průměrem  1,4.   Na  vyznamenání  bohužel  nedosáhl 

nikdo, nicméně pětky se dočkalo úctyhodných 17 studentů. 

KOLIK MÁTE/MĚLI  JSTE VE TŘÍDĚ ZAMILOVANÝCH PÁRŮ A KOMU TO NEJDÉLE 

VYDRŽELO? 

My rádi střídáme. 

JAKÝ KONÍČEK U VÁS PŘEVAŽUJE?

Z důvodu nulového volného času kvůli projektům na žádné koníčky čas nezbývá. 

POMĚR SPORTOVCŮ A KUŘÁKŮ U VÁS VE TŘÍDĚ?

Je to poměrně vyrovnané, naše skóre je 11:14.

JAKÝ NEJVĚTŠÍ PROBLÉM ŘEŠILA VAŠE TŘÍDA?

Doposud největším problémem byl biatlonista Kůča.

NEJLEPŠÍ HLÁŠKA, KTEROU JSTE SLYŠELI OD UČITELŮ?

Rozhodně nejlepší se stala: „Viz 1. ročník".
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NOVÉ PROJEKTY V HORÁCH, ALPÁCH 

Čistý  horský  vzduch  a  zimní  sporty  nás  už  od  pradávna  lákaly  do  vyvýšených 

oblastí. V Německu  to byly především Alpy. Největší hory evropského  kontinentu  jsou 

nejkrásnější právě v Deutschlandu.  

A  jelikož  turistů  přibývalo  a  přibývalo,  stavěly  se  čím  dál  větší  domy  a  chatky. 

Nevzhledné a hodící se spíše na nepovedený okraj nějakého většího města někde hodně 

daleko. V současné době se ale trend obrací, architekti dávají důraz na zvolený materiál 

a snaží se najít dialog s okolní přírodou. Někdy to ovšem bývá až příliš dlouhý rozhovor. 

 

 

 

 

 

 

 Lanovka v oblasti Algäu 

Většinou  se  to  ale už povede. Novodobí  architekti  tak dbají nejen na  vizuální  kontakt 

s přírodou, ale snaží se také využívat regionální materiály a zdroje. A  i když musejí tyto 

stavby  čelit  nepříznivým  klimatickým  podmínkám,  jsou  energeticky  strašně  málo 

náročné. A pak že to nejde!  

VÝSTREDNÍ NEZNAMENÁ DIVNÉ 

Dům dole na obrázku se ti možná zdá do horské architektury naprosto netypický, může 

to být ale pouze na první pohled. Do těch našich kopečků, které nazýváme hory, by se 

hodil  těžko,  ale  naopak  v takových  Alpách  by mohl  zapadnout.  On  tady  už  byl  totiž 

nápad, proměnit celé Alpy ve fantasticko‐expresionistickou krajinu. Objevil se poprvé ve 

20.  letech,  stal  se  utopií,  ale  dnes  opět  nachází  své  příznivce  a  snad můžeme  brzy 

očekávat stavby podobného rázu. 

 

 

ˇ 



Ano, super akce

Ano, ale minulý rok byl lepší

Ne

 

 

   

PLES NAŠÍ ŠKOLY 

Reprezentační ples naší  školy  je už  za námi a  tato anketa  je  věnována právě 

jemu. Mnoho z našich spolužáků se ho zúčastnilo a nás zajímalo, pokud na plese byli, 

tak jak si ho užili.   
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Líbila se vám akce? 



Ano

Rozhodně ne

Nemám s kým

On byl Valentýn?
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VALENTÝN 

Svátek  svatého Valentýna  se  slaví v anglosaských  zemích každoročně 14. února a  je 

svátkem  lásky a náklonnosti mezi partnery. V tento den si páry tradičně posílají pohlednice, 

květiny  nebo  cukrovinky.  V poslední  době  se  rozšířil  po  celé  Evropě,  a  to  do  jisté míry  i 

z komerčních  důvodů.  Tentokrát  jsme  proto  věnovaly  anketu  tomuto  svátku,  jehož 

symbolem je srdce, a ptaly se spolužáků, zdali svátek slaví, nebo zdali to jde zcela mimo ně. 



 

ARCHITEKTURA ZE ŽIVOTA 

 

        Chtěli spojit venkov i kosmopolitní New York, chtěli pohodlí, praktičnost a snadný 

každodenní provoz. Proto si manželé z Texasu postavili skvělou dřevostavbu v podobě 

stodoly o rozloze 150m2. 

 

       Jejich prostá a jednoduchá dřevostavba má obdélníkový půdorys a ozvláštňují ji velká 

tabulková okna, která dodala bydlení originální industriální nádech. Od vchodových dveří 

se přímo vstupuje do jídelny a obývacího pokoje s kuchyní. Za kuchyňskou linkou se skrývá 

technická místnost a toaleta. Z obývacího pokoje vedou schody do patra, kde se z malé 

galerie pokračuje do koupelny a ložnic.   

 

       Obytný prostor působí díky dvojnásobné výšce stropu velkoryse a právě to byl jeden z 

požadavků manželů. 

 

       Dům v klidné rezidenční čtvrti texaského Austinu vybočuje z řady naleštěných 

amerických rodinných vilek typického předměstí nejen svým dosavadním vzhledem, ale i 

plány do budoucna. Chtěli by mít aspoň tři děti a po jejich narození prý postaví na jižním 

konci pozemku samostatnou jednotku, ve které bude ložnice rodičů s kompletním 

zázemím. Nyní jsou dva z budoucích dětských pokojíků v patře prozatím spojené v jeden 

velký, ve kterém mají majitelé ložnici.  

 

       Nábytek je vyrobený na míru a dokonale vyhovuje požadavkům rodiny. Ocelové 

schodiště včetně zábradlí si majitel nejen vymyslel a navrhl, ale za pomoci svého otce i 

postavil. Zajistil výrobu kovových tabulkových oken, podílel se i na přípravě venkovních a 

interiérových dveří. Ty jsou jedním z klíčových prvků, které domu dodávají originální tvář. 

Černobílý interiér doplněný přírodním dřevem oživují právě ostře červené vstupní dveře, v 

patře vedou do jednotlivých pokojů a koupelny dveře modré, zelené nebo žluté. 

 

       Retro nádech nábytku má na svědomí paní domu. Jednotlivé kousky pečlivě vybírala v 

obchodních řetězcích nebo na internetových aukcích a následně je s manželem doma 

upravovali k obrazu svému.  

 

       S venkovsky působící kuchyňskou linkou tak příjemně kontrastuje městský tmavý 

jídelní nábytek, komody nebo umyvadla. Svítidla textil a drobný nábytek nasbírala rodina 

na svých cestovatelských výpravách. 
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STONEHENGE 
     Stonehenge  je nejznámější megalitickou  (z  řečtiny, mega – velký,  lithos – kámen) 
stavbou  světa.  Jedná  se  o  komplex menhirů  a  kamenných  kruhů,  nacházející  se  na 
salisburské pláni asi 13 km severně od městečka Salisbury v jižní Anglii. První části této 
památky byly vybudovány kolem  roku 3100 př. n.  l. Do  seznamu  světového dědictví 
UNESCO byla stavba zapsána roku 1986. 

 

STAVBA STONEHENGE 

     Nejstarší částí stavby je kruh o průměru 110 m z vnější strany tvořený příkopem a z 
vnitřní  strany valem, vybudovaný okolo  roku 3100 př. n.  l. Val byl  jen 0,5 m vysoký. 
Příkop byl 2 m hluboký a na  jeho dně byly umístěny kosti zvěře a skotu, aby se půda 
zpevnila. 

     Nejznámější částí jsou kamenné bloky uspořádané do kruhu o průměru 33 m, které 
byly vztyčeny přibližně mezi  lety 2600 až 2400 př. n.  l. V době svého vzniku byl tento 
kruh  tvořen 30 svislými „sloupy“, na kterých bylo uloženo 30 vodorovných překladů. 
Uvnitř kruhu bylo patrně 5 trilitonů (2 svislé kameny jako sloupy, na kterých leží jeden 
vodorovný  překlad)  rozestavěných  do  tvaru  podkovy,  která  se  otevírala  na 
severovýchod. Tato podkova měla asi 14 m v průměru a  jednotlivé kameny, kterými 
jsou trilitony tvořeny, váží každý okolo 50 tun. 
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PUVOD NÁZVU 

     Název „Stonehenge“ pochází ze staré angličtiny, ale není známo, co přesně znamená. 
Existují dvě hlavní  teorie, které  se neshodují v druhé polovině názvu. Podle obou  teorií 
první polovina názvu „Stone“ znamená „kámen“. První z těchto teorií však říká, že druhá 
polovina  názvu,  staroanglické  slovo  „hencg“,  znamená  „henge“,  tedy  v  překladu 
„šibenice“.  Druhá  tvrdí,  že  v  původním  názvu  bylo  slovo  „hinge“,  které  znamená 
„zavěšený“.  Není  tedy  jasné,  jestli  je  pravým  názvem  „Kamenná  šibenice“,  nebo 
„Zavěšený kámen“. 

 

ZAJÍMAVOST 

     Větší kameny  jsou v současnosti zality do betonu. Při stavbě byly kameny vsazeny do 
jam  a  utěsněny  kamennou  drtí.  Avšak  po  obou  světových  válkách  kameny  následkem 
otřesů  začaly  vypadávat.  Proto  byli  tehdejší  archeologové  nuceni  rizikové  kameny 
zabetonovat. I přesto však jeden z kamenů v roce 1963 spadl při velké vichřici. 

 

° 



 

 

   

SOKOLNICTVÍ 

 

Sokolnictví je jedním z nejstarších vztahů mezi člověkem a dravcem, které trvá více než 

4000 let. Je to tradiční aktivita lovu pomocí cvičených dravých ptáků v přirozeném 

prostředí. Tradiční způsob lovu s pomocí dravých ptáků byl zapsán mezi památky 

UNESCO v roce 2010. 

       Kde sokolnictví vzniklo, není přesně známo. Domníváme se však, že sokolnictví 

vzniklo někde ve stepích jižní Asie, kde byly pro jeho vznik výborné podmínky, ke 

kterým neodmyslitelně patří otevřená krajina středoasijských stepí. Do střední Evropy 

proniklo sokolnictví na konci 4. st. n. l. a od poloviny prvního tisíciletí existují právní 

předpisy, které lov a nakládání s dravci upravovaly a byly jimi krutě trestány 

krádeže sokolnických dravců. 

       Sokolníci dělí dravce podle jejich způsobu lovu na dvě skupiny: dravci nízkého letu, 

kteří svoji vyhlédnutou kořist  loví tak, že se v dostatečné vzdálenosti od kořisti spustí 

dolů a ke kořisti se přibližují letem nízko nad zemí. Takto loví jestřábi, káňata, ale také 

často orli. Další skupinou jsou dravci vysokého letu, kteří svoji kořist loví z výšky, někdy 

také  střemhlavým  letem.  Do  této  skupiny  patří  především sokol 

stěhovavý, ostříž, raroh velký či lovecký. 

 

         K  zajištění  správného  výcviku dravce je  naprosto  nezbytná  celá  řada  pomůcek, 

tzv. sokolnická výstroj. Výstroj dravce  tvoří chvatová pouta, obratlík,  loužec, rolničky, 

eventuálně jangoli a čepička. Sokolnickými potřebami jsou sokolnická rukavice, brašna, 

vábítko,   cvičná příletová šňůra a posedy pro dravce. 
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        Dravci  používaní  v  sokolnictví  se  krmí  podle 

aktivity,  která  je  spojena  reprodukčním  cyklem. 

Ke  krmení  se  používají  uměle  chovaní 

potkani, křepelky, holubi, kuřata a králíci, někdy  i 

jiná zvířata,  ale  vždy  z veterinárně ošetřených 

zdrojů. 

 

        Sokolníci  v  Česku  se  sdružují  v  rámci  Klubu 

sokolníků  Českomoravské  myslivecké  jednoty. 

Aby se člověk mohl stát sokolníkem, musí nejprve 

složit  myslivecké  zkoušky  a  poté  zkoušky 

sokolnické.  Navíc  před  složením  těchto  zkoušek 

musí  byt  uchazeč minimálně  rok  adeptem  jak  u 

myslivců, tak i u sokolníků. 
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Co je nového, co nás čeká, co zajímavého se událo…

HRADEC A OKOLÍ 

!!! VSTUPENKY NA HRADECKÝ MAJÁLES JSOU V PRODEJI!!! 

( Objednávejte též u našeho šéfredaktora Šimona Hájka ve druhém patře ve třídě L2. ;) ) 

 

 

 

 

• 19. 2. ‐ Honza Jícha ‐ Křest Alba Lůzr Frendly – klub Biograf 

• 20. 2. od 20:00 do 23:00 ‐ Roman Dragoun ‐ koncert rockové legendy‐ex Progres 2, 

Futurum, Stromboli v Runway Club 96 restaurace U letců 

• 27. 2. od 20:00 ‐ Live New Sound Orchestra + MC Tchagun, Dryman  ‐ Nãplavka café 

• 27. 2 od 20:00 ‐ Gramotón + Baxa/Vyšohlíd/Skalička Trio v Satchmu 

• trocha klasiky pro fajnšmekry 19. 2. – J. S. Bach, Gustav Mahler ve Filharmonii 

• činohra bude hrát něco s velice zaujímavým názvem – 22. 2. ‐ Sex pro pokročilé 
ve Fildě 

• 24 .2. – 4Tet zase v Aldisu (čtyři vokály co vícehlasně zpívaj, rapujou a beatboxujou pop, 
rock, klasiku, ...) 

• 6. 3. – koncert/battle ‐ HeebieBand‐a‐JeebieSka Hradec Králové versus Pardubice battle  ‐ 
v Bowling baru (Collinova 421) 

• 6. 3. – od 19:30 Dragon'sBrew v Satchmu 

• 7. 3. od 20:15 ‐ Ples rádia Černá Hora v Aldisu 

• V multikině Cinestar promítají film Whiplash – určitě se na něj zajděte podívat, 
abyste věděli, jak to my, „velký muzikanti“, máme těžký ;) 

DÁL PO REPUBLICE A JEŠTE DÁL 
• Norská sestava Ylvis, od kterých znáte například song „Whatdoesthe fox say“, přišli s novou 

tyčovinou, nese název – „Trucker’sHitch“ a je o vázání provazů ‐_‐  

• Prehistorická skupina Tokio Hotel se vrací na hudební scénu a lákají na perverznosti, jako 
masturbující králík v klipu „Girl got a gun“, … ‐_‐ 

 

ˇ 



 

 

   

• Febiofest Music Fest bude pro veřejnost zdarma. Festival má letos novou koncepci. Bude 

se konat denně od 20. do 27. března v industriálních prostorách garáží kina CineStar Praha 
– Anděl. Vystoupí 33 kapel, hudebních projektů a DJů. 

• Avril Lavigne má po roce nový singl – „GiveYouWhatYouLike“ 

• Paramore získali svou první Grammy za nejlepší rockovou skladbu 

• 13. 2. ‐ Citadela ‐ Ferry Corsten v BOBYCENTRU, BRNO 

• 15. 2. ‐ DidaPelledQuartet (IZRAEL) v Reduta Jazz Club 

• 17. 2. ‐ Queen + Adam Lambert ‐ O2 arena Praha 

• 18. 2. ‐ Nebe & Jelen ‐ společné tour 2015 v U‐Klubu PRAHA 

• 19. 2. – skupina STO Zvířat slaví 25 let od vzniku ‐ brněnský klub Fléda 

• 21. 2. ‐ glamrocková skupina Smokie slaví 40 let ‐ vystoupí v Lucerně 

• 23. 2. ‐ Katy Perry v pražské O2 aréně 
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BRONZ MÁ PRO ME CENU ZLATA 
 

„Je  to další krok na mé  cestě a  jsem  zvědavá,  co mi  ještě přinese,"  řekla  česká  lyžařka Šárka 

Strachová  po  zisku  bronzové  medaile  ze  slalomu  na  MS  v  americkém  Beaver  Creeku.  Strachová 

startovala na mistrovství světa poosmé v kariéře a polovinu ze svých účastí proměnila v zisk cenného 

kovu. První bronz vybojovala před deseti lety v italské Santa Caterině. Zlato si na krk pověsila o dva roky 

později ve  švédském Aare a  sadu  zkompletovala  stříbrem ve Val d'Isere 2009. K  tomu má ve  sbírce  i 

olympijský bronz z Vancouveru 2010. V roce 2012 přišla změna trenéra, kterým se stal Klaus Mayrhofer. 

Stejný rok v  létě musela na operaci nezhoubného nádoru na podvěsku mozkovém. Přesto se úspěšně 

vrátila do špičky. 

 

SKIKROSARKA KUCEROVÁ ZÍSKALA TRETÍ CESKÉ 
ZLATO NA UNIVERZIÁDE 
 

Skikrosařka Nikol Kučerová získala zlato na univerziádě ve Španělsku a na konto české výpravy 

přidala  třetí  nejcennější  medaili.  Stříbro  přidal  v  sobotu  sjezdař  Adam  Zika,  jenž  skončil  druhý  v 

kombinaci. Čeští sportovci na 27. Zimní světové univerziádě vybojovali celkem 11 medailí (3‐3‐5), což je 

v pořadí  zemí  zařadilo na 8. místo. Z minulé univerziády přivezli o dvě více. Nejlepší bylo  suverénně 

Rusko s 56 kovy včetně 20 zlatých. 

 

BAYERN ZNICIL HAMBURK 
 

Fotbalisté Hamburku  nejezdí  do mnichovské Allianz Areny  rádi.  Před  dvěma  lety  zde  utrpěli 

potupný debakl 2:9 a pořádný příděl si odvezli také v sobotu 14. únor. Český brankář Jaroslav Drobný 

musel hned osmkrát lovit míč ze sítě, jeho tým utrpěl debakl 0:8 a připsal si nejvyšší porážku v sezóně. 

Svěřenci  Josepa  Guardioly  vedou  bundesligu  o  osm  bodů  před Wolfsburgem,  který  zvládl  divokou 

přestřelku v Leverkusenu. Vlci z automobilového města zvítězili hokejovým výsledkem 5:4. 

 

ODEJDE JÁGR Z DEVILS? 
 

Výměnu krátce před uzávěrkou přestupů, která  je  letos  stanovena na 2. března, zažil už před 

dvěma  lety. Tehdy se stěhoval z Dallasu do Bostonu, s nímž dokráčel až do finále Stanley Cupu. Podle 

zámořských  spekulací by o  jeho  služby mohli mít zájem  znovu Bruins,  stejně  jako Pittsburgh, v němž 

svou  kariéru  v NHL  odstartoval  a  získal  s  ním  dvakrát  Stanleyův  pohár. Včetně  soupisky New  Jersey 

prošel už 7 týmů NHL. Ať už se výměny dočká, nebo ne, v jednom má jasno. I v příští sezóně chce Jágr

ˇ 

ˇ ˇ ˇ ˇ 
ˇ 
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VACLÍKUV SOUPER PROJEVIL HERECKÉ NADÁNÍ 
 

Český fotbalový brankář Tomáš Vaclík z Basileje po červené kartě nedochytal sobotní utkání 20. 

kola  švýcarské  ligy  se  Sionem. Vyloučení ale patrně nebylo na místě, neboť Konaté  střet  s Vaclíkem 

spolu  s následným pádem nafilmoval. Hosté  v Basileji navíc dostali  výhodu pokutového  kopu,  který 

proměnil  Pa  Modou.  Hráčům  Basileje  se  podařilo  vyrovnat  v  68.  minutě  díky  vlastní  brance  Léa 

Lacroixe. I přes remízu zůstávají průběžně v čele tabulky. 

 

JAK NA FOTBALE 
 

Celek Bibb County  zvítězil v  středoškolském utkání nad Brokwoodem 2:0 poté, co  jediný koš 

padl už v 15. vteřině zápasu. Detroit porazil v prosinci roku 1983 v základní části tým Denveru 186:184 

po třetím prodloužení a tento zápas figuruje s 370 vstřelenými body na prvním místě v kolonce rekordů 

profesionální NBA. 

 

ˇ ° 
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28       UCITELSKÁ PORADNA ˇ 

MURPHYHO ZÁKONY PRO UCITELE 
 

Princip nepravidelného falšování 

Pokud někdo zfalšuje omluvenku pouze jednou, přijde se na to. Pokud někdo falšuje 

všechny omluvenky od začátku školy, nepřijde se na to. 

Teorie velkého spiknutí 

Město je plné osob, které jsou kdykoli ochotné napsal jakoukoli omluvenku komukoli. Mezi 

největší nepřátele učitelů patří lékaři, dispečeři autobusů, ředitelé autoškol a pracovníci 

pedagogicko‐psychologické poradny. 

Doplněk architekta Četného 

A navíc největší tragédií škol je to, že mívají dva východy. 

Postřeh inspektora Memoryho 

Když si konečně zapamatujete žáky podle toho, kde sedí, jiný učitel je přesadí. 

Paradox třídních knih 

Čím má třídní kniha více vysvětlivek, tím menší je pravděpodobnost, že do ní zapíšete 

správně. 

Bariérový zákon 

Hlavní úlohou třídnice je znemožnit učiteli přehled o tom, kdo právě teď chybí. 

Zákon periferního vidění 

Všichni učitelé uvolňují z poslední hodiny přespolní žáky na odjezd autobusu, ale jen toho 

vašeho najde ředitel, jak vykuřuje za školou. 

Dodatek úředníka odboru evidence obyvatel 

Navíc se ukáže, že nebyl přespolní. 

 

ˇ 
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► Rytíř Rolland bojuje proti zločinu. 

► Mezi hlavní rytířské ctnosti patří věrnost manželce. 

► Kníže Igor je zajat v bojích s Maury, uteče ze zajetí a dobije Valencii. 

► Kárný tábor pro legionáře byl u Zborova. 

► Ivan Olbracht  napsal román Rodinné přátelství herce Jesenia.  

► Trilogie Josefa Kopty o legionářích na východní frontě se nazývá Anastáze. 

►Báseň Zborov je psána formou lyrickou, je zařazena do sbírky Anafora a napsal ji Langer. 

 



 

 

   

 

30        ABSURDNÍ ZÁKONY 

A protože počet stran každého vydání časopisu Jeřáb musí být dělitelný čtyřmi a mně to 

jako na potvoru nevyšlo a je právě 23:12, tudíž musím vymyslet, co sem napíši, nenapadá 

mě nic lepšího, než vyhledat nějaké úsměvné absurdní zákony světa. 

Děkuji rádiu Evropa 2 za čerstvý přísun zákonů každý den:) 

 

  

BEZ PODPISU SE NEPŘEVTĚLÍŠ! 

Buddhističtí mniši v Tibetu musí čelit nesmyslným čínským zákonům. Mnichům, kteří věří v 

reinkarnaci, bylo například zakázáno se po smrti převtělovat bez oficiálního povolení čínské 

vlády. 

 

MUŽI V ARKANSASU MOHOU ŽENY BÍT 

Zákazem prodeje sexuálních hraček však výčet absurdních zákonů ve Spojených státech 

nekončí. Například v americkém Arkansasu mají muži ze zákona povoleno udeřit svou 

ženu, avšak pouze jednou měsíčně. Ve městě Blythe v Kalifornii muži pro změnu smějí 

nosit kovbojské boty, jen když vlastní minimálně dvě krávy. 

 

RYCHLÁ JÍZDA ZA MILIONY 

Ve Finsku se pokuty za dopravní přestupky liší podle výše platů. V lednu 2002 se díky 

tomuto nesmyslnému zákonu zapsal mezi světové rekordmany jeden ze šéfů firmy Nokia 

Anssi Vanjoki, když za rychlou jízdu na svém motocyklu (místo povolených 50 km/h jel 75 

km/h) dostal pokutu v přepočtu 213 milionů korun. Nakonec mu byla snížena jen na 18 

milionů korun. I v tomto případě se však jedná o nejvyšší pokutu za rychlou jízdu, kterou 

kdy kdo dostal. 

 

NEPOMÁHEJ TOMU, KDO SE TOPÍ 

Je protizákonné zachránit topící se osobu, poněvadž jde o nepřípustný zásah do jejího 

osudu. 

K návštěvě vysoké školy je nezbytná inteligence.  

CO NA TO ASI NAPOLEON 

Je protizákonné parkovat či přistávat létajícím talířem ve vinohradech po celé Francii. 

Je zločinem, jestliže majitel prasete nazývá své zvíře „ta svině Napoleon“. 

CYKLOKOUPÁNÍ 

V kalifornii je zakázána cyklistika v napuštěném bazénu. 

 

 



ZÁKAZ UMÍRÁNÍ, JASNÝ?! 
Ve Westminsterském paláci, sídle parlamentu Velké Británie, mají lidé zakázáno zemřít. Tak 

to doslova stojí v britských zákonech. Jakmile se tedy ve Westminsterském paláci objeví 

osoba z řad obyčejných lidí, která nebude vypadat zdravotně v pořádku, ostraha budovy ji 

okamžitě vyvede ven. Důvodem je to, že ať už v paláci zemře kdokoliv, má nárok na státní 

pohřeb, který však normálně mívají pouze významné osobnosti. 

 

KANAĎANÉ NESMĚJÍ ZABÍT YETTIHO 

Velcí podivíni jsou i zákonodárci v Kanadě. Vymysleli tam totiž zákon, který občanům 

zakazuje zabít yettiho, pokud se vůbec někdy objeví. Vedle této absurdity pak vypadá až 

příliš seriózně zákon, který tamním rádiím ukládá povinnost zahrát z pěti písní alespoň jednu 

kanadskou. 

 

POZOR NA ŽVÝKÁNÍ 

Turisté jedoucí do Singapuru by si měli dát pozor. V tomto městském státě, který patří mezi 

nejvyspělejší země na světě, je totiž zakázáno žvýkat žvýkačku. Pokud však někdo bez 

žvýkačky nevydrží ani den, může si zažvýkat alespoň na hotelovém pokoji, kde je to 

povoleno. 
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CO KDYBY HODNĚ PRŠELO 

Víte, že v jednom holandském regionu je trestné poškozování říčních hrází, i když jím 

žádné řeky neprotékají? 

 

NEBEZPEČNÁ NEDĚLE 

V neděli není povoleno věšet venku prádlo. 

V neděli není dovoleno umývat auto. 

V neděli musíte mít na vědomí, že při sekání trávy můžete způsobit hluk, který bude 
obtěžovat okolí, a proto byste měli tento úkon pečlivě zvážit, protože by byl v 
takovém případě přečinem. 
V činžovním domě je protizákonné splachovat po 22. hodině. 
Osoby, které ponechají klíče v zapalování otevřeného vozu, budou potrestány. 
 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

Lukáš Znojemský, L2. 

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

Štěpánka Pašková, L2., Ondřej Vachek, S3.C 
Andrea Brandejsová, S2.A, Eliška Zavřelová, S2.A 

Tomáš Kodet, L3. 

Lucie Školníková, S2.A, Tereza Zahrádková, S2.A 

Jakub Nohejl, L2., Lukáš Kalenda, S2.A 

Tereza Kalhousová, L2., Jan Skrbek, S2.A 

Ondřej Blažek, L2. 

Adam Křičenský, S2.A 

Ondřej Sejkora, S2.A 

Michaela Andrlová, L2. 
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