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ZE ŠKOLY 

ZE ŠKOLY - LEDEN 
   

  Od 2. do 15. ledna měli žáci čtvrtých ročníků možnost přihlásit se k výběrové 
zkoušce Matematika +.  

Dne 3. ledna začala výuka po vánočních prázdninách. 

Od 8. do 31. ledna Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové představila práce 
žáků školy na výstavě. 

Dne 9 ledna proběhla porada vedení. 

Dne 10. ledna se konal na naší škole Den otevřených dveří. Těšíme se na nové 
prváky. 

Dne 16. ledna byly zahájeny kurzy k přijímacím zkouškám pro žáky základních škol. 

Dne 17. ledna se v kongresovém centru Aldis uskutečnil reprezentační ples školy, na 
kterém byli slavnostně představeni (šerpováni) letošní maturanti. Ples se těšil zájmu žáků z 
ostatních ročníků, ale především rodinných příslušníků maturantů. 

Dne 23. ledna proběhla provozní a pedagogická porada k prospěchu a chování za 1. 
pololetí. 

Dne 29. ledna si mohli zájemci vyzkoušet přijímačky nanečisto. 

Dne 30. ledna odevzdala třída L4. svoje maturitní práce. 

Dne 31. ledna byla ukončena výuka v 1. pololetí. Pro žáky základních škol byla 
zveřejněna kritéria přijímacího řízení. 

 

 
  
 
 

Antonie Svatošová, S3.C 
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ZE ŠKOLY 

ZIMA, SNÍH A JINÉ NEPŘÍJEMNOSTI 
Leden. Měsíc zimy, sněhu, špatného počasí a pololetního známkování. To je za námi 

tedy zajímavý měsíc – čas si ho trochu rozebrat. 

Po prázdninách jsme se všichni museli vrátit zpět do školních lavic, kde na nás čekal 
každoroční armagedon. Dohánění známek na poslední chvíli, fůra písemek, které jsou 
většinou v jednom dni, doufání v tu lepší známku … však to všichni znáte, není to nic 
nového. Každopádně nás nikoho neminulo to, že vysvědčení dostal a na něm byly známky 
snad odpovídající snaze do předmětu vložené. 

Také se konal maturitní ples. Událost, které se mi poslední tři roky dařilo unikat, 
proběhla nakonec celkem v klidu (jako by to mělo být nějak jinak). Ani hlava ráno nebolela. 

Mimo jiné také proběhl další Den otevřených dveří, konkrétně tedy 10. ledna a 
završil tím letošní kolo. Poslední ze zájemců se prošli naší školou, zeptali se na důležité 
informace a udělali si představu o tom, zda z nich budou duše dotčené stavařinou (či jejími 
zdejšími obměnami), nebo ne. 

Teď z trochu jiného soudku. Během ledna jsme se my, maturanti, mohli přihlásit 
k maturitní zkoušce Matematika +. Já osobně bych takovou šílenost neudělal a jsem rád, že 
budu maturovat z angličtiny, ale někomu to může pomoci s přijetím na vysokou školu. To 
nic nemění na tom, že tu osobu upřímně lituji. 

Dále bych měl jednu žádost přímo na vás. Redaktoři Jeřábu jsou z velké části ze 
čtvrtých ročníků, stejně jako já. To znamená, že brzy budu maturovat (nečekaně) a byl bych 
rád, kdyby byl někdo ochotný se pozice úvodníkáře po mně ujmout. Pokud by se někdo 
skutečně našel (vzhledem k tomu, že nevím, zda mé úvodníky někdo vůbec čte), dejte 
prosím vědět mně nebo paní učitelce Hofmanové, byl bych za to velice vděčný. 

A zakončíme to již tradičně počasím. Během ledna došlo k silnému ochlazení a mohli 
jsme vidět dokonce i velice vzácný fenomén, kterému se říká sníh. To ale způsobilo již 
tradiční komplikace jako nepřipravené cestáře, bouračky nebo dokonce dlouhodobé 
výpadky elektřiny. Ke konci ledna nadešla ale obleva a zima začala ustupovat. Uvidíme, jak 
to bude v únoru. 

Každopádně bych vám chtěl poděkovat a popřát vám hezký den a příjemné čtení 
dalších článků a rubrik. 

 
Jan Říha, S4.A 
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          STAVAŘINA NUDA NENÍ 
Střední průmyslová škola stavební už po 

deváté prezentovala práce svých studentů ve 
Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové. 
Výstava s názvem ,, Stavařina nuda není“ 
probíhala od 7. do 31. ledna 2019. Vystaveny 
byly závěrečné, ročníkové, maturitní a soutěžní 
práce všech tří oborů vzdělávání. Své práce 
studenti vytvořili i v několika předmětech, např. 
v hodinách konstrukčního cvičení, aplikované 
výpočetní techniky, průmyslového výtvarnictví, 
technického kreslení, architektury a výtvarné 
výchovy. Jednou z těchto prací, které bylo 
možné zahlédnout, je kartonový model 
„Hučáku“, který získal 1. místo v mezinárodní 
soutěži Vlnitá lepenka. Krom těchto prací byly 
vystaveny diplomy a poháry, které získal náš 
školní  časopis Jeřáb, ale i ty, které připomínají 
sportovní úspěchy žáků naší školy. 

                                                                                                                                        

    

 

 

Foto: vlastní 

Folbergerová Dorota, S1.C 
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ZE ŠKOLY 

EXKURZE DO PRAHY 
Dne 18. prosince 2018 jeli vybraní žáci SPŠ stavební v Hradci Králové na exkurzi do 

Prahy pod vedením paní učitelky Hofmanové. V 9:00 jsme se sešli před budovou školy a 
nastoupili do autobusu, který nás zavezl až do centra Prahy. První zastávkou bylo 
Staroměstské náměstí, kde jsme měli půlhodinový rozchod po vánočních trzích. 

 
                        
 
 

  

 

 

 

 

 

Poté jsme navštívili dvacátý čtvrtý ročník výstavy Czech Press Photo na 
Staroměstské radnici, kde jsme zhlédli zajímavé fotografie nejen z České republiky, ale i z 
jiných zemí. Mezinárodní porota hodnotila práce více než čtyř stovek domácích fotografů. 
Nejzásadnějším oceněním je cena Fotografie roku. Ta bývá odtajněna společně s vítězi 
kategorií až na slavnostním ceremoniálu předání cen na pražské Staroměstské radnici 20. 
listopadu. Podívejte se na 6 nejvýznamnějších fotografií celé výstavy. 

 

 
 
 

 

 

Foto: https://kultura.zpravy.idnes.cz/foto.aspx?r=vytvarne-
umeni&foto1=JB76baaf_cpp18.jpg 

 

 

Foto: https://www.novinky.cz/vanoce/454924-vanocni-trhy-na-prazskem-
staromestskem-namesti-patri-mezi-nejkrasnejsi-na-svete.html 

Foto: https://www.tyden.cz/rubriky/relax/apetit/vanocni-strom-na-staromestskem-namesti-bude-z-liberecka_501653.html 
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  Fotografií roku se v prestižní 
soutěži Czech Press Photo stal snímek 
orangutaní matky s umírajícím 
potomkem. Jeho autorem je Lukáš 
Zeman. 

 

                                         

 

  Pak jsme si počkali na vyzvánění 
zrekonstruovaného orloje, který sledovaly 
davy cizinců.  

                        

 

Dále jsme si prohlédli adventní trhy 
na Václavském náměstí a poté následoval 
rozchod na kupování vánočních dárky. 
Poté jsme se sešli u sochy Svatého Václava, 
obdivovali jsme nově zrekonstruovanou 
budovu Národního muzea a metrem jsme 
dojeli k Divadlu Na Fidlovačce.  

Zde proběhlo divadelní představení s 
názvem Mezi nebem a zemí od režiséra Petra 
Hrušky. Představení trvalo dvě hodiny a po 
závěru jsme všichni ze sálu odcházeli 
příjemně pobaveni. Po deváté hodině večer 
jsme se přesunuli k autobusu a čekala nás 
dvouhodinová cesta zpět do Hradce Králové. 
Jako každoročně se exkurze po Praze 
vydařila a odjížděli jsme s hezkými zážitky. 

 

Foto: 
https://www.google.cz/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&
ved=0ahUKEwiDtMC8npPgAhWkM-wKHahPDXwQMwg-
KAAwAA&url=https%3A%2F%2Fwww.idnes.cz%2Fkultura 

 

 

Foto: https://ct24.ceskatelevize.cz/sites/default/files/styles/file-
video_16x9/public/images/1588252-659799.jpg?itok=TcxT__v1 

 

 

Foto: https://www.prague.eu/object/65/4-dnf.jpg 

 

 

Foto: http://www.ijournal.cz/file/2018/12/st%C3%A1nky.jpg 

 

 

Rohanová Iveta, Košková Jana, Boarová , L2. s podporou Mgr. J. Hofmanové 

 

 

Foto: http://www.ijournal.cz/file/2018/12/st%C3%A1nky.jpg 

 

 



 

 

8 

ZE ŠKOLY 

MEZI NEBEM A ZEMÍ NA FIDLOVAČCE 

Hlavními postavami brilantní anglické 

komedie jsou mladí novomanželé Simon a Flic, 

kteří prchají před Fliciinou nesnesitelnou 

matkou Marciou a pronajmou si starý dům na 

zapadlém anglickém venkově. Problémem je, že 

dům kdysi patřil spisovateli Jackovi a jeho ženě 

Susie, kteří jej „obývají“ i po tragické smrti a 

snaží se vypudit jakékoliv nájemníky, seč jim 

jejich astrální síly a smysl pro ironický humor 

stačí. Jakmile ale zjistí, že Simon je začínající 

spisovatel a Flic těhotná, změní názor a pomáhají 

jim v nelehké životní situaci. Do děje se zaplete 

pomatený realitní agent, zmiňovaná Fliciina 

matka a strážný Anděl, takže o bláznivé situace 

není nouze.  

Obsazení: 

Susie Cameronová: Sandra Pogodová 

Flic Willisová: Elizaveta Maximová  

     Jack Cameron: Daniel Rous 

Simon Willis: Lukáš Rous 

Strážný anděl: Ludmila Molínová 

Marcia Bradshawová: Martina Randová 

Mark Webster: David Hák 

Režie:  Petr Hruška 

Dramaturgie: Petr Vydra 

Překlad: Martin Fahrner 

 

 

 
Klára Miškeová, L4. 

Foto: http://www.fidlovacka.cz/repertoar/hrajeme-na-fidlovacce/Mezi-

nebem-a-zemi_38.html 
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GEBRIAN VERSUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIVOVAR TRAUTENBERK – Netradičně pojatá 

dostavba staré horské boudy se skvělým výsledkem 

Pivovar se nachází v Horní Malé Úpě ve výšce 1045 metrů nad mořem a stojí na 

místě, kde před více než sto lety stála Tippeltova bouda. Venkovní design budovy ukazuje, 

že se dá minimalizovat na základní věci, nápis a vývěsní štít. Autorem pivovaru je kancelář 

ADS s.r.o. Petr Kolář, Aleš Lapka. 

Když vstoupíte dovnitř, ocitnete se v nové prosklené přístavbě, kde je vše jasné. Na 

jedné straně nový pivovar, na druhé straně pivovarská prodejna a na zemi gumová podlaha, 

aby vám to v zimě neklouzalo. Dále můžete pokračovat do restaurace nebo nahoru, kde se 

lze ubytovat. Hned u vstupu se nachází polootevřená lyžárna, takže když vstoupíte, vidíte, 

kde se nachází. Je totiž oddělena pružnými ocelovými pláty. Tady necháte všechny věci a 

na pokoj můžete jít bez nich. 

Některé původní prvky budovy tu lze najít, třeba schody a uvnitř některé ocelové 

konstrukce, ale většina věcí je tu nová. Vše uvnitř má jednoduchý, střízlivý design, 

jednoduché základní barvy a materiály (dřevo, šedá, bílá, občas jemný tón dveří). 

Restaurace představuje velký otevřený prostor s kamny uprostřed. Zároveň je od 

vnějších prostorů oddělená tradičními okny, ale některá jsou tu nová a velkorysá. Některá 

ji propojují s novým pivovarem, jiná s výhledem do krajiny. 

Anna Ludvíková, L4.  

            

Pivovar Trautenberk 
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ARCHITEKTURA 
rchitektura 

I SOCIÁLNÍ BYDLENÍ SE DÁ 
DĚLAT STYLOVĚ 
 

Už od konce druhé světové války působí v Paříži 
sdružení Paris Habitat, jehož cílem je poskytnout bydlení 
nižším a středním vrstvám obyvatel, kteří si nemohou 
dovolit předražené pařížské byty. Dnes ve městě a jeho 
předměstích spravuje více než 123 000 bytů a může se 
opřít o podporu regionu, pařížské radnice i státu. Kromě 
projektů sociálního bydlení se Paris Habitat snaží 
podporovat vztahy mezi nájemníky a vnést život do 
jednotlivých čtvrtí pomocí sdílených zahrad nebo výstav 
ve veřejném prostoru. Právě díky iniciativě Paris Habitat 
vznikla nedaleko kampusu univerzity Clignancourt 
rezidenční budova, tentokrát s 63 bytovými jednotkami. 
Projekt vypracovali architekti z ateliéru Hardel Le Bihan 
Architectes. Jejich úkolem bylo vytvořit levné, ale kvalitní 
bydlení pro obyvatele Paříže, kteří si nemohou dovolit 
drahé městské byty. To znamená, že každý byt v budově 
má vlastní balkón, výhled do ulice a dostatek denního 
světla. Právě balkóny využili architekti jako cestu 
k originalitě a ozvláštnění stavby. Jejich na první pohled 
náhodné uspořádání je ve skutečnosti důkladně 
promyšleným systémem, který se řídí dispozicemi 
interiéru a dosahuje minimálního stínění oken 
jednotlivých bytových jednotek. Také jejich kompozice a 
propojení vertikálně orientovanými trámy stavbu opticky 
zužuje a balkóny zvyšuje. Nahodile také působí mezery 
mezi balkóny, které někde tvoří jen jedno patro a někde 
dvě nebo dokonce tři. 

 

Foto: https://www.novinky.cz/bydleni/tipy-a-trendy/492502-snehobilou-budovu-zdobi-hrava-splet-balkonu.html 
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Zadní plochá strana domu je zajímavá velkými 
francouzskými okny se zábradlím, které navozují až 
krajkový vzhled fasády. Osmipatrový dům za více než 18 
milionů eur je postavený z litého a prefabrikovaného 
betonu. Jeho výrazná členitost a až sněhobílá fasáda 
připomínají některé staré pavlačové domy v Praze. V jeho 
přízemí se nacházejí obchody a pár dalších malých 
provozů, celková vnitřní plocha objektu činí 4538 m2. 
Interiér společných prostor i samotných bytů je navržen 
minimalisticky, hlavně pro praktické fungování. 
Rezidenční dům doplňuje vedlejší stavba se 40 byty od 
architektonického ateliéru Gaëtan Le Penhuel & Associes. 
Další budovou v komplexu je univerzitní kavárna se 
zelenou střechou zapadající do zeleného pásu v této části 
18. obvodu francouzské metropole. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
     

 

Foto: https://www.hardel-lebihan.com/en/projects/logements-sociaux-croisset-paris-18 

Michal Pilát, L4 
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ČESKÉ ZÁMKY 

ZELENÁ HORA 

První písemná zmínka o hradu 
Zelená hora, ležícího na Nepomucku, je z 
roku 1221. Na začátku 13. století zde byl 
vystavěn poutní kostel Nanebevzetí 
Panny Marie, do kterého údajně později 
pravidelně chodil i světec Jan 
Nepomucký. V 1. polovině 15. století 
Hynek Krušina ze Švamberka nechal 
hrad vyzdvihnout, aby nahradil starší 
husitské opevnění. Následně byl hrad 
přestavěn rodem Šternberků na 
renesanční zámek a ke konci 17. století 
byl rozsáhle upraven ve stylu raného 
baroka. Šternberkové vlastnili zámek až 
do roku 1726, kdy ho po nich převzal rod 
Martiniců. Další opravy v 19. a 20. století 
přivedly zámek do nynější podoby. Roku 
1948 se stal majitelem Karel Blažek, který 
neplatil převodní poplatky, takže zámek 
se stal majetkem státu. Poté sloužil 
armádě a byl sídlem pomocného 
technického praporu. Je také známo, že 
zde byl úředníkem Josefem Kovářem 
nalezen Rukopis zelenohorský, který 
významně ovlivnil sebevědomí národa v 
době národního obrození, ale o jeho 
pravosti se dodnes vedou spory. Zámek se 
také proslavil díky románu Miloslava 
Švandrlíka Černí Baroni, podle kterého 
byl právě zde natočen stejnojmenný film. 
V dnešní době je možné  si na zámku 
objednat komentovanou prohlídku a také 
se zde pořádají koncerty, festivaly a další 
akce. 

 

                                                                                    

Alena Černá, L2. Foto: https://www.plzen.cz/rybi-slavnosti/ 
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VILY 

LIEBIEGOVA VILA 
Liebiegova vila, také známá jako 

Liebiegův zámeček, stojí v Liberci v Jablonecké 
ulici nedaleko Harcovské přehrady. Vilu si 
nechal vybudovat baron a průmyslník Theodor 
Liebieg, aby měl sídlo nedaleko svých továren. 
Architektem vily byl Adolf Bürger, který 
postavil centrální část vily v roce 1897 na místě 
dvou starších domů. Centrální a zároveň 
nejstarší část jednopatrové budovy navrhl v 
romantizující formě německé neorenesance 
s polygonním arkýřem a falešným hrázděním 
v prvním patře. Poté následovalo severozápadní 
hrázděné křídlo postavené roku 1900 
významným vídeňským architektem 
Humbertem Walcherem von Molthein. 
Výstavbu sídla nakonec dovršil norimberský 
architekt Jakob Schmeissner. Ten nejdříve roku 
1904 přistavěl tzv. Dětské křídlo kolmé 
k hrázděné části a později roku 1911 rozšířil 
sídlo o mohutné východní křídlo. V parku vily 
byl před druhou světovou válkou vybudován 
protiletecký kryt. Naneštěstí byli Liebiegové 
donuceni po válce odejít ze země a jejich vila 
poté chátrala až do roku 1976, kdy proběhly na 
vile úpravy a byla zde umístěna mateřská škola 
společnosti Textilana. Roku 2004 vilu koupilo 
město Liberec za 25 milionů korun českých 
potom, co společnost Textiliana zbankrotovala. 
Po roce město investovalo 5 milionů korun na 
rekonstrukci. Během ní byly například odkryty 
a restaurovány mytologické fresky v Sálu bájí 
od malíře Julia Mössela. Dnes ve vile sídlí 
Magistrát města Liberec a Komunitní práce 
Liberec, o.p.s. Vila také slouží kulturním akcím 
a svatebním obřadům.  

 Foto: https://1url.cz/HME8A 

Viktor Sidor, L2. 
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ROZHOVOR 

 

 
 
Odkud k nám na školu přicházíte? 

Nabídka se ke mně dostala, když jsem byla 
v Rusku, podrobnosti jsem dojednávala z Ar-
gentiny, ale pocházím z malebné vesničky u 
Nového Města na Moravě. 

           Máte na povel nějakou třídu? 

Prozatím ne. 

   Jaké předměty u nás vyučujete? 

Ruský jazyk. 

 

Co patří mezi vaše zájmy a záliby? 

Jsou to zvláštní kombinace, protože jsem všestranný člověk. Cizí jazyky, snowboarding, zpěv a 
objevování „nekomerčních“ míst na světě (např.: Bajkal, Ruský ostrov, Iguacu). 
 
Jaký si myslíte, že jste kantor? 

Tohle je otázka spíše pro mé žáky. 

Jaký je váš oblíbený pokrm?  

Jednoznačně sushi, na to mě naučili v Rusku. 

Co patří mezi vaše oblíbené pití?  

U nás na Vysočině se říká: „Piju, co teče.“ Každopádně já jsem vybíravější a dávám přednost 
maté. 

Jakou jste vystudovala střední a vysokou školu a kde? 

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami v Novém Městě na Moravě,  
Masarykovu univerzitu v Brně a Univerzitu v Hradci Králové. 

Jaký největší trapas  se vám stal během vašeho učitelského působení? 

Jednoznačně to, že jsem paní PaedDr. Jarmile Janouškové nabídla tykání jakou první. 

 

rozhovor 
s novým učitelem 

 

DANIELOU 
ŠIMKOVOU 

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

Bylo toho hodně, ale na to, že podle žáků je Mrazík úchyl, protože chce zahřát Nastěnku, 
bych opravdu nepomyslela. 
 
 
Jak se vám u nás na škole líbí? 

Na naší škole panuje příjemná atmosféra. Nemůžu si stěžovat. 

 

Co patřilo mezi vaše oblíbené předměty na střední škole? 

My jako jedničkáři osmiletého gymplu jsme už z povinnosti měli rádi všechny předměty. 

 

Co patří mezi vaše oblíbené hudební žánry?  

Nemám vybraný hudební styl. 

 

Máte oblíbenou hudební skupinu či zpěváka? 

Linkin Park, Alvaro Soler. 

 

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

Ano. Moc. 

 

S jakým pocitem ráno vstáváte a jdete do práce?  

Do práce jedu příjemně naladěná, ale z práce chodím radši pěšky. 

 

Jste aktivní, nebo pasivní sportovec? 

Jsem z Vysočiny. U nás je to spíš zvláštní, když někdo neumí bruslit nebo lyžovat. Kromě 
běhání, které mě nikdy moc neupoutalo, mám ráda všechny sporty. Nejoblíbenějším spor-
tem je ale snowboarding.  

 
Děkujeme za interview. 
Johana Holická a Karolína Kašparová, S4.B. 
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ANKETA 

ANKETA O NEJHEZČÍ ŠERPU 
Jako minulý rok, tak i letos se čas maturit blíží. Každý rok se ve čtvrtých ročnících 

řeší ty samé otázky ohledně stužkovacího večírku, stužek, maturitního plesu, ale hlavně 
kolem maturity. Letos je ve čtvrtých ročnících 97 maturantů. O tom, jaké stužky se líbily 
nejvíce, jste si mohli přečíst v minulém speciálním dvojčísle našeho školního časopisu. 
V tomto čísle vám prozradíme, jaké šerpy se líbily letos nejvíce. Pojďte se s námi podívat, 
jak dopadl průzkum. 

 

 

 

 

Třída K4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Třída L4. 

 

 

 

 

Foto: vlastní 
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Třída S4.B 

 

 

 

 

 

Třída S4.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kosinová Klára, Grulichová Eliška, S2.A 

 

12%

31%

33%

24%
K4

L4

S4.B

S4.A

Foto: vlastní 

. 

. 
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 ENGLISH 

CHARLES IV. 
Medieval King of Bohemia and Holy Roman Emperor 

He was born on 14th May 1316 and his parents named him 
Wenceslas. He gained the name Charles at his confirmation in 
France. He was the oldest son and heir of King John of 
Luxembourg and Elizabeth of Bohemia. He was a member of the 
House of Luxembourg from father’s side and the Czech House of 
Přemyslid from his mother’s side. In childhood his father 
imprisoned him in Křivoklát Castle because he had disputes with 
Charles´s mother. He was the first Czech King who was the 
emperor of Holy Roman Empire as well. He belongs to the most 
famous rulers of that time. He was unusually intelligent, well-
educated, ambitious and energetic. At the age of six he was 
educated in France. It was very unusual for that time. He learnt 
to read and write. He could speak fluently four languages but after 
long seven years abroad he forgot his mother tongue and he had 
to learn Czech language again. He participated in many battles 
for territory. At the age of sixteen he suffered the first serious 
injury and almost died next to his father in the Battle of Crecy. 

 

                                   

THE MOST FAMOUS BUILDINGS AND TOWNS 
FOUNDED DURING THE REIGN OF CHARLES IV.  

In 1347 he became Czech King. Under his reign Prague 
became the capital city of the empire. He also laid the 
foundations of many buildings and institutions, for example 
Charles Bridge, stone bridge over the Vltava River in Prague, St. 
Vitus Cathedral, gothic cathedral, where Charles was buried, or 
Charles University. He enlarged the Royal Palace on the grounds 
of Prague Castle, rebuilt Vyšehrad Castle and founded the New 
Town of Prague, Karlstein Castle, where Crown Jewels are 
preserved, and many others. 
 

 

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

Foto: http://www.praguecityline.cz/karluv-most 
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Foto:https://katalog.apha.cz/web/chramy/1 

Some of them still bear his name. He was literary active, too. He wrote for example 
Vita Caroli, which is his autobiography, or legends about St. Wenceslas.  

 

FAMILY 

He had four wives and eleven children. His first wedding with Blanka z Valois 
(Blanche of Valois) took place when he was only seven years old.  

When his first wife died, he married Anna Falcká (Anne of Bavaria) because he 
wanted to enlarge the territory of Bohemia. They had a daughter and a son who died in his 
early childhood. Anna Falcká died soon and Charles had to find a new wife because he 
hadn´t had a male offspring yet. 

He married Anna Svídnická (Anna of Schweidnitz) who gave birth to the long-
awaited heir, Wenceslas, in February 1361. His third wife died at the birth of their third 
baby. 

His fourth and last wife was Elisabeth Pomořanská (Elisabeth of Pomerania). 
Although Charles spent long time abroad and they did not see each other too much, they 
had six children.  

Charles IV died of pneumonia on 29th November 1378 at the age of 62.  

 

 

Foto: https://www.fdb.cz/lidi/457981-eliska-premyslovna.html 

 Andrea Javůrková, L3. 
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NĚMECKÉ DĚJINY 

NA VÝLET ZA NĚMECKÝMI DĚJINAMI:  ZÁMKY 
O známých zámcích jsem psala již minulý rok a letos jsem pro vás vybrala pár méně 

známých, které vás ale třeba jako nápad na výlet zaujmou víc. Posuďte sami! 

ZÁMEK HOHENSCHWANGAU 

Zámek Hohenschwangau jsem vybrala, protože leží 
přímo naproti Zámku Neuschwanstein v obci Schwangau 
v Bavorsku, o kterém jste se mohli dočíst v předešlých 
číslech. Jestli si pro návštěvu vyberete tento novogotický 
zámek, můžete rovnou navštívit i Neuschwanstein. První 
zmínky o něm pocházejí již z 12. století, kdy byl sídlem 
šlechticů ze Schwangau. V roce 1832 získal časem zchátralé 
ruiny král Maximilián II a nechal je přestavět 
v novogotickém stylu. Jeho vnitřní zařízení z období 
Biedermeieru zůstalo nezměněno. 

ZÁMEK LINDERHOF 

Tento pozdně rokokový zámek se nachází na 
jihozápadě Bavorska v blízkosti ettalského kláštera. Ludvík 
II., který ho nechal postavit, znal okolí Linderhofu již ze 
svého mládí, kdy sem jezdíval se svým otcem, králem 
Maxmiliánem II. Když se stal Ludvík II. králem, zdědil po 
svém otci tzv. „Královský domek“ a v roce 1869 začal stavbu 
rozšiřovat. O deset let později ho nechal strhnout a přestavěl 
jej  do současné podoby.  

ZÁMEK HERRENCHIEMSEE 

Tento barokní zámek se nachází na stejnojmenném 
ostrově ležícím na Chiemském jezeře v jižním Bavorsku. 
Nechal ho postavit bavorský král Ludvík II. podle vzoru 
francouzského zámku Versailles. Zajímavé je na něm 
například to, že zrcadlová síň je zde delší než ve Versailles, 
dohromady měří 75 metrů, a že v koupelně se nachází vana 
s objemem 7 tisíc litrů vody, která je ohřívána topením pod 
mramorovou podlahou. 

 Anna Štěpánová, L3. 

 

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

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

 

Foto: http://www.travel2002.cz/209-bavorske-
kralovske-zamky-a-bodamske-jezero.html 
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PERLIČKY ZE ŠKOLNÍCH LAVIC (S PŮVODNÍM 
PRAVOPISEM) 

 

Král Lávra měl problém s oslími uši. 

Holič krále se jmenoval Kuklík. 

Schovanka paní kněžny z Babičky se jmenovala Chryzantéma. 

Božena Němcová byla vychovaná na statku ve Chvalkovicích. Velmi se stěhovala. 

Praotcem Židů byl: Jidáš, Ježíš, Svatý Jiří. 

Židy z egyptského zajetí vyvedl Exodus. 

Židy z egyptského zajetí vyvedli Izraelité. 

Evangelium je 1. překlad Starého zákona do řečtiny. 

Ježíšovi učedníci se nazývají evangelia. 

Kde se Ježíš narodil?      Odpověď:  r. 0 n. l. 

Ježíš byl pokřtěn v Egyptě v řece Jordán. 

Starozákonní stavba sahající až do nebes byl minaret. 

Euripidés byl rádcem a vykladačem faraonových snů ve starém Egyptě. 

Po potopě světa se na arše zachránil sv. Jan. 

Kain zabil Jana Křtitele a Izáka. 

     

 

Mgr. Jana Hofmanová 
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HUDBA 

UŠNÍ PRŮPLACH 
Zdarec, lidi, máme tu nový rok a opět se začíná pomalu probouzet dění na hudební 

scéně. Sice toho takhle z kraje ještě moc není, ale tenhle rok bude určitě opět nabitej dobrou 
muzikou. 

 

JINJER 

Ukrajinská kapela Jinjer vypustila do světa 
prostřednictvím Napalm Records EPčko Micro a opět 
nezklamala. Placka má propracovaný zvuk, který má 
kapela už od začátku působení na hudební scéně. Je 
vidět, že si dost mákli a snaží se svoji muziku posunovat 
výš a výš. Tahle banda má hodně dobře nakročeno, tak 
uvidíme, jak jim to půjde dál.                                               

 

 

 

 

VENOM 

Blackmetalová legenda z Velké Británie, Venom, 
vytáhla na světlo novou desku Storm The Gates. Tohle 
album, které vyšlo na konci minulého roku, má necelou 
hodinku syrovýho black speed metalu. Celá atmosféra 
téhle novinky je dost temná a chladná. Tohle metalový 
trio se prostě drží toho, co umí. 

 

 

 

                                                                                          

 

                                                          

Foto: https://www.bontonland.cz/venom-storm-the-gates/ 

 

Foto: https://jinjer-jinjer.bandcamp.com/album/pisces-live-
session 
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LAHAR/ČAD 

Posledně jsem zapomněla ještě na hodně důležitou 
a dlouho očekávanou pecku. Jde o československý split 
LPčko. Jedna část patří jihočeským Lahar (Černý svědomí), 
kteří přidali  3 nový skladby plus ještě k tomu cover Törr 
„Kladivo na čarodějnice‘‘. A druhou část zaplnili slovenští 
thrasheři Čad (Čertova kovadlina) 7 skladbami z jejich 
předposledního alba. Spojení těchto dvou kapel stojí vážně 
za to. 

  

 

 

 

KAM JÍT ZAPAŘIT? 

31. 1.  Architects (Praha) - metalcore 

1. 2. Avatar (Zlín) - groove metal 

9. 2. Slash (Praha) - rock 

12. 2. While She Sleeps (Praha) - metalcore 

16. 2. Guzzle Booze, Murder Inc., Kaar (Praha) - thrash metal 

18. 2. Parkway Drive (Praha) - metalcore 

23. 2. Alestorm (Praha) - folk metal 

 

 

Marie Spišáková, L3. 

 

 

Foto: http://www.echoes-zine.cz/recenze/lahar-
cad-certova-kovadlina-cerny-svedomi-split 
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SPORT 

ŠKOLNÍ SPORT 
DÍVKY ZNOVU DRUHÉ V KRAJI 

 Dne 30. 1. se znovu v Předměřicích nad Labem hrál florbalový turnaj dívek KB 
florbal challenge, ale tentokrát už krajské kolo. Turnaje se zúčastnily jen čtyři týmy 
z původních pěti, jelikož zdrávka v den konání turnaje hrála v Třebši. Našim stavařkám se 
postavily týmy z Lepařova gymnázia Jičín, Polygrafie Velké Poříčí a Krkonošského 
gymnázia a SOŠ Hostinné. Favorit turnaje, Jičín, se už od začátku snažil navodit co nejvíce 
profesionální dojem. Také ještě aby ne, když do předměřické haly dorazily holky z FBK 
Jičín, které hraji extraligu a jejich B tým 2. ligu. Jičínské holky se hned v prvním zápase 
turnaje utkaly se stavebkou a potvrdily svoji roli favorita. Náš tým, který se stěží dostával 
do útočného pásma, deklasovaly 5:0 a radovaly se z lehkého vítězství. Stavařky si ale hned 
dalším zápasem spravily chuť a nabyly sebevědomí, když rozdrtily tým Velkého Poříčí 10:1. 
O druhé místo stavařky bojovaly až do poslední minuty posledního zápasu s Krkonošským 
gymnáziem. Vyrovnaný zápas nakonec zaslouženě ovládly naše holky 2:1 a zajistily si druhé 
místo v turnaji. První místo obsadily favorizované holky z Lepařova gymnázia Jičín, třetí 
místo obsadilo Krkonošské gymnázium a poslední skončila Polygrafie Velké Poříčí. 

Naši školu reprezentovaly: 
Eliška Grulichová, Alena Černá, 
Michaela Hladíková, Natálie 
Radová, Klára Kosinová, Aneta 
Vágenknechtová, Renáta 
Hanušková a Lucie Dianová. 
Trenérem týmu byl Mgr. Jiří 
Lhoták. Všem holkám 
gratulujeme ke skvělému 
výsledku a přejeme jim mnoho 
úspěchů do dalších zápasů. 

. 

Pavel Špriňař, S3.C 

 

 

Foto: vlastní 
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SVĚTOVÝ SPORT  

POSILY PRO EXTRALIGOVÉ TÝMY 

 Přestupové období Tipsport hokejové 
extraligy je u konce. Týmy se snažily získat co 
nejlepší posily pro druhou část letošní sezóny. 
Nejvíc posil získal Zlín, a to hned šest 
hokejistů z o stupeň nižší Chance ligy. 
Nejstarší posilou je Petr Kanko, který má 
zkušenosti i z NHL. Čtyřiatřicetileté křídlo 
v letošní sezóně sázelo góly za Porubu. Dále 
Zlín posílili útočníci Jiří Zdeněk a Jan Dufek 
z Poruby, Jakub Navrátil a Darek Hejcman 
z Přerova a nakonec obránce Antonín Bořuta 

z Havířova. Velkou a pro Brno významnou událostí je návrat brankáře Marka Čiliaka ze 
Slovanu Bratislava, který se teď nachází ve finanční krizi a je poslední v tabulce KHL. Právě 
slovenský reprezentant pomohl vyhrát Kometě poslední dva tituly. Proto při atakování 
mistrovského titulu chtěla mít Kometa jistotu a zkušenosti v brankovišti. Čiliak se s velkou 
pravděpodobností stane gólmanskou jedničkou a dvojkou bude buď Lukáš Dostál, nebo 
Karel Vejmelka. Sparta si také přichystala velké překvapení v podobě návratu Jaroslava 
Hlinky z druholigového Vrchlabí. Hlinka by určitě rád přidal ke svým čtyřem titulům se 
Spartou ještě další. Pro pražský tým by to měl být velký přínos, jelikož Sparta nyní hraje 
v průměru s nejmladším týmem v lize.  

ALONSO ZASE KRALOVAL 

 Bývalá hvězda Formule 1 Fernando Alonso s týmem Cadillac ovládl 24h závod 
v Daytoně. Španělský jezdec se dvěma tituly mistra světa F1 se po čtyřech letech 
protrápených v týmu McLaren odhodlal na podzim minulého roku ukončit svoje působení 
v nejprestižnějším motorsportu. Svoji kariéru teď nasměroval do vytrvalostních závodů 
s týmem Toyoty. S Toyotou už má první triumf v nejznámějším vytrvalostním závodě 24h 
Le Mans. Nyní si už může odškrtnout druhý závod ze tří nejznámějších vytrvalostních 
závodů. Poslední závod, který Fernandovi zbývá, je 12h v Sebringu. Španělský jezdec bude 
tento rok útočit už podruhé i na trojkorunu. Poprvé se o to pokusil v roce 2017, kdy 
vynechal velkou cenu Monaka, která je taky součástí trojkoruny a tento závod už Alonso 
vyhrál, a radši se snažil vyhrát závod 500 miles of Indianapolis. K výhře mu chybělo málo, 
ale zrovna když závod vedl, selhal mu motor a musel ze závodu odstoupit. Proto doufá, že 
na druhý pokus už bude mít větší štěstí 

 

Foto: https://twitter.com/HCKometa

Pavel Špriňař, S3.C 
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REDAKTOŘI ČASOPISU JEŘÁB 

. 

 

JAN ŘÍHA, S4.A 

ELIŠKA GRULICHOVÁ, S2.A 

RADIM PECHAR, S1.C 

MICHAEL PILÁT, L4. 

ANTONIE SVATOŠOVÁ, S3.C 

PAVEL ŠPRIŇAR, S3.C 
KAROLÍNA KAŠPAROVÁ, S4.B 

ANNA LUDVÍKOVÁ, L4. 
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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 

 

 

2019 / ROČNÍK 10 / ČÍSLO 4 


