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Milé čtenářky, milí čtenáři, 

dostává se Vám do rukou naše poslední číslo Heroldovek ve školním 

roce 2016/2017. V naší schránce jsme obdrželi několik dotazů na 

profesory. Odpovědi na otázky naleznete v tomto čísle. Dále se 

můžete dočíst, jak dopadli naši studenti na anglické olympiádě a na 

turnaji ve florbalu. 

Blíží se 23. mezinárodní veletrh fiktivních firem, který proběhne od 

22. do 24. března 2017. Akce se bude konat na Výstavišti 

v Holešovicích v pavilonu B pod vedením naší fiktivní firmy 

Antre, s. r. o. 

Zájemci o návštěvu dětského domova se více informací dozví od 

firmy Media Art, s. r. o. 

Zveme Vás na srdíčkové dny pořádané fiktivní firmou Herold 

Aktivity, s. r. o. Těšit se můžete i na vyhodnocení dotazníku, ve 

kterém jsme se Vás ptali na spokojenost s afterparty.  

Kateřina Malečková 

Turnaj ve florbalu 

 

Soupiska: sestry Hacaperkovy, Dejlová, Žaludová, Vokurková, Šišková, Jahodová, 

Waisová, Pros, Schánilcová, Jelínková, Macounová 

 

Dne 1. 2. 2017 se uskutečnil turnaj ve florbalu, kde si zahrály 

studentky naší školy. První zápas byl na zahřátí a skončil remízou, 

ale druhý a třetí zápas už vyhrály. Ve finále se hráčky utkaly 

s florbalistkami z gymnázia Postupická, kterým bohužel podlehly. 

Na obhajobu bylo na tomto gymnáziu plno reprezentantek ve 

florbalu, ale přesto to dívky nevzdaly a bojovaly. Celkově se 

umístily na krásném 2. místě. Gratulujeme a děkujeme za 

reprezentaci naší školy. Pro všechny nadané studentky čtvrtých 

ročníků to byl ovšem poslední turnaj, a tak jim přejeme hodně 

úspěchů do budoucna. 
Kristýna Dejlová 

Olympia da z anglicke ho jazyka 

Dne 26. 1. 2017 se na naší škole uskutečnila olympiáda z anglického 

jazyka pro 1., 2. a 3. ročníky. Celkem se soutěže zúčastnilo 

20 studentů. Poprvé se tento rok objevil v porotě rodilý mluvčí 

z Anglie Phil Zhoenfelt, který posuzoval znalosti účastníků. Třetí 

místo obsadila Eliška Palátová, druhé Gabriela Králová a na prvním 

místě se umístil Matteo Ravizza. Obvodní kolo se konalo na konci 

února, kde naši školu reprezentovala Gabriela Králová, protože 

Matteo Ravizza se nemohl dostavit. 

Andrea Lederová 

Maturitní  ples a afterparty 2017 

Dne 24. 2. 2017 proběhl v Lucerně 51. maturitní ples naší školy 

Obchodní akademie Heroldovy sady. Ples začínal předtančením, 

poté byl nástup prvních ročníků, které měly imatrikulaci. Hlavní 

náplní plesu bylo šerpování čtvrtých ročníků, při kterém měli 

proslov studenti Jindřich Havránek a Klára Procházková ze 4BL. 

Následovala půlnoční představení, diskotéka a přesun na afterparty 

do DCS klubu. 

Pro zjištění dojmů z letošní afterparty jsme vytvořili dotazník, na 

který odpovědělo 77 respondentů. Polovina dotazovaných byla 

s afterparty spokojena, druhá polovina nebyla.  

Odpovědi na další otázky najdete v následujících grafech: 
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Ota zky na paní  profesorku Š trosovou 

Bydlela jste ve Francii nějaký čas? 

Delší dobu nikdy, což mě, zpětně viděno, trochu mrzí. Ale třeba na to 

ještě dojde! 

Co děláte ráda ve svém volném čase? 

Jak kdy, ráda chodím do divadla, do kina, na koncerty, cestuji a čtu 

si něco jiného než jen písemky. Potěší mě i setkání s přáteli nebo 

rozhovor s někým, jehož názory pro mě mohou být inspirující. A také 

mě stále baví vzdělávat se, jen ta hlava už trochu protestuje a nechce 

si to pamatovat. Jsou ale i chvíle, kdy nechci dělat vůbec nic… 

Máte ráda módu? Jaký je Váš oblíbený obchod s oblečením? 

A já jsem si tak myslela na otázku, co čtu zajímavého… Ale budiž, 

módu ráda mám, ještě radši ale upravené lidi, kteří mají svůj styl, 

tím myslím, že nevypadají jako sériové výrobky. Obecně se mi ale 

zdá, že se vytrácí cit pro adekvátnost oblečení pro různé příležitosti, 

stačí se rozhlédnout po modelech vyskytujících se na našem plese 

nebo přímo u maturitní zkoušky. Jeden příklad za všechny, není 

letošní, krásné šaty, účes, make-up, jistě za mnoho tisíc, ale když 

mám na zádech vytetovanou obří hadí hlavu, s korzetem to vážně 

neladí, zdálky to totiž vypadá jako modřina nebo špína. Vždycky je 

něco za něco… 

A ještě -  je mi někdy až trapně, že i tolik let po revoluci se u nás 

vyskytují lidé, kteří na sebe nedbají, a někdy tak dokonce obtěžují 

svoje okolí.  

Ptáte-li se na obchody, ten jediný oblíbený před několika lety 

skončil… zbytek je náhoda. A přiznám se, že v poslední době 

nakupuji většinou v době slev na internetu. 

Máte ráda kulturní život? 

Mám, kromě léty prověřených žánrů se ráda jdu podívat i na to, co 

neznám. Mohu si potom říct – baví, nebaví, ale vím, o co jde. 

A rozlišuji, že tam, kde se hraje, se nemluví, zatímco tam, kde se 

povídá, by se nemělo hrát, protože k čemu je setkání se třídou, když 

tam není slyšet vlastního slova? Potom k mému úžasu stojí většina 

zúčastněných venku na chodníku v družném rozhovoru, proč si ale 

naplánovali setkání do hudebního klubu, když si chtějí popovídat, 

netuším. 

Co byste doporučila dnešní generaci? 

Podívat se, co je ve světě zajímavého, k čemuž je potřeba naučit se 

dobře alespoň jednu cizí řeč, i když ta rukama nohama se také 

počítá.  

Nezávidět a hledat cestu jak být sám lepší. 

Nebýt smutný, když mi ve škole, ale i v životě něco nejde, je toho 

přece v nás tolik, co škola vůbec ohodnotit známkami neumí. Mít ale 

čisté svědomí, že jsem pro věc udělal, co bylo v mých silách. 

Být Čech s velkým „Č“ s vědomím, že naši předkové někdy 

ustupovali více, než bylo zdrávo, ale také toho hodně dokázali. 

Cestujete ráda? 

A jak ráda, potřebovala bych jenom, aby v některých krajích nebyla 

v létě zima a v zimě léto, špatně to jde dohromady se školním rokem. 

A také plnější měšec, ale cestování je další škola života a zaslouží si, 

abychom do něho investovali. Kdo sedí doma, bojí se všeho 

okolo…a nechá si kdeco namluvit. 

Jaké školy máte vystudované? 

Filozofickou fakultu UK, obor čeština-francouzština a Pedagogickou 

fakultu UK – dějepis. Následovat bude univerzita třetího věku… 
 

Děkujeme paní profesorce za její čas a vstřícnost 
 

Kateřina Mitrušková 

Ota zky na pana profesora Hu lu 

Jak dlouho učíte na této škole? 

Od školního roku 2014/2015, takže letos třetí rok. 

Učil jste i na nějaké jiné škole? 

Začínal jsem na soukromé hotelové škole, kde jsem byl 2 roky a pak jeden 

rok na učilišti. 

Co Vás přivedlo k tomu, že jste se stal učitelem? 

Těžko říct, ale určitě sehrálo svou roli, že oba rodiče jsou učitelé, takže 

jsem se v tomto prostředí pohyboval celý život. Bavila mě biologie, ale 

dělat ji odborně je smrtelná nuda, tak zbývá učit. A pak ty prázdniny...  

 

Děkujeme panu profesorovi za jeho čas a vstřícnost. 

 
Kateřina Mitrušková 

 
 

Vzpomí nka na letní  za jezd 
CHORVATŠKO TOUR 2016 

 

Oblíbenou lokalitou pro poslední akci školního roku se stalo 

malebné přímořské letovisko Gradac. Cesta sice trvala 17 hodin, ale 

s pravidelnými přestávkami, filmy a občasným spánkem se dala 

v pohodě přežít. Po příjezdu do cílové destinace jsme se ubytovali 

v přidělených apartmánech. 

Po celý týden byla zajištěna polopenze: vydatná snídaně formou 

švédských stolů a tříchodová večeře. O oběd jsme se museli postarat 

sami. Někdo si uvařil, někdo zašel do hospůdky či pizzerie.    

Každé ráno jsme se scházeli na ranních aktivitách, na výběr bylo 

několik činností, například běh, plavání, posilování nebo jóga. 

Přes den jsme si užívali okouzlující přírodu, čisté kamenité pláže, 

teplé moře s různými vodními atrakcemi (trampolíny, půjčení 

šlapadel). 

Každý si také vybral ze široké škály výletů – plavba lodí na Pelješac 

a Hvar, výlet autobusem na Baćinská jezera, výstup na horu Paškal 

či večerní plavba lodí podél pobřeží do Drveniku. 

Tento zájezd vřele doporučujeme všem spolužákům! Určitě si ho 

užijete jako my – spoustu zábavy a maximum skvělých zážitků! 

Lukáš Karpíšek, Matěj Kurdiovský, Andrea Lederová 
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Šrdí c kove  dny 

Dne 20. března začíná čtyřdenní akce Srdíčkové dny. Vybraní žáci 

z naší školy budou nabízet srdíčka za 20 Kč a propisky za 30 Kč. 

Více informací naleznete na stránce www.zivotdetem.cz nebo na 

nástěnce Herold Aktivity v 1. patře. Akce probíhá mimo školu, ale 

zúčastnit se můžete i Vy. 

Sabina Münzbergerová 

 

Ví c ka pro Ondru 

Pomozte sběrem víček malému Ondrovi Duškovi, který bojuje 

s vážnou nemocí. Ondra trpí od narození mozkovou obrnou. 

Vybranými víčky přispějete na léčebný program v Klimkovicích. 

Víčka můžete vhodit do velkého modrého boxu u vchodu do šaten, 

nebo do malých bílých boxů ve třídách. 

Tereza Vávrová 

 

Rozhovor s panem profesorem Šteinbauerem 

Máte perfektní britský přízvuk. Bydlel jste v Británii? 

Děkuji za kompliment. Na základce jsem měl jen ruštinu a na střední 

zase němčinu. Líbila se mi ale angličtina, a tak jsem si po třeťáku 

protáhl prázdniny a pracoval 3 měsíce v parku Lady Sue Ryder 

v anglickém Suffolku. Měl jsem štěstí, protože můj hovorný šéf byl 

bývalý bankéř a zahradníkem byl pro potěchu. Napovídali jsme toho 

moc. Ale tehdy jsem si uvědomil, že chci-li jazyk zvládnout lépe, 

musím ho jít studovat. Mezi akcenty mých učitelů na vysoké škole 

pak jasně zvítězil právě ten britský. Do Anglie jsem se pak alespoň 

na pár týdnů ještě několikrát vrátil do West Sussex. Jinak o svůj 

akcent bojuji poslechem podcastů a výběrem seriálů a filmů. 

Odkud pocházíte? 

Pocházím z Prahy, do které přišli moji prarodiče z Moravy 

a z jižních Čech. 

Co rád děláte ve svém volném čase? 

Vedle rodinných radostí povětšinou to, co lze provozovat v sedě: 

četba, hudba, film i seriál, DVTV, rodopis.  Zajdu si ale zahrát 

i fotbal a v neděli se těšívám na návštěvu strahovské baziliky. 

Využijete svou znalost jazyka i jinačím způsobem než jako 

profesor ve škole? 

Nejvíce asi jako lektor pracujících ve svých soukromých hodinách. 

V současné době také pracuji na překladu knihy a více a více 

používám angličtinu při dohledávání informací, protože zejména 

odborné články jsou v angličtině přístupnější. V neposlední řadě je 

to možnost anglické autory a filmy sledovat v originále. 

Máte oblíbený film, knihu nebo seriál? A jaký? 

Mezi mými oblíbenými autory jsou například Graham Greene, G. K. 

Chesterton, Henri Pourrat (v geniálních překladech Jiřího Reynka), 

F. M. Dostojevskij, Kazuo Ishiguro, či David Lodge. Líbily se mi 

filmy jako A Man for All Seasons, Pulp Fiction, Calvary, Big 

Lebowski, více filmů od W. Allena; ze seriálů třeba Yes Minister, 

Fawlty Towers a samozřejmě Hustle. 

Máte děti? 

Dětí mám půl tuctu a jsou vedle mé ženy a studentů mou radostí. 

Je nějaké místo, kam byste se rád podíval? 

V Anglii jsem se rád procházel po South Downs. Asi by se mi líbilo 

i v Lake District a na mnoha dalších místech Albionu. Jinak jsem ale 

hrdým měšťanem naší starobylé, zelené Prahy a čas prázdnin rád 

trávím v příhraničních hvozdech jižních Čech. 

 

Děkujeme panu profesorovi za jeho čas a vstřícnost. 
Kateřina Mitrušková 

Rozhovor s paní  profesorkou Hodac ovou 

Jak dlouho učíte na této škole? 

Na školu jsem nastoupila v září 1989, tenkrát to byla Střední 

ekonomická škola Naděždy Krupské. Od září  1992 až do roku 1996 

jsem byla na mateřské dovolené, jinými slovy učím tady hodně 

dlouho. 

Jak trávíte svůj volný čas? 

Ráda čtu, hodně času trávím na zahradě, momentálně se raduju 

z prvních sněženek.  Ráda jdu do kina nebo do divadla, ale jen 

kdybych toho volného času měla víc! 

Z jakých předmětů jste odmaturovala? 

Maturovala jsem z češtiny, ruštiny, angličtiny a povinně 

z matematiky. Trávila jsem spoustu času počítáním, pak se změnila 

čísla a byl konec… Dodnes nechápu, že se mi podařilo odmaturovat 

na dvojku. 

Jak dlouho jste studovala anglický jazyk? Studovala jste 

i  v zahraničí? 

Angličtinu jsem se učila od 5. třídy, pak na gymnáziu a na 

Filozofické fakultě UK, ale do zahraničí se samozřejmě nedalo ani 

jezdit na dovolenou, natož tam studovat. Když se ta možnost konečně 

po roce 1989 naskytla, měla jsem rodinu, malou dceru a věděla 

jsem, že mojí prioritou je být s dcerou. Proto jsem byla pouze na 

několikatýdenní stáži na univerzitě ve Walesu. Bylo to skvělé, 

přínosné, ale delší dobu bych tam bez rodiny nevydržela. 

Máte v hodinách ráda kázeň a pořádek, nebo jste k hlučným 

studentům shovívavá? 

Samozřejmě mám ráda kázeň a pořádek, hluční a nesoustředění 

studenti se nic nenaučí. Ale také mi vadí ti, kteří podřimují, nic je 

nebaví a jen čekají, kdy už konečně zazvoní a přestanu je obtěžovat 

tím, že po nich něco chci. 

Co byste doporučila letošním maturantům? 

Pokud se ještě nezačali učit, mají nejvyšší čas, ale pokud se 

průběžně připravují, nemají se čeho obávat. Hlavně nesmí dát na 

silácké řeči absolventů, kteří tvrdí, že nic neuměli, vůbec se 

neučili  a stejně to „dali“. 

Tolerujete nepřipravenost na své hodiny? 

Každý můj student má právo být jednou za pololetí nepřipravený. 

Pokud se další hodinu nechá vyvolat, tuto pětku nepočítám.  

Máte mezi studenty své oblíbence a naopak? 

Snažím se je nemít, ale pokud student třeba opakovaně zkouší 

podvádět, jde to dost těžko. A hlavně, i studenti mají své oblíbené 

a neoblíbené učitele. Nebo snad ne? Asi podvědomě přidávám 

slabším studentům, kteří se snaží.  

Jaké jste měla v dětství koníčky? 

Ale to už je tak dávno, že si to ani nepamatuju. Vyrůstala jsem na 

malém městě. Jezdívali jsme hodně na kole, koupat se, v zimě se 

chodilo bruslit, jezdili jsme každý víkend lyžovat. 

Kolik myslíte, že umíte anglických slovíček? 

Čím dál méně. Hlavně si nepamatuji ta slovíčka, která běžně 

nepoužívám. Pak jen vím, že jsem to věděla, ale ne a ne si 

vzpomenout ☺. 

Kdybyste mohla mít nějakou superschopnost, jaká by to byla? 

Snad schopnost nenechat se vytočit lidskou blbostí…. 

Máte děti? 

Mám dvě dcery a jednoho paličatého drsnosrstého jezevčíka.  

 

Děkujeme paní profesorce za její čas a vstřícnost. 
Matěj Kurdiovský 

 


