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Milé čtenářky, milí čtenáři, 
jsme nový tým fiktivní firmy Herold Times, s. r. o., a s radostí Vám 
oznamujeme, že toto je sice páté, ale naše první vydání školního 
časopisu Heroldovky ve školním roce 2017/2018. Budeme Vás 
informovat o aktualitách na škole a plánovaných akcích, můžete se 
těšit například na exkluzivní rozhovory se zaměstnanci naší školy 
nebo zajímavé ankety, budeme zveřejňovat úspěchy našich studentů 
ve školních soutěžích. Budeme rádi za Vaše názory, připomínky 
a příspěvky (fotky, básničky, vtipy, fejetony atd), které nám můžete 
posílat na e-mail heroldtimes@heroldovysady.cz nebo je můžete 
vložit do naší schránky, jež se nachází ve třetím patře u nástěnky 
naší firmy. Těšíme se na Vaše nápady. 
 

Marek Zouzal, Marek Melíšek 

ROZHOVOR S PANEM ŘEDITELEM ŽERTEM 
 
Čím jste chtěl být, když 
jste byl malý?  
Když jsem byl malý, 
tak to už je opravdu 
dlouho. Zajímala mě 
historie. A myslím, že 
se mi líbila 
archeologie. 
Kde jste učil, než jste 
začal pracovat na 
OAHS? 
Hned po absolvování 
fakulty jsem před 25 lety 
nastoupil na naši školu, kde jsem s dvouletou pauzou dosud.  
Jak dlouho jste na pozici ředitele? 
Začínám ředitelovat desátý rok, předtím jsem byl čtyři roky 
zástupce ředitele. 
Z jakého města pocházíte? 
Narodil jsem se v Praze. 
Máte děti, případně kolik a kolik jim je? 
Mám šestiletou dceru, která právě „bojuje“ s písmenky  
a číslovkami v první třídě.  
Kde jste studoval střední a vysokou školu a jakou? 
Chodil jsem na gymnázium, před VŠ jsem ještě rok studoval na SŠ 
informatiku. Na Pedagogické fakultě v Praze jsem vystudoval 
učitelství matematiky a branné výchovy. 
Jaký máte vztah k cizím jazykům, případně jak dobře který umíte? 
Chodil jsem na ZŠ i SŠ s rozšířenou výukou angličtiny a ruštiny. Ale 
cítím, že v průběhu let moje znalosti poněkud klesají. Na rozdíl od 
mého dědečka, který mluvil pěti jazyky, já preferuji čísla.  
Jaký máte rád sport, věnujete se nějakému? 
Od sedmi let hraji šachy (i ty jsou sport) , v žácích jsem ještě hrál 
basket. „Nezávodně“ jsem byl schopný se postavit téměř ke 
všemu (kromě gymnastiky). V současné době si občas zahraji na 
kurtu badminton a jezdím na kole. 
Jaká je Vaše oblíbená kniha a film, co posloucháte za hudbu? 
Mám rozečtenou knihu od Kena Folletta Pilíře země. Když si 
potřebuji oddechnout od školy, tak se rád podívám na film 
"Marečku, podejte mi pero."  Hudba mi v rozumném množství  
a hlasitosti nepřekáží žádná. 
Jaké je Vaše nejoblíbenější jídlo? 
Jediné co nemusím, je červená řepa. 
Umíte vařit, pokud ano, tak co nejradši vaříte? 
Rád, často a myslím, že i poživatelně.  

Byl jste problémový žák? Jaký byl Váš 
největší průšvih jako studenta? 
Já byl snad slušný. Štíhlý, modrooký 
blonďáček s ofinou (fakt).  Možná na 
gymplu. Opisoval jsem o přestávce domácí 
úkol od spolužačky. A kde se vzala, tu se 
vzala, přistála na sešitě něčí bačkora. Tak 
jsem ji hodil přes celou třídu směrem ke 
katedře a tam byla otevřená malinkatá 
škvírka v okně. A jak na potvoru, bačkora 
letěla ze třetího patra na chodník před 
školu. Taky ta třídní mohla stát zrovna 
někde jinde a ne pod školním oknem.  
Jaký největší průšvih jste musel řešit z pozice 
ředitele? 
Už jsem pár žáků vyloučil za nechození do 
školy. 
Měl jste někdy chuť hodit vše za hlavu a odejít z pozice ředitele? 
Pokud ano, tak proč? 
Čím dál tím víc administrativy je „smrtící“. Ale zatím u mě 
převažuje mírný optimismus. 
Preferujete učit se nebo učit? 
Učení mě opravdu baví, ale člověk se svým způsobem učí celý 
život. 
Jaký máte názor na současný školský systém, co byste na něm 
změnil? 
To není na dvouřádkovou odpověď. Ale abych byl alespoň trochu 
konkrétní, tak stávající podobu maturitní zkoušky nepovažuji za 
ideální. Srovnáváme „hrušky a jablka“. 
Do jaké doby byste se chtěl vrátit, ať už v historii nebo v průběhu 
Vašeho života? 
Abych to nezakřikl. V současné době jsem maximálně spokojený. 
V každém věku člověk řeší nějaké problémy, to je normální. 
Důležité je umět překážky překonávat a z problémů se poučit. 
Domnívám se, že spousta lidí si neváží toho, v jaké klidné době 
žijeme (myslím například v ČR). Stále jsou s něčím nespokojeni, 
brblají a nadávají a ve finále to ve volbách hodí někomu, kdo 
nabízí nějaká rychlá a snadná řešení všeho. Taková řešení ale 
bývají často kontraproduktivní. 
Co si myslíte o dnešní generaci, která je ovlivněna současnými 
technologiemi? 
Nemám rád nářky, že dnešní mladá generace je horší než před 
lety. To nám říkali ve škole taky. Společnost se prostě v čase mění, 
a to ovlivňuje všechny. Abych byl trochu pozitivní, tak lehce 
konkrétně. Jste kreativnější a někteří zdravě sebevědomí. Na 
druhou stranu vás negativně ovlivňuje např. postupný rozpad 
klasické rodiny, moderní technologie, … Někteří máte problémy  
s překonáváním překážek, jste zvyklí mít všechno hned a rychle.  
A na co bych si dal velký pozor, na osobní „nekomunikaci“. Myslím 
tím např. to, že psát SMS spolužákovi, který sedí dvě lavice za 
mnou, je „strašný“. 
Vyhodil jste už někdy nějakého profesora, a pokud ano, proč? 
Nepoužil bych slovo „vyhodil“, ale domluvili jsme se na ukončení 
spolupráce. Nebyl jsem spokojen s kvalitou výuky. 
Kdybyste vylovil zlatou rybku, jaké tři přání byste chtěl splnit? 
Zlaté rybky jsou jen v pohádkách, které čtu dceři před spaním. Já 
jsem realista s mírným nádechem optimismu.   
 

Děkujeme za odpovědi a dodatečně Vám přejeme hodně zdraví, 
pohody a energie k 50. narozeninám, které jste tento týden oslavil! 
 

tým Herold Times, s. r. o. 
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PRŮZKUM ABSENCE STUDENTŮ NAŠÍ ŠKOLY 
ANEB NÁHODA JE BLBEC 

 
V první řadě bychom rádi poděkovali všem studentům, kteří si našli 
chvíli na vyplnění krátkého dotazníku, který jsme rozeslali všem 
našim studentům.  
Celkem jsme obdrželi neuvěřitelných 167 odpovědí! 
Byli jsme mile překvapeni a velice pobaveni Vašimi odpověďmi  
a věříme, že Vy budete také! 
Vybrali jsme pro Vás jeden graf, ze kterého jasně vyplývá, že my, 
studenti z Obchodní akademie Heroldovy sady, více než z poloviny 
omlouváme svoji absenci pravdivě. Na druhou stranu tu máme 
necelou třetinu studentů, kteří občas zalžou. Zbylých 6 % procent si 
důvod své absence vymýšlí. 

 

Na závěr Vám představujeme výtah odpovědí, které jste nám 
napsali na tuto otázku: 

 
 Hrál jsem si s nožíkem a řízl se. 
 Chtěl jsem pít vodku, snad je to anonymní ;D. 
 Prostě jsem se na to vy***l… (neříkejte, že se to nikomu 

nestalo). 
 Nestihl jsem sníst studený párek k snídani. :D. 
 Tak samozřejmě, každý to občas nevychytá, a když má dlouhou 

nedělní noc, jakože ta kocovina v sobotu nestačila, tak nejít do 
školy je občas ta lepší možnost, i když si to člověk někdy prostě 
nevybere. A kdybych se měla vrátit k předchozí otázce, zda-li to 
opravdu jde, zaspat všechny hodiny a k tomu se vzbudit ve  
4 odpoledne, tak ano, jde to. #DontTellMyMom 

 Zachraňovala jsem po dešti žížaly z chodníku. 
 Ujely mi eskalátory. 
 Čekala jsem na výsledky, jestli jsem těhotná. 
 Zapomněla jsem si tašku doma a musela se pro ni vrátit. Dala 

jsem si mobil na nabíječku, ale samotnou nabíječku dát do 
zásuvky mě nenapadlo, takže budík nezazvonil a já zaspala celý 
den. V prváku jsem jednou ze zvyku šla na základku místo 
střední..., to bylo taky vtipný si uvědomit až u skříněk na 
základce. 

 
Odpovědi, které jsme pro Vás vybrali, nás pobavily a věříme, že 
zaujaly také Vás. Pokud věříte na náhody, tak ano, náhoda je blbec. 

 

Dan Juránek 

ZE SVĚTA SPORTU 

LETNÍ REPORT 

Rádi bychom Vám přiblížili 
sportovní události, které se 
uskutečnily v letošním létě.  
Na konci června se konal velký 
svátek fotbalu, mistrovství 
Evropy do 21 let. V kvalifikaci 
dominoval také náš národní tým, který vedl 
nadějný benjamínek Patrick Schick, jenž se stal 

nejlepším střelcem celé kvalifikace s deseti góly. 
Nezbytnou součástí našeho týmu byl kapitán Aleš Čermák, dále 
např. Václav Černý, který nastupuje za slavný Ajax Amsterdam nebo 
Jakub Jankto hrající v italské nejvyšší soutěži v Udinese Calcio. Ve 
skupině C „Lvíčata“ postupně porovnala síly s Německem (0:2), Itálií 
(3:1) a Dánskem (2:4). Tyto výsledky bohužel našim nestačily a 
museli se spokojit se třetím nepostupovým místem ve skupině. Celý 
turnaj ve finále vyhrálo družstvo Německa, které v posledním 
zápase přehrálo mladíky ze Španělska.  
Na začátku prázdnin proběhl nejznámější tenisový turnaj na světě, 
Wimbledon, kde dominoval několikanásobný švýcarský šampion 
Roger Federer a v ženách vyhrála vycházející hvězda G. Muguruza.  
Fanouškům cyklistů určitě neuniklo vítězství Chrise Frooma, jak 
v Tour de France tak i ve španělské Vueltě. 
Začátkem srpna se v Londýně uskutečnilo MS v atletice, kde 
závodníci předvedli spoustu kvalitních výkonů. Naši atleti měli 
celkem 3 medaile a všechny tři kovy získali v hodu oštěpem. Zlato 
vybojovala Bára Špotáková, stříbro Jakub Vadlejch a bronz Petr 
Frydrych. Na tomto šampionátu se rozloučily hvězdy světové 
atletiky jamajský sprinter Usain Bolt a vytrvalec Mo Farah.  
V srpnu konal také největší florbalový turnaj na světě Czech Open. 
Bylo zde k vidění několik atraktivních zápasů, jelikož se turnaje 
zúčastnila světová elita. Zvítězil aktuální švédský mistr IBF Falun. 
Nesmíme zapomenout na „zápas roku“ mezi Conorem Mcgregorem 
a Floydem Mayweatherem v boxu. Tuto exhibici sledoval celý svět. 
Nakonec v krásném zápase pro oko fanouška zvítězil Floyd.  
Podle nás se všichni příznivci sportů během letních měsíců 
rozhodně nenudili.  

Štěpán Kuriš, Marek Zouzal, Marek Melíšek 

POJĎME VOLIT! 
 
Vážení spolužáci,  
mnozí z Vás budou mít letos vůbec první možnost jít k volbám. 
Aktuálně v České republice nemáme mnoho mechanismů, jak 
ovlivnit skutečné politické dění u nás, proto není moudré ignorovat 
institut parlamentních voleb. Vaše volba nerozhodne jen o tom, 
jaká tvář bude spravovat tuto zemi, volby nejsou ani tak  
o Babišovi, Zaorálkovi, Fialovi, Kalouskovi, Bartošovi a jiných 
politicích.  
Volby jsou především o dlouhodobé koncepci a o opravdových 
rozhodnutích, které na Vás každým dnem ať už přímo nebo nepřímo 
dopadají. V politice platí více než jinde pravidlo motýlích křídel. 
Jedno drobné rozhodnutí v Praze může zásadně ovlivnit život 
občana i v té nejvzdálenější vesnici této země. Ačkoliv se Vám to 
nyní pravděpodobně nezdá, tak téměř každé rozhodnutí má na Vás 
vliv, a to i když se nikoho z nás na první pohled netýká. Malé 
rozhodnutí centrální banky může na celé roky zdražit zboží, které 
nakupujeme. Zadlužení země může vést do bezvýchodné situace, 
tak jak tomu je například v Řecku. Drobná směrnice o ochraně 
spotřebitele může zdražit potraviny o třeba i několik procent.  
A radši ani nechtějte vědět, jaké následky bude mít, když necháte 
ostatní rozhodnout o velkých tématech, jako je euro, důchody, 
bezpečnost, mezinárodní politika a infrastruktura této země.  
Každé rozhodnutí Vás nakonec ovlivní, a proto je důležité volby 
nezaspat!  

Jiří Zeman 


