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Milé čtenářky, milí čtenáři, 
 

v tomto čísle jsme pro Vás připravili rozhovor s panem profesorem 

Klínským, důležité informace o plese a další zajímavosti ze života 

školy. Dozvíte se, jak dopadla anketa o volbě amerického 

prezidenta, kolik peněz se vybralo na jarmarku a snad se i pobavíte. 
 

Sabina Münzbergerová 

 

Vý sledek anketý na nas í  s kole na te ma 
volbý USA 

 
Kristýna Dejlová, Lukáš Karpíšek 

Herolďa cký  ples a afterpartý se blí ž í ! 

51. maturitní ples naší školy organizačně připravuje spolek OSAKA 

pověřený SRPOA. Bude se konat 24. ledna od 19 hodin ve Velkém 

sále Lucerny. Lístky si můžete zakoupit v pondělí, ve středu nebo 

v  pátek v učebně 310 vždy o velké přestávce (10:00 – 10:20) 

u  Martina Anýže a Petra Konečného (1. pořadí stolů v patře stojí 

320 Kč, 2. pořadí stolů v patře 250 Kč a ke stání 200 Kč). 

Po maturitním plese se bude konat AFTERPARTY v klubu DCS. 

Čas začátku bude ještě upřesněn. DCS klub se nachází u tramvajové 

zastávky Italská v ulici Vinohradská, č. 25. Vstupné v předprodeji 

bude za 50 Kč, na místě zaplatíte 70 Kč. Ke vstupu je potřeba doklad 

totožnosti, tak nezapomeňte! 
Katka Malečková 

 

Va noce ve s kole 

Pod vánočním stromečkem v přízemí je 

připravena krabice. Pokud chcete udělat 

radost malým dětem z dětského domova 

„Dětské centrum“ ve Strančicích, přidejte 

do ní dárek! Zájem mají hlavně 

o jednodušší skládačky, stavebnice, 

plastová autíčka a případně i  oblečení (pro 

děti 0 – 6 let). Sbírku pořádá firma Media 

Art. 

 

Kristýna Dejlová 

 

 

 

A jak dopadl podžimní  jarmark? 

Byl velmi úspěšný! Firma 

Herold Aktivity díky Vám 

vybrala celkem 3 792 Kč na 

podporu studia indického 

chlapce Vishala Rameshe 

Nagurkera. 

Nejvíce vám chutnalo pití 

Capri-Sonne. Z jídla byl velký 

zájem především o  obložené 

housky.  
Tomáš Hora 

Co letos chýsta  divadelní  spolek Herold 

Rozhovor se studentkou ze třetího ročníku 

Bárou Zelinkovou: 

Kdy se můžeme těšit na divadelní 

představení? 

31. ledna 2017, pravděpodobně 

v divadle Mana. 

Jaká divadelní hra se bude hrát? 

Pygmalion. 

Proč zrovna Pygmalion? 

Obsahuje velké množství postav, tím 

pádem bude i delší představení. 

Jak se ti to hraje? Lépe nebo hůř 

než loni Čertův švagr? 

Dobře, protože zatím nemám trému. Loni jsem měla menší roli, 

v tom to bylo snadnější. Ale kolektiv to zlepšuje a při zkouškách je 

legrace. 

Co scénář? Jak se ti pamatuje? 

Loni byl určitě jednodušší, letos se v textu vyskytují anglické názvy, 

hůř se dá zapamatovat. 

Jak probíhají přípravy? 

Začínáme si promýšlet kulisy, kostýmy a rekvizity. Zkoušíme jednou 

týdně, každý čtvrtek. 

Kolik bude herců? Máte nějaké nové tváře? 

Máme pár talentovaných žáků prvních ročníků, ale jinak je nás asi 

přes dvacet herců. Je také hodně alternací/náhradníků. 

Děkuji za rozhovor a ať se představení povede! 
Tereza Vávrová 

 

Vtip od pana profesora Klí nske ho 

Syn přijde za otcem: „Tati, zítra potřebuju odevzdat referát a nevím 

si s tím rady.“ „A co nevíš?“ ptá se otec. „No máme napsat, jestli je 

dál Měsíc nebo Brno.“ 

Otec se chytí za hlavu: „To snad není možný. Pojď sem a koukni 

z okna. Co vidíš?“ „Vidím Měsíc,“ povídá syn. „No tak vidíš, 

hlupáku. A vidíš snad Brno?“ 
Katka Malečková 

Trump 

25% 

Clinton 

75% 

Donald Trump,nebo Hillary Clinton? 

Sem můžete nosit 

dárky dětem, a tak 

jim udělat radost! 
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Rožhovor s panem 
profesorem Klí nský m 

Jak dlouho učíte na této škole? 

Když to spočítám, tak po nástupu jsem učil 

8 let, ředitelem jsem byl 11 let a nyní zde 

učím tuším devátým rokem. 

U studentů býváte nejoblíbenějším profesorem, uvědomujete si 

to? A máte nějaký recept, jak si získat to, aby studenti chodili na 

Vaše hodiny s oblibou? 

A nějakou jednodušší otázku nemáte? Je-li to tak, je to pro mě čest. 

A recept na hodiny? Snažím se věnovat nejvíce času tomu učivu, 

které je nejdůležitější pro praxi. Pokud to jde, podat ho zajímavě.  

Co nejvíce v hodině komunikovat a přijímat různé názory a řešení.  

A věřím, že když ekonomika baví mě, může bavit i studenty. 

Co děláte rád ve volném čase? 

Nejraději řídím auto. Docela rád jezdím na kole, večer nejraději 

nedělám nic, což například obnáší koukání do televize. 

Je nějaké místo, kam se rád vracíte? 

Rozhodně. Do jednoho z těch míst se mi podařilo vrátit i s bydlením 

– do rodného domu v Dolních Chabrech. Oblíbená místa v Praze 

mám třeba u Vltavy (u Klecan, ZOO). A mimo Prahu např. Nové 

Město nad Metují či Smržovka v Jizerských horách. 

Z čeho jste maturoval? 

Z češtiny, ruštiny, ekonomiky a účetnictví. 

Byly na SŠ předměty, které Vám nešly? 

Nešla mi ruština (po dva roky za 3, po dva roky spíše náhodou za 2). 

Také jsem – na rozdíl od mnoha jiných studentů – neměl rád 

zeměpis, takže výsledky byly průměrné (vždycky za 3). 

Věnujete se nějakým způsobem ekonomice i mimo školu? 

Asi 15 let jsem vedl různým firmám účetnictví, ať už vedle učení 

nebo vedle ředitelování. Ředitel školy se také v rámci své funkce 

hodně věnuje ekonomice. A teď jsem osmým rokem jednatelem 

nakladatelství Eduko. 

 

 

Jaké 3 předměty na naší škole Vám přijdou nejdůležitější? 

Aniž bych je řadil od nejdůležitějšího, důležitých předmětů mě 

napadá více než tři – angličtina, informatika, psaní všemi deseti, 

účetnictví, společenské vědy. A určitě projektový seminář 

v 2. ročníku a  studentská firma. Samozřejmě ekonomika. 

Co byste doporučil naší generaci z oblasti ekonomiky? 

Čtete a čtěte, dívejte se kolem sebe, co jak funguje. Přečtěte si knihu 

pana Kiyosakiho Bohatý táta, chudý táta. A pak přemýšlejte, jestli na 

tom něco je. 

Co byste vzkázal letošním maturantům? 

Tak teď nevím, jak to pak bude s tou oblibou . Přiměřeně se bojte. 

Kdo se nebojí, nedělá dobře – pak někdy podcení čas, který je třeba 

věnovat učení. A kdo se bojí příliš, bojí se zbytečně – my zase tolik 

nekoušeme. 

Když se u maturity objeví student, který měl celé čtyři roky 

jedničky, dvojky a nervozitou znervózní a leze to z něj jak 

z  „chlupaté deky‘‘, je s ním nakládáno jako se studentem, který 

se nepřipravil vůbec? 

Většinou ne. Ostatně, když to z někoho leze jako z „chlupaté deky“, 

tak se ptáme a něco z něj obvykle dostaneme. 

Býval jste ředitelem této školy, proč jste tuto pracovní pozici 

opustil? 

Důvodů bylo více, řeknu ten nejdůležitější. Během ředitelování jsem 

se stále věnoval učení a učebnicím, ale jak stoupaly nároky jak na 

ředitelování, tak i odborné nároky v ekonomice (která vyžaduje 

častou aktualizaci), ukázalo se, že už nestihnu dělat kvalitně obojí.  

A zdálo se mi, že je větší škoda obětovat učení, podnikání a psaní 

stále aktualizovaných učebnic, než být dál a dál ředitelem – 

teoreticky ještě dalších 20 let. Pak mám asi deset dalších důvodů, ale 

obávám se, že se do rozsahu tohoto článku nevejdou. 

Líbí se Vám nápad se školními novinami? 

Školní noviny jsme v minulých letech měli. Bylo mě dost líto, že 

zanikly. Proto velmi vítám, že letos školní noviny vycházejí. 

Děkuji za rozhovor. 
Kateřina Mitrušková 

 

Kr í ž ovka 

V tajence této křížovky se skrývá hláška jednoho/jedné profesora/ky. Přijdete na to kterého/které? Kdo správně vyluští a bude mít štěstí při 

losování, obdrží věcnou cenu! Své odpovědi dávejte do 5. prosince do boxu s logem naší firmy v přízemí školy! Hledejte !  

 

1. Název studentské firmy, která každoročně pořádá 

 mezinárodní veletrh fiktivních firem. 

2. Křestní jméno profesora/ky, s kterým/kterou byl 

 v minulém čísle rozhovor. 

3. Příjmení prvního ředitele školy. 

4. Jak se jmenovaly Heroldovy sady dříve? 

5. Mezinárodně uznávaný certifikát z anglického

 jazyka úrovně B1–B2. 

6. V jaké části Prahy se konalo 50. výročí naší školy? 

7. Jak se jmenuje nejbližší zastávka autobusu u naší 

 školy? 

8. Jakou kartou se eviduje příchod a odchod profesorů

 do/ze školy? 

9. Jaká studentská firma tento rok zanikla? 

10. Kde si mohou naši studenti ve škole odpočinout? 

11. V jakém patře má kabinet Mgr. Zuzana Kadlčíková? 

12. Název našeho školního divadelního spolku. 

13. Příjmení profesora, který je v kabinetu č. 112b. 

14. Příjmení zástupkyně ředitele. 

15. Podle čeho zjistíte změnu v rozvrhu? 

16. Synonymum ke slovu vtip . 

17. Jak se nazývá program na výuku psaní všemi deseti? 

 

Cao Thi Thanh Xuan, Kristýna Dejlová 
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