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ZE ŠKOLY 

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK JE TADY  

 Dva měsíce prázdnin zmizely v nedohlednu a před námi je nový školní rok 2019 - 

2020. Opět se všichni vracíme do školních lavic, abychom se sžili se stereotypem školy, 

který nás bude bok po boku provázet nadcházejících deset měsíců. 

Září, měsíc, kdy to pro některé vše začíná, ale pro některé i vše končí, a stejně jako 

jsme přivítali nové tváře žáků prvních ročníků, tak i staré známé, kteří se více či méně 

dobrovolně rozhodli maturovat v zářijovém termínu. Tímto za sebe, za skupinu časopisu 

Jeřáb a doufám si říci, že i za celé vedení a personál školy vítám nové žáky a přeji jim mnoho 

zdaru při studiu na této škole a všem, již úspěšně složili maturitní zkoušku, blahopřeji a přeji 

mnoho zdaru při studiu na vysoké škole, popřípadě v budoucím zaměstnání. Já osobně jsem 

si nostalgicky zavzpomínal na rok 2017, kdy jsem se stal žákem naší školy, a  v mém případě 

doufám, že nebudu muset zažít druhý termín maturitních zkoušek, které mě příští školní 

rok též čekají. 

Jako každý rok se žáci naší školy zúčastnili raftového závodu „Mezi mosty“. Ač se ke 

mně bohužel nedostaly přesné informace o výsledcích, bylo mi sděleno, že z důvodů úprav 

trati a pravidel jsme se neumístili úplně nejlépe. Všem, jež naši školu reprezentovali, 

děkujeme a věříme, že v příštích ročních naše posádky vystoupí na bednu vítězů. 

Abych shrnul měsíc září ze svého pohledu: doznívá krásné letní počasí, avšak 

přicházejí už první chladná rána a s nimi pomalu a jistě mizí přehlídka letního oblečení z 

našich ulic. A všichni, méně otužilí nežli já, nevěřícně hledí, když kolem nich projdu v 

šortkách a tričku s krátkým rukávem, aneb jak jsem si řekl: „Dokud nebude alespoň nula, 

nebude příhodné oblečení.“ Pro mnohé včetně mě je též září měsícem lehkého stresu ze 

zařizování věcí do školy a člověk má plnou hlavu toho, aby měl veškerou „výstroj a výzbroj“, 

jak já rád studiu potřebné výbavě říkám, a též, aby se člověk opět dostal do tempa výuky. 

V moment, kdy si toto čtete, je první školní měsíc za námi, tak se alespoň můžeme 

pousmát nad tím, že jednu desetinu jsme zdárně zvládli. U časopisu Jeřáb jsem nový a toto 

je můj první úvodník, tak doufám, že jsem se vydal v dobrých šlépějích mého předchůdce a 

tento i další úvodníky se vám budou líbit. Přeji příjemné počtení dalších rubrik a článků a 

za měsíc opět zde u jeřábového úvodníku. 

 

 

 

Přemysl Šíma, L3. 
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ZE ŠKOLY 

 ZE ŠKOLY – ZÁŘÍ 

  Dne 2. září byla zahájena výuka ve školním roce 2019/2020. 

 

Dne 11. září se pro žáky otevřel kroužek posilování. 

 

Dne 17. září naši žáci a žákyně opět reprezentovali školu v raftovém závodě Mezi 

mosty. Letos se však našim posádkám nepodařilo obhájit vítězství z posledních dvou ročníků 

a skončily na devátém, desátém a třináctém místě z devatenácti. Závodu se zúčastnili: M. 

Černý z K1., A. Neubauer, L. Sazima, J. Tichý, V. Kubasa, P. Paulus, V. Bouz z L2., J. Jeřábek 

z K3., K. Procházková, A. Černá, M. Hepnar z L3., D. Šedivý S3.A,   L. Kašpar, T. Duben, J. 

Divecký, L. Němec, V. Musil, L. Rykr z S4.B, M. Bašková, K. Kvasnička a V. Chaura z S4.C. 

a M. Hladíková ze Z4. 

 

Dne 20. září třída Z2. zhlédla Ekofilm v kině centrál. 

 

Od 23. do 27. září proběhl na naší škole ve spolupráci s organizací AIESEC projekt 

EDISON. V rámci tohoto projektu školu navštívilo šest zahraničních studentů ze šesti 

různých zemí - Indie, Indonésie, Gruzie, Jordánska, Turecka a Černé Hory, kteří naše žáky 

seznámili se svými zeměmi, jejich zvyky a tradicemi, způsobem chování, vzděláváním, 

kulturou, sportem, politickou, sociální a ekonomickou situací, historií, zeměpisem, 

turismem, bydlením, ale také i se stavebnictvím, vývojem architektury a současnou 

architekturou své země. 

Naši školu navštívili zahraniční studenti Laras Faizati Khairunnisa z Indonésie, 

Furkan Akduman z Turecka, Dajana Ljiljanic z Černé Hory, Mariam Lilauri z Gruzie, 

Avantika garg z Inide a Mohammad Fawaier z Jordánska. Více zajímavých informací o nich 

najdete v příštím vydaní časopisu Jeřáb.  

Žáci 3. a 4. ročníku se zúčastnili 'Soutěže o nejlepší projekt' vyhlášené firmou Wienerberg 

s.r.o. V kategorii Projekt rodinného domu se Petr Janda umístil na prvním místě a Pavel 

Špriňar na druhém místě. V kategorii Projekt občanské stavby získal první místo projekt 

Michala Adamovského, druhý byl Petr Pojezdala a třetí místo obsadil Štěpán Stehlík. 

 
Svatošová Antonie, S4.C 
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ŠKOLNÍ KOLO 'SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ PROJEKT' 
 

Žáci 3. a 4. ročníku se zúčastnili 'Soutěže o nejlepší projekt' vyhlášené 
firmou Wienerberg s.r.o. 

V kategorii Projekt rodinného domu se Petr Janda umístil na prvním místě a Pavel 
Špriňar na druhém místě. 

V kategorii Projekt občanské stavby získal první místo projekt Michala 
Adamovského, druhý byl Petr Pojezdala a třetí místo obsadil Štěpán Stehlík. 

 

 

 

Foto: https://www.spsstavhk.cz 
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ARCHITEKTURA 

 

JAPONSKO - ZEMĚ 

VÝCHÁZEJÍCÍHO 

SLUNCE 

Japonsko je stát nacházející se ve 

východní Asii, v Tichém oceánu a je tvořen 

souostrovím 6 852 ostrovů. Čtyři největší 

ostrovy jsou Hokkaidó, Honšú, Šikoku a 

Kjúšú. S populací 127 miliónů je jedenáctou 

největší zemí na světě.  13,8 milionu lidí žije 

v hlavním městě Tokiu. Symbolem Japonska 

je sluneční kotouč a sopka Fudži. Japonsko je 

technologickým lídrem a jeho ekonomika je 

třetí největší na světě, a to plyne z vysoce 

kvalifikované, vzdělané a disciplinované 

pracovní síly. Japonská populace má také 

nejvyšší průměrnou délku života.  

Japonskou architekturu tradičně 

charakterizují dřevěné konstrukce, mírně 

vyvýšené nad zemí, s kachlovými nebo 

doškovými střechami. Místo stěn byly 

použity posuvné dveře (fusuma), což 

umožnilo přizpůsobit vnitřní konfiguraci 

prostoru pro různé příležitosti. Lidé obvykle 

seděli na polštářích nebo jinak na podlaze. 

Střecha je dominantou tradiční japonské 

architektury. 

Architektura se rozděluje na 

starobylou, středověkou a moderní. 

Starověké období neboli prehistorické zahrnuje období Jōmon, Yayoi a Kofun sahající do 

přibližně 5 000 let před naším letopočtem. Vykopávky a výzkumy ukazují, že „typické 

stavby raného období japonských dějin, které se nazývají Tate-ana-džuke“ („obydlí z jam“), 

představují zemljanky se střechou krytou slámou a větvemi. Od poloviny šestého století se 

v Japonsku šíří buddhismus, který měl velký vliv na architekturu té doby. Jednou z 

nejstarších zachovaných dřevěných staveb na světě je buddhistický chrám Hórjúdži ve 

městě Ikaruga. Ve středověku měla na architekturu velký vliv Čína a jedna 

z nejvýznamnějších památek této doby je chrám Kinkakudži. 

Foto: https://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_architecture 
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Ke konci středověkého období 

ovlivnily architekturu evropské země a 

Amerika. V moderním období se 

architektura stále drží tradic. Většina budov 

postavených v 70. až 80. letech 20. století je 

kombinací pravoúhelníkových elementů. 

Dnes se pravoúhelníková forma spojuje s 

kruhovou a půlkruhovou. Příkladem 

moderní architektury je například muzeum 

Osaka Maritime ve městě Osaka, které bylo 

postaveno v roce 2002 francouzským 

architektem Paulem Andrewem. 

 

Zajímavých staveb Japonsko nabízí 

mnoho - např. Sky Tree, což je nejvyšší 

japonská budova s výškou 634 metrů a svým 

vzhledem se podobá pagodě. Slouží jako 

rádiová věž a vyhlídka. Další známou 

stavbou je Mode Gakuen  Cocoon Tower 

nacházející se v Tokiu. Je to budova vysoké 

módní školy navržená tak, aby vypadala jako 

kokon a je to také druhá nejvyšší školská 

budova na světě. Umeda Sky Building je 

jedna z dalších zajímavých budov. Je složena 

ze dvou čtyřicetipodlažních věží, které se 

spojují na úrovni střechy.  Střecha je 

prosklené kolo sloužící jako vyhlídková 

plošina. Jednou z tradičních budov je hrad 

Himeji, největší dochovaný hrad v Japonsku. 

Byl postaven v roce 1333 a skládá se z 

osmdesáti tří budov a dvou příkopů. 

Foto: https://osaka-info.jp/en/page/umeda-sky-building 

Štěpán Urbanec, S2.C 
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UNESCO 

MACHU PICCHU 

V roce 1983 se stalo místem 

světového dědictví UNESCO incké 

městečko z 15. století zvané MACHU 

PICCHU. V roce 1981 ho prohlásili za 

peruánskou historickou svatyni a v roce 

2007 bylo zvoleno jedním z nových 

sedmi divů světa. 

Najdeme ho na jihu Peru, na 

horském hřebenu ve výšce 2 400 metrů v 

oblasti Cusca v provincii Urubamba. 

 Někteří město chybně označují 

jako „ztracené město Inků“ (nejznámější 

ikonu incké civilizace). Překlad slov 

názvu MACHU PICCHU zní „stará 

hora“. Inkové ho postavili kolem roku 

1450 a o století později v době 

španělského dobytí jej opustili.  

Třemi prvními konstrukcemi jsou 

Intihuatana (zřejmě sluneční hodiny), 

Chrám Slunce a Místnost tří oken. 

Několik budov bylo zrekonstruováno a 

restaurování pokračuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: https://tse1.mm.bing.net/th?id=OIP 
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Při stavbě města byl použit 

klasický incký styl leštěných suchých 

kamenných zdí pravidelných tvarů. 

Inkové se vyznamenali technikou zvanou 

ashlar, kde se kamenné bloky řezaly tak, 

aby i bez malty do sebe pevně zapadaly. 

Z důvodu seismické aktivity se 

nemohla používat malta a podobné 

stavební metody. A proto se těžil kámen 

přímo na místě. Dveře a okna se pro lepší 

stabilitu zužovaly zezdola nahoru. 

K zabránění sesuvům půdy, erozi 

a záplavám Inkové stavěli terasy a 

kamenné štěpky. Terasy se navrstvily 

pískem, kamínky a ornou půdou, aby do 

sebe vsákly vodu. 

I když Inkové znali využití kol, 

pro nedostatek tažných zvířat a složitý 

terén se často nepoužívala, a tak 

přemisťování ohromných kamenů 

zůstává nevyjasněné.  

 

 

  

Folbergerová Dorota, S2.C 

Foto: https://tse2.mm.bing.net/th?id=OIP.Ekg6DC9ij8rWAbuT5EgeFgHaLH&pid=Api&P=0&w=300&h=300 

 

Dorota Folbergerová, S2.C 
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HRADY, ZÁMKY 

ZÁMEK RADIM 

Zámek Radim byl postaven 

v roce 1610, je ve své zachovalé 

podobě jednou z nejnázornějších 

ukázek renesančního venkovského 

sídla pro střední šlechtu. Zámek si pro 

sebe nechal zbudovat Karel Záruba 

z Hustířan. První písemné zmínky o 

panství, kde nyní stojí zámek, 

pochází z poloviny 14. století a první 

nejstarší známý majitel byl jistý 

Bedřich z Radimi. 

Zámek je menších rozměrů se 

čtvercovým půdorysem zhruba 35 x 

35 metrů a  je tvořen třemi 

budovami, které uzavírají dvůr. 

Hlavní zámecká budova byla 

vystavěna ve stylu saské renesance. 

Ve sklepení je funkční černá 

kuchyně. V prvním patře zámku se 

nachází velký sál s ochozem a 

malovanou výzdobou. Nachází se v 

něm nápis Tempora mutantur et nos 

mutamur cum illis (,,Časy se mění a 

my se měníme s nimi“) a 

heslo svatého Benedikta Ora et 

labora (,,Modli se a pracuj“). 

Unikátem jsou velmi dobře 

dochované záklopové 

stropy zdobené 

bohatými ornamentálními malbami. 

Konají se zde kulturní akce, koncerty 

a svatby. 

 

 

 

Foto: https://vyletyprochazky.blogspot.com/2016/03/kolem-zamku-radim-k-lomu-s-

trilobity.html  

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Sask%C3%A1_renesance
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cern%C3%A1_kuchyn%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cern%C3%A1_kuchyn%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/Benedikt_z_Nursie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1klopov%C3%BD_strop
https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1klopov%C3%BD_strop
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ornament
https://vyletyprochazky.blogspot.com/2016/03/kolem-zamku-radim-k-lomu-s-trilobity.html
https://vyletyprochazky.blogspot.com/2016/03/kolem-zamku-radim-k-lomu-s-trilobity.html
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Z bývalé tvrze se dochovala budova na 

vršku za zdmi zámku. Objekt byl několikrát 

přestavován, přesto je patrný jeho původní účel. 

V gotickém sklepení bývalé tvrze se dochovaly 

gotické portály s letopočtem 1434. 

Na počátku 17. století již tvrz 

nevyhovovala potřebám bydlení správce panství, 

proto nejmladší Václavův syn, Karel Záruba 

z Hustířan,  započal s výstavbou nového 

reprezentativního zámku v sousedství staré tvrze. 

Ta byla po roce 1610 opuštěna a nadále sloužila 

pouze k hospodářským účelům v zázemí zámku. 

 Mezi další majitele zámku patřily 

významné rody, jako 

např. Valdštejnové, Šternberkové, Berchtoldové 

z Uherčic, Gallasové, Pálffyové, Šlikové a 

Lichtenštejnové. Ti zámek vlastnili nejdéle – 140 

let. V roce 1925 zámek prodali Jaroslavovi 

Bukovskému. V době protektorátu v zámek 

zabrali Němci pro vojenské potřeby. V roce 1948 

byl zámek znárodněn a roku 1950 rodině 

Bukovských zabaven. Poté objekt sloužil jako 

ubytovna a sídlo obecního národního výboru, než 

roku 1994 proběhla restituce. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 František Kubišta, S2.C 

Foto: https://zamek-radim.cz/ 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Zn%C3%A1rodn%C4%9Bn%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADstn%C3%AD_n%C3%A1rodn%C3%AD_v%C3%BDbor
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ROZHOVOR 

Jaký učitel vám je nejsympatičtější? 

 

 

 

 

Jak moc se vám u nás líbí ? 

 

Škola splnila očekávání většiny žáku, takže 

ano, líbí. 

 

Nejsympatičtějším učitelem je už od 

prvního  ročníku pan učitel Ascherl, který 

dokáže oživit hodinu svým příběhem nebo 

vtipem a hodina potom není tolik únavná. 

 

            Kam byste nejraději jeli na třídní výlet? 

            Nejraději bychom jeli na rafty na více dní. 

 

 

Jakou nejlepší hlášku jste zatím od učitelů slyšeli?  

Nejlepší hláška je asi od pana učitele Ascherla, který s oblibou říká: „ Jak můžeš žít, aniž by jsi 
neznal…“ a větu doplní probíraným učivem např. 1. kosmická rychlost. 

 

 

 

Co patří mezi vaše oblíbené předměty na střední škole? 

Naše oblíbené předměty jsou fyzika a tělesná výchova.  

 

Fungujete jako třída dobře? 

Jako třída fungujeme celkem dobře, když je potřeba něco zařídit, tak jsme schopni se celkem 
rychle domluvit. A každý s každým dobře vycházíme. 
 

 

rozhovor 

s třídou 

 

L2. 

 

 

 

 

Foto: vlastní 
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 Stal se vám nějaký třídní trapas? 

Asi se nám ani žádný třídní trapas nestal. 

 

Máte ve třídě nějaké sportovce? 

Ve třídě máme spoustu studentů, kteří hrají fotbal, ale máme i jednoho hokejistu, házen-

káře, orientačního běžce a streetdancerku. 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkuju za interview. 

Tomáš Marel, S2.C 

 

Foto: vlastní 
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      ROZHOVOR  

 

 

Ahoj, dnes jsme si pro vás 

připravili rozhovor 

s Kryštofem Ševců ze třídy 

K3. Věnuje se lednímu 

hokeji. 

Přejeme příjemné čtení. 

 
 

 

 

Mohl bys nám tento sport přiblížit? 
 
Jsem gólman a lední hokej hraju za 

Mountfield HK za juniory a současně s 
tím hraju v týmu HC Hokej Hronov za 
A team. 

 
 

 

 

 

Co tě k tomuto sportu přivedlo? 

 

   K hokeji mě přivedli rodiče. Od malička jsem chtěl být 
gólman. Svoji hokejovou kariéru jsem začínal ve Vsetíně na 
Moravě. 
 

 

 

 

 

   Máš svůj vzor? Koho? 

 
       Určitě vzor mám. Každý, kdo dělá nějaký sport, by měl 

mít vzor a v někom se vidět a snažit se být jako on. Mým 

vzorem je Jordan Binnington ze St. Louis Blues v NHL. 

 
 

 

 

 

  

rozhovor 

se studentem 

 

KRYŠTOFEM 
 

K3. 

 

ŠEVCŮ 

Foto: vlastní 
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Kolikrát týdně trénuješ? 

    Tréninky mám jednou až dvakrát denně čtyřikrát v týdnu a třikrát v týdnu mám zápasy jak 

v Hradci, tak v Hronově. 

 

Jak dlouho se tomuto sportu věnuješ? 

Hokej hraju už od svých tří let. Letos už je to patnáct let, co denně obouvám na nohy brusle. 

 

Máš nějaké úspěchy? Stál jsi i na stupních vítězů? 

    Za svůj největší úspěch v hokeji považuji druhé místo na olympiádě dětí a mládeže 2016, která se 

konala v Ústeckém kraji. 

  

Jaké bylo tvé nejhorší zranění? 

    Vážnější zranění jsem měl naštěstí jen jednou a to bylo dva měsíce před olympiádou. Zlomil jsem 

si klíční kost a myslel jsem si, že nominace na olympiádu je nemožná, ale nakonec jsem se stihl 

uzdravit a jel jsem reprezentovat Královéhradecký kraj. 

 

Co si myslíš o české  hokejové scéně  v porovnání se světem? 

    O českém hokeji si myslím, že jde pomalu, ale jistě zase nahoru jako tomu bylo před pár lety, když 

se z mistrovství světa a olympiády vozily medaile. 

 

Komu bys tento sport doporučil? 

    Hokej bych doporučil klukům i holkám. V Česku je i ženský hokej na vysoké úrovni. Těm, co by 

hokej chtěli hrát, doporučuju začít už od malička. Když jste už na druhém stupni základní školy, tak 

je pozdě. 

 

Děkujeme ti moc za rozhovor a přejeme hodně štěstí do budoucna a v závodění.  

 

Jan Mazač, Jakub Navrátil S2.C 



 

 

16 

ANKETA 

VZPOMÍNKA NA DVOJČATA 
Psalo se datum 11. 9. 2001… V tento den příslušníci  militantní 

islamistické organizace spáchali atentát na Světové obchodní centrum v New Yorku. Tento 
čin spáchalo 19 atentátníků. Měli na svědomí 3000 lidských životů včetně 55 zachraňujících 
hasičů, policistů a vojáků. Atentát spáchali pomocí 4 letadel, která unesli i s pasažéry na 
palubě. Dvě z nich zasáhla obchodní centrum, třetí narazilo do části Pentagonu a čtvrté se 
zřítilo po souboji teroristů a pasažérů na palubě letadla. Pravděpodobně mělo toto letadlo 
za cíl Bílý dům. Pentagon byl opraven během jednoho roku.  Obě dvě budovy obchodního 
centra se zřítily, pohřbily několik tisíc lidí a zranily více než 6000 lidí na ulicích. Na místě 
této velké tragédie byl vybudován památník, který má připomínat místo, kde zbytečně 
vyhaslo tolik lidských životů.  

Zeptali jsme se našich studentů, jestli tento památník odpovídá významu této 
obrovské tragédie.  

 

 

 

Kosinová Klára, Grulichová Eliška, S3.A 
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ENGLISH 

TERRORIST ATTACKS IN USA 
On 11th September 2001, four terrorist attacks 

against the United States were committed. They came 
about in one day, on Tuesday morning. The attacks had 
been planned for years and killed almost 3000 people 
from 57 countries, including the 19 attackers, making it 
the deadliest terrorist attack in history. 

HOW AND WHERE DID EVERYTHING HAPPEN? 

On that day, four airplanes were hijacked in the 
United States. Four airplanes that had taken off with 
full fuel tanks fell down unexpectedly. 

The first attack happened when a plane, 
American Airlines flight 11, flew low toward the north 
tower of the World Trade Center, shortly before 
crashing into the structure. The south tower burnt after 
another attack by a hijacked airliner, United Airlines 
flight 175. The airplanes crashed into the towers 
travelling at a speed of approximately 790 and 950 
kilometres per hour. People were hanging from the 
windows of the towers after the hijacked airliners hit 
the buildings. The hijackers deliberately crashed the 
planes into the Twin Towers, which broke, started 
burning and collapsed. The resulting fires and rubble 
caused a collapse of all other buildings in the WTC 
complex and serious damage to ten other large 
structures in the surroundings. The third plane crashed 
into the Pentagon building near the capital of the 
United States, Washington D.C. The fourth and the last 
one fell down to a field near Shanksville in 
Pennsylvania, after a conflict between terrorists and 
passengers. Originally, the airplane was heading for 
Washington D.C. to The White house.  

 

Javůrková Andrea, L4. 

Foto:https://www.theatlantic.com/photo/2011/0
9/911-the-day-of-the-attacks/100143/ 
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SPORT 

ŠKOLNÍ SPORT 
SKVĚLÝ VÝKON NA POSTUP NESTAČIL 

„Mezi mosty“ je závod raftových hlídek studentů středních škol Královéhradeckého 
kraje, který se již tradičně koná třetí úterý v měsíci září na řece Labi mezi Pražským a 
Tyršovým mostem. 

 Letos se konal závod 17. září. Naši školu reprezentovaly hned tři posádky. Letošní 
rok byla opravdu velká konkurence ostatních škol. Naše nejlepší posádka se umístila na 
desátém bohužel nepostupovém místě, ale i tak to byly krásné závody a ukázka skvělé 
týmové práce. 

Naši školu reprezentovali: Černý, Němec, Rykl, Bouz, Neubauer, Procházková, 
Černá, Radíková, Bašková, Paulus, Kubasa, Tichý, Sazima, Divecký, Duben, Šedivý, Jeřábek, 
Kvasnička, Hepnar, Chaura, Musil, Kašpar.  

Trenérem všech posádek byl pan učitel  Jiří Lhoták.  

 

 

 

Foto: vlastní 

Kosinová Klára, Grulichová Eliška, S3.A 
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NĚMECKO  

OKTOBERFEST 

Jedná se o mnichovský pivní festival, 

který je známý jako největší pivní festival na 

světě. Koná se na Tereziánské louce, většinou 

trvá 16 dní a obvykle končí v první říjnovou 

neděli. Každý rok přijíždí kolem šesti milionů 

lidí, z nichž je asi 70 % z Bavorska.  

HISTORIE  

V roce 1810 se konala svatba 

korunního prince Ludvíka Bavorského. Princ 

z radosti pozval celé město na slavnosti, které 

se konaly 12. až 17. října a v dalších letech se 

opakovaly. Byly postupně prodlouženy a 

posunuty na září. Přesunutí termínu na září 

bylo hlavně kvůli lepšímu počasí. Historicky 

je však dáno, že Oktoberfest končí o prvním 

říjnovém víkendu. 

LETOŠNÍ ROČNÍK 

Letošní 186. ročník se konal od 21. září 

do 6. října. Většina rodáků z Německa 

přichází na festival v tradičních bavorských 

krojích, ženy nosí dirndl (tradiční sukni 

s halenkou) a muži lederhose (tříčtvrteční 

kožené kalhoty).  Letos se návštěvníci mohli 

těšit na spoustu jídla, ale hlavně na 7,5 

milionů litrů šesti druhů piva. Jeden litr stál 

10,6 - 10,8 euro. Jako každý rok i letos 

Oktoberfest překonal své předešlé ročníky. 

Příští rok se na něj můžete těšit od 19. září do 

4.října.  

    

 

Anna Štěpánová, L4. 

 
Foto: https://matadornetwork.com/read/guide-oktoberfest-tents-

munich/ 
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HUDBA 

UŠNÍ PRŮPLACH 

Zdarec! Nový školní rok je před námi a s prvními podzimními dny je tu i pravidelné 

ohlédnutí do hudebního světa. Co se festivalů týče, u nás o ně není nouze. Já vám povím 

něco málo o OEF, kde jsem letos byla poprvé. 

OBSCENE EXTREME                                       

Tenhle festival se konal 3. až 7. 7. 2019 v Trutnově 

v areálu na Bojišti. Jde o undergroundový, grindový a 

thrash metalový festival, který je propojený s freak 

festem. Na tuhle šílenost se sjeli fanoušci celkem z 69 zemí 

světa, což je na českej fesťák tohohle druhu dost dobrý 

skóre. Kromě tvrdý hudby a všemožných převleků je OEF 

proslavený tím, že je to veganský festival. Takže pokud jsi 

masožravec, co bez masa nepřežije ani den, budeš tu mít 

trochu problém, ale pumpa kousek od areálu to jistí. 

Středa byla v rytmu punku. Svoje si tu zahrály 

kapely z různých koutů zemí. Tím že já punk moc 

neposlouchám, tak jsem to měla jako oddychový den, ale 

Oi Polloi ze Skotska a GBH z Velký Británie byli fakt 

skvělí. 

Ve čtvrtek byli největším tahákem Cannibal 

Corpse, kteří ale nakonec za moc nestáli. Všechno to bylo 

takový stejný a utahaný, něco tomu prostě chybělo. 

Samozřejmě tu byly kapely, který jsem si nemohla nechat 

ujít a byl to nářez… Stillbirth, němečtí Milking the 

Goatmachine taky nezklamali, neskutečný Final Exit, Dropdead a Negative Approach. 

Pátek se nesl v duchu divných názvů kapel od Little Puppy Princess až po 

Paracoccidioidomicosissarcomucosis…. ano, opravdu i tahle šílenost je název kapely. 

Nejlepší kapely z pátka byly určitě rakouští thrashmetaloví maniaci Insanity Alert, Holy 

Cost, slovenští zbojníci Catastrofy, Vitamin X, Lowlife a grindcorový Repulsion. 

Celý festival zakončily kapely jako Siege, švédští Vomitory a skvělí Municipal Waste, 

na který jsem čekala celej fesťák. 

 

 

Foto: http://www.obsceneextreme.cz/cs 
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DESTRUCTION                                                 

Němečtí thrash metalisti Destruction i 

přes změnu bubeníka a kytaristy, vydali novou 

desku s názvem Born to Perish. Album se skládá 

celkem z 11 skladeb, kterým nechybí rychlost 

bicích ani chytlavé kytarové rify. Hned od 

titulní skladby je zde slyšet jasný rukopis týhle 

bandy, ale všechno je to pořád tak nějak stejný. 

Pořád si drží svoji laťku dost vysoko a nechtějí 

se jí vzdát, ale na týhle desce není nic moc 

novýho. Prostě starý dobrý Destruction, bez 

nějakýho většího posunu. Kdo by je chtěl vidět 

naživo, bude mít možnost 6. prosince v  R klubu 

v Chrudimi.  

 

 

 

KAM JÍT ZAPAŘIT?  

2.10. Airbourne (Praha) – hard rock 

4. 10. As I Lay Dying (Praha) – metalcore 

6.10. Aleš Brichta 60 let (Praha) – metal 

21.10. Aborted (Praha) – death metal 

24.10. Cellar Darling (Praha) – folk metal 

24.10. The Rasmus (Praha) – alternativ rock 

31.10. Volbeat (Praha) – heavy metal  

 

 

Marie Spišáková, L4. 

Foto: https://www.spark-rockmagazine.cz 
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REDAKTOŘI ČASOPISU JEŘÁB 

. 
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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 
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