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 Co víš? 
_____________________________________________________________________________________ 

Zajímavosti 
 

 

Nejlepší servery Minecraftu 

 

Mineplex 

Je jedním z nejhranějších minecraftových 

serverů. Obsahuje spoustu miniher, např.  

Super Spleef, Annihilation, Block Hunt atd. 

Při zvláštních příležitostech se objevují  

nové minihry. O Helloweenu minihra s  

názvem Helloween horror a o Vánocích 

Christmas chaos. 

IP: eu.mineplex.com 

 

                                                                                                  Hypixel 

                                                                                                  Další z nejhranějších serverů. Obsahuje např. minihry: 

                                                                                                  Build Battle, Sky Wars a The Walls. 

                                                                                                  Je dostupný i v mobilní verzi na Android, která ale 

                                                                                                  obsahuje méně miniher.  

                                                                                                  IP: mc.hypixel.net 

 

Game Team CZ 

Jeden z nejoblíbenějších českých serverů. 

Obsahuje např. minihry: Bed Wars, Prison, Dragons 

a hodně miniher které napodobují známé hry, jako 

např. Agar.io, Counter Strike. Server se stále vylepšuje. 

IP: play.Gameteam.CZ 

 

   Autor: Jirka Báša     

  



                                                CO VÍŠ?

Kolik by člověk vážil na jiné planetě? Co je gravitace? 

Díky gravitaci stojíme pevně na zemi. Gravitace je vzájemné přitahování 
hmotných těles. To znamená, že například těleso planeta Země přitahuje 
všechny tělesa na povrchu a v jejím okolí, včetně nás lidí. 
Výsledkem gravitace je naše váha. 
Na jiných planetách je gravitace jiná, buď vyšší, nebo nižší.
Osmdesáti kilový člověk by na Měsíci vážil 13,2kg, to je 6x méně než na Zemi, 
ale na velkém Jupiteru by vážil 189,1 kg, to znamená 2,5x více než na Zemi a na
takové neutronové hvězdě by vážil 11 miliard tun, to znamená přibližně 14 
miliónů krát více než na Zemi. 
 

SNĚŽNÝ SKÚTR 
Sněžný skútr byl sestrojen v roce 1937, aby pomáhal lidem se přemístit sněžnou 
krajinou.  

Základní údaje: tip polaris 800 dragon,
tip motoru dvou takt, výkon: 154 
koňských sil, váha: 221kg , délka: 
3 404mm, šířka: 1 181mm, výška: 
1 257.

   Víte, že…?
 Zatímco ostatní stroje potřebují chlazení brzd, sněžný skútr je má ohřívané, také

nemá převodovku a přesto může couvat!

 Autor: Jakub Hašpl       



Delfíni
Delfín je krásné a velmi inteligentní zvíře. Řadíme je mezi savce, řád kytovců, čeleď delfínovití. Jsou 
příbuzní s velrybami a sviňuchovitými. Je jich mnoho druhů. Mezi nejznámější patří delfín obecný a 
delfín skákavý.

Vyskytují se celosvětově, nejčastěji v mělkých mořích. Všechny druhy se řadí mezi masožravce. Delfíni
plavou rychlostí asi 26 km/h, ale byla už naměřena i rychlost 64 km/h. Pod vodou je schopen zůstat 
až 10 minut na jedno nadechnutí, ale většinou se vynořuje častěji. Delfíni se dožívají až 30 let. Jako 
většina kytovců i delfín obecný má velký a těžký mozek s výrazným neokortexem, šedá kůra mozková 
je tu hojnější než u většiny savců (s výjimkou opic), ale méně hojná než u člověka. Schopnost učení, 
opakování a porozumění pojmům je u delfínů prokázaná.

 Má silnou ocasní ploutev, ta mu umožňuje dlouhé skoky nad hladinu i poskakování ve vzpřímeném 
postoji za pomoci rychlých úderů o hladinu. Ploutve jsou vlastně přeměněné přední končetiny.

Zvukové signály 
vznikají v 
nosním kanálku 

delfína. Vědcům se podařilo zjistit, že delfíni používají 60 základních signalů a 5 úrovní jejich 
kombinací. Jsou schopni vytvořit slovník o objemu 1 012 slov a objem jejich aktivního slovníku tvoří 
cca 14 tisíc signal. Delfíní jazyk je složitější než běžná lidská řeč. Jejich jazyk je  „zvukově-obrazový“ , 
něco jako hieroglyphf, který znamená o něco víc než jen samostatné slovo. Podle výzkumu na 
Univerzitě St. Andrews se delfíni oslovují jmény.

Hydroakustické signály delfínů jsou příznivé pro člověka, proto vznikla delfínoterapie. Její úspěch je 
založen na tom, že delfín je schopen přenést na člověka “pozitivní vlny” tím nejlepším způsobem. 
Zvuky, které vytváří, jsou osobitým mostem mezi člověkem a světem vesmírné harmonie. Léčí 
deprese, neurózy, poškození mozku a míchy, svalovou astenii, pomáhá při mentální retardaci a 
autismu apod.

Delfíni jsou ohroženi lidmi, kteří je loví jako návnadu pro žraloky a kteří znečišťují moře freony a 
těžkými kovy. 

Autorka: Justýna Balvínová

https://cs.wikipedia.org/wiki/Neokortex
https://cs.wikipedia.org/wiki/Maso%C5%BEravec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svi%C5%88uchovit%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Velryby
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Autor: David Mikšovský 

 Jak vznikl You   Tube

 Rušila vás někdy sousedova párty, 

kde byla zábava v plném proudu? 

 Na takové párty byli i autoři 

YouTube - Chad Hurley, Steve Chan a 

Jawed Karim. Byla tam taková zábava, 

že se ji rozhodli natočit a poslat 

příbuzným z jiného města. Ale když se 

nahrávku pokusili poslat, nešlo to, 

neustále dostávali chybová hlášení a 

padala jim stránka.  

Napadla je skvělá myšlenka. A to, 

udělat amatérskou stránku na sdílení 

videí. Chad Hurley, jakožto výtvarník, 

měl na starosti design stránky (vzhled 

stránky) a Steve Chan s Jawedem Karim, 

byli zkušení programátoři. Proto měli na 

starost technickou podporu.  

Ale náhle se stalo něco 

nečekaného. Na YouTube začali 

nahrávat videa i profesionálové, velké 

firmy tam dávaly reklamy. Stránka se 

stala neuvěřitelně populární a sponzoři 

se jen hrnuli.  Tak se jim povedlo vydělat 

dostatek peněz k tomu, aby dostali 

YouTube do dnešní podoby. 



Krokodýl 

Krokodýl je rod mořských plazů náležejících do čeledi 
krokodýlovitých.

Krokodýli  jsou  predátoři   žijící v tropických oblastech 
Afriky, Asie, Ameriky i Austrálie. Vlastním životním 

prostředím 
krokodýlů je 
voda, přirozeně 
vyhledávají 
nejraději 
pomalé říční 
toky a jezera. 
Některé druhy, 
např. krokodýl 

mořský žijí však i v mořích při pobřeží. Jejich potravou jsou 
různí savci, ptáci a ryby a také jiní plazi, které loví  a  nebo se 
živí na jejich mršinách. Krokodýlů je více jak 2500 druhů, pro 
lepší přehlednost se však používá nejčastěji méně přesné 
členění, podle biotopů.

Tělo krokodýlů je kryto rohovitými štíty, pod kterými leží 
kostěné desky. Krokodýli plavou pomocí silného, ze stran 
zploštělého ocasu. Končetiny, které při plavání mají 
přitisknuté k tělu, jim slouží pouze na pevnině nebo mělkém 
dnu.

Autor  Viki



KULTURNÍ PROGRAM V     BŘEZNU
Výstava:

Neviditelná výstava

Novoměstská radnice, Karlovo náměstí.

Neviditelná výstava je ojedinělá interaktivní cesta po světě, v němž zmizelo všechno světlo a
kde  se  snažíme  pomocí  svých  zbylých  smyslů  najít  cestu
ven.  Na neviditelné výstavě  se  řídíme výhradně  hmatem,
sluchem, čichem a smyslem pro rovnováhu. Na výstavě nám
ukáží, jak se svět kolem nás mění a jak my se měníme spolu
s ním.

Kniha:

Světlo mezi oceány
AUTOR: M.L.STEDMAN

Světlo mezi oceány je uhrančivý příběh o lidské touze po štěstí a rozporech,
které  s sebou  přináší,  ale  také  o  lásce  a  lidskosti,  jež  hlavním  hrdinům
dodávají  sílu  překonat  i  ty  nejtěžší  životní  zkoušky.  Válečný  hrdina  Tom
Sherbourne po běsnění , jím prošel na západní frontě, touží především po
místě, kde by znovu nalezl klid.

Zajímavosti:

Vyhoření Národního divadla

12. srpna 1881, měsíc před definitivním a slavnostním otevřením Národního divadla, vznikl
v pozdějších  odpoledních  hodinách  na  střeše
divadla požár, který se nepodařilo uhasit.
Následky  požáru  byly  velmi  vážné.  Šetření
tehdejšího orgánu  vedlo  nakonec  k žalobě  dvou
zámečníků,  Jenische  a  Ziniburga,  kteří  dne  12.
srpna  odpoledne  před  vypuknutím  požáru  na
střeše Národního divadla pracovali. Jejich úkolem
bylo  připojit  měděný  drát  ke  hromosvodu
letováním s pomocí mosazi.

Autorka: Natálie Krunclová



Parní lokomotiva 433 002 "Matěj"

"Matějův" životopis

Lokomotiva 433.002 byla vyrobena začátkem března 1948 v ČKD Praha s výrobním číslem 2399 
na základě objednávky ze 31.12.1946. Zkušební jízdu vykonala 6. března 1948 z Prahy Vršovic 
do Říčan a zpět. Maximální dosažená rychlost byla 75 km/hod. Téhož dne pak byla převzata 
pracovníky ČSD. Pokud jste velmi zvídaví, nabízíme Vám technický popis lokomotiv řady 433.0. 

Jejím prvním působištěm bylo lokomotivní depo Košice. Koncem roku 1958 byla předisponována 
do Plešivce. Po pouhých dvou letech - v září 1960 je již vedena ve stavu lokomotivního depa 
Zvolen. 26.5.1966 při opravě v dílnách v České Lípě byla na lokomotivu dosazena dyšna Giesel. V
roce 1973 opouští naše lokomotiva Slovensko a jejím novým domovem se stává lokomotivní depo
Jihlava. V roce 1977 se stěhuje opět, tentokráte do lokomotivního depa Brno dolní. V pravidelném 
provozu byla lokomotiva do 29.9.1978, kdy byla převedena do zálohy. V roce 1981 je lokomotiva 
předána do PLD Šumperk, kde byla použita na vytápění. V roce 1982 byla navržena na zrušení a 
převedena na vytápěcí kotel. Provoz lokomotivy jako vytápěcího kotle byl ukončen 15.7.1983. 

V této době končila životnost vytápěcího kotle K 729 upraveného z lokomotivy 534.0 v 
lokomotivním depu Valašské Meziříčí. Bylo proto rozhodnuto předisponovat lokomotivu 433.002 
ze Šumperka do Valašského Meziříčí a provést opravu, tak, aby dále mohla sloužit jako vytápěcí 
kotel. V říjnu 1983 byla lokomotiva převezena do lokomotivního depa Valašské Meziříčí. 

V roce 1984 se začalo uvažovat o znovuzprovoznění této lokomotivy. Po úspěšném jednání v 
ŽOS České Velenice byl vyvázán kotel a v květnu 1985 byl zaslán k opravě do Českých Velenic. 
Ve Valašském Meziříčí byly zahájeny práce na pojezdu lokomotivy. 22.10.1985 byla ve Velenicích
ukončena oprava kotle a po jeho převezení do Valašského Meziříčí začaly práce na kompletaci 
lokomotivy. Na zprovoznění bylo pracovníky správkárny odpracováno přes 4 300 hodin. Řada 
dalších hodin byla zapálenými pracovníky lok. depa odpracována brigádnicky. 

7.4.1986 mohlo být provedeno první zapálení ohně v topeništi a 16.4.1986 se uskutečnila 
zkušební jízda na trati Valašské Meziříčí - Kojetín z Valašského Meziříčí do Kunovic-Loučky a 
zpět. Této zkušební jízdy se zúčastnil i zkušební komisař ing. Jindřich Bek, jeden z nestorů 
parního provozu na našich tratích. Po odstranění drobných závad čekala lokomotivu ještě cesta 
do Vrůtek na zvážení, kam se lokomotiva vydala 23.4.1986. 

Poprvé se lokomotiva 433.002 představila veřejnosti 1.5.1986 na výstavě lokomotiv v železniční 
stanici Valašské Meziříčí u příležitosti oslav 1. máje. První jízda pro veřejnost proběhla 9.5.1986 
na trati z Valašského Meziříčí do Rožnova pod Radhoštěm. 

Od tohoto data se lokomotiva zúčastnila řady zvláštních jízd nejen na Valašsku, kde má nyní své 
domovské depo, ale i na jiných tratích naší republiky. Jako nejvýznamnější akci můžeme 
bezpochyby označit oslavy 150 let trati Olomouc - Praha. Samozřejmě, že nejezdila na hlavním 
tahu. Ten byl vyhrazen pro takové exponáty, jako je "Albatros" či "Mikádo", tedy typicky rychlíkové 
stroje. Jezdila na trati Olomouc - Krnov, pro kterou byla konstrukčně určena. Tedy doprava v 
kopcovitém terénu s méně únosným kolejovým svrškem. Dále můžeme zmínit oslavy v Šumperku,
na trati Hanušovice - Staré Město. Naší lokomotivě ovšem nejsou neznámé ani trati na jižní 
Moravě (Břeclav - Lednice) či v severních Čechách (Chomutov - Vejprty, Karlovy Vary - 
Potůčky).Jako jednu z posledních akcí jmenujme 90 let trati Vsetín - Velké Karlovice, které se 
zúčastnila i olomoucká "Rosnička". Na závěr výčtu jízd vzpoměňme na jarní a mikulášské jízdy, 
které se v posledních letech staly již tradicí. 

Další, nikoliv nevýznamnou kapitolou tohoto životopisu, je i účinkování v různých filmech a 
reportážích. Pravidelní sledovatelé Receptáře Přemka Podlahy si jistě vzpomenou na reportáž ze 
skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm. Tehdy Receptář vezla z "Valmezu" do Rožnova naše 
lokomotiva. Z kinematografické tvorby jmenujme např. Všichni dobří rodáci či Vlak dětství a 
naděje. 

Lokomotiva 433.002 není ani nejrychlejší, ani nejtěžší, ani nejsilnější, nemá na svém kontě ani jiná
nej, nicméně jedno prvenství jí nikdo upřít nemůže. V době platnosti jízdního řádu 1988/1989 byly 

http://lokomotiva.inext.cz/433_tp.htm


zavedeny první pravidelné nostalgické vlaky v síti ČSD. Bylo to na trati z Valašského Meziříčí do 
Rožnova pod Radhoštěm a tyto vlaky vozila právě lokomotiva 433.002. 

Co by to byla za jízda, kdy vlak je tažen parní lokomotivou a cestující sedí v soudobých 
vagónech . Proto je z DKV Valašské Meziříčí vypravována souprava složená z pěti vozů osobních 
a jednoho bufetového, které odpovídají celkovému dobovému zařazení. Jen pro zajímavost, 
bufetový vůz pochází ze začátku tohoto století a světlo zajišťovaly karbidové lampy. 

Od 29.5.1994 bylo parním lokomotivám přiděleno nové označení - lokomotiva 433.002 má nyní 
číslo 997.014-6. Toto označení je nutné pro počítačovou evidenci. Ve skutečnosti jsou ale na 
lokomotivě stále tabulky s původním označením. 

Během provozu lokomotivy byla provedena řada oprav. Některé závady se vyskytly i v průběhu 
zvláštních jízd, ale vždy se díky obětavosti a umu strojvedoucích z Valašské Meziříčí podařilo 
dojet.

Autor: Tomáš Bartoň



První dinosauři v období  Jury

Placeriass
Placeriass (čti Placerias) nebyl dinosaurus ale příbuzný dinosaurům. Byl pomalý, ale silný, měl 
malé kly, jako dnes má prase divoké a sloužily ke stejné věci, k vyrývaní kořenů. Samozřejmě 
sloužily i k bojování o samici. Tento příbuzný dinosaurům byl úlovkem pro Pustosuchy. Ale i 
Placeriass měl obranu. Kly. Když pocítili nebezpečí začali se bránit. Placeriass byl býložravec.

Kinnodontt
Kinnodontt (čti Kinodont) měl nory. Měl silné rodinné pouto, které jim  vydrželo celý život. 
Kinnodontt byl zvláštní tím, že když chodil, pohyboval pateří ze strany na stranu. Kinnodontt chodil
po všech čtyřech končetinách. Byl malý. Asi jako vačice, jen ještě jednou tolik. Když odháněl např. 
Coelophisise (Celofizise) vydával zvuk jako kdyby štěkal pes. Byl masožravec.

Pustosuchuss
Pustosuchuss (Pustosuchus) byl postrachem jury. Jediný dinosaurus, kterého se bál byl jiný 
Pustosuchuss. Míň pil než jedl,proto byl postrachem. Ale i proto, že byl snad jediným obrovským 
masožravcem v období Jury. Byl pomalý a lovil tak, že si vlezl do skrýše a na kořist vystartoval 
pomalu, ale snad pokaždé někoho ulovil.  

Coelophisis
Coelophisis (celofizis) byl rychlý a nebezpečný masožrave. Dokázal uběhnout 30km/h možná i víc. 
Byl přizpůsobený k lovení a byl to dinosaurus, který musel ze všech nejmíň pít. Proto vydržel 
hodně dlouhé suché počasí, které ale vadilo Placeriassům. Coelophisis žil ve smečce, takže když 
bylo suché počasí dokázal se svou skupinou ulovit Placeriasse. Vždycky když někdo objevil 
potravu začali se o ni všichni prát. Nejdříve se hádali a pak se začali prát. Když se začali hádat 
znělo to jako by štěkal pes. Nějak takle: hau hau hau hauuuuu hau hau hau.  Se svou skupinou byl 
nebezbečný. Slovo Coelophisis znamená dutá kost.

AHOJ PŘÍŠTĚ. DALŠÍ VYDANÍ BUDE...HNED PO TOMTO!!!!! Přece! Ne snad! 
JOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! TO JE SUPER NE! URČITĚ JOOOO! TEDA 
MOŽNÁ.

AUTOR: MATYÁŠ BÁRTA



RUSKO
Rusko nasadí na ochranu Krymu pětici delfínů. Jejich cíl není znám 

Rusko vyhlásilo veřejnou zakázku na získání pěti delfínů, které chce 
ministerstvo obrany nasadit při obraně okupovaného ukrajinského 
Krymu. Oznámila... 

Od bulguru k buřtguláši. Proč se v
(mnoha) českých jídelnách zastavil čas?

ŠKOLNÍ JÍDELNA - ILUSTRAČNÍ FOTO. | FOTO: LIDOVÉ NOVINY 

Můj syn má ve škole nově možnost dát si
k obědu k pití vodu. Částečně jsme si to
prosadili s ostatními rodiči, stejně jako

mnoho jiných rodičů na českých
základkách – jak jsem se dozvěděla. Ač se

to nezdá, ani v dnešní době není
samozřejmostí, že děti v jídelně dostávají

na výběr nějaký neslazený nápoj. 

I když se asi všichni shodneme, že zrovna tohle není přece o penězích. Děti v jídelně v naší
základce jsou prý z vody nadšené a hned první den vypily tři barely.

Doteď mohly děti na naší škole pít pouze sladké nápoje: sladký čaj, limonády anebo třeba
„koktejly“ (a nepředstavujte si pod tím smoothies z čerstvého ovoce). Je zvláštní, že VODA
není samozřejmost. Když to porovnám s naším pobytem v Německu, tak tam se naopak nic
jiného než voda a neslazený čaj nepilo. Po třech letech strávených v Berlíně je pro mě právě

jídlo v českých jídelnách trochu kulturní šok. Jak jsem si všimla, je to ostatně žhavé téma pro
mnoho dalších rodičů a jsem ráda, že si toho začínají všímat i různé organizace a novináři. 

Deník matky
Veronika Jonášová 

-

Jde to totiž i jinak. Mnohem líp! V německé (podotýkám státní a nikterak alternativní) školce
se jedla převážně zeleninová jídla, všechno bylo „bio“ a na stravu se opravdu dávalo pozor.

Představte si, že se tam například rodiče bouřili proti tomu, aby děti nedostávaly kečup,
protože v něm je moc cukru! Nahrazoval se tedy pasírovanými rajčaty ochucenými čerstvými
bylinkami ze zahrádky. Ano, i tohle tam bylo téma. Svačil se běžně „rohkost teller“ neboli talíř

syrové zeleniny s různými dipy, třeba jogurtovými či bylinkovými. Denně měly děti saláty a
čerstvé ovoce. Jedla se jídla, která by klidně obstála na jídelníčcích v moderních restauracích:

bulgur, falafel, ratatouille, tuňákové těstoviny atd. A děti to rády jedly – můj syn se tam
naučil jíst i to, co doma odmítal (třeba müssli nebo rajčata). A jako bonus nebyl skoro

nemocný. 

Autor/Filip Junas

http://relax.lidovky.cz/rusko-nasadi-na-ochranu-krymu-petici-delfinu-jejich-cil-neni-znam-pha-/zajimavosti.aspx?c=A160310_072559_ln-zajimavosti_ELE
http://relax.lidovky.cz/vztahy.aspx?klic=185003
http://relax.lidovky.cz/vztahy.aspx?klic=185003
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=129282/122319_0_
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=120599/114484_0_
http://www.lidovky.cz/


TOP 15 DOPLŇKŮ PRO MUŽE     
Prsteny 

Prsteny by neměly být moc nápadné. Nejlepší je 
klasický kruhový tvar.                                         

Brýle

Kvalitní a stylové brýle vás posunou na vyšší 
úroveň. Při výběru brýlí berte ohled na tvar 
obličeje.                                                                        

Šátek     

Šátky jsou velkým doplňkem a váš outfit barevně 
doplňují.                                                                    

Kravaty

Kravaty nejsou jen pouze do kanceláří,ale i do 
společnosti.

  Klobouky                                                   
Pro kombinace elegance s retro stylem,zvolte 
nízko posazení klobouk. Pro sportovní styl 
neuškodí baseballová čepice



Kravatové Spony 

Ke společenskému obleku zvolte spony ze stříbra a
zlata,pro pohodlnější styl zvolte extravagantní 
sponu.

Náramky

Kožené náramky jsou populární. Pro větší 
výraznost zvolte zlaté nebo stříbrné náramky.

Pásky

Pásek můžeme ozdobit kovovou sponou,která 
vypadá dobře za všech okolností.

Tašky

Při vybíraní tašek nezapomeňte na její využití. 
Barva-materiál.

Peněženky

Zůstaňte u jakéhokoliv druhu kůže. Látkové 
nevypadají dobře.



Manžetové knoflíčky

Knoflíčky jsou vhodná kombinace s Francouzkou 
košilí.

Obuv

Obuv je pro muže jedním z nejdůležitějších 
doplňků k oblékání.

Hodinky

Hodinky má skoro každý muž. Desing hodinek 
volte obyčejný.

Náhrdelníky a Řetízky

Náhrdelníky  a řetízky by měly by být lehké, 
jednoduché. Jde pouze o doplnění stylu. Pro 
společenské účely,zvolte kožený materiál.

Autorka: Lea



VELIKONOCE

Velikonoce jsou největším

křesťanským svátkem.

Letos slavíme velikonoce již 

koncem března. Některé dny 

mají zvláštní pojmenování:

Škaredá středa, Zelený čtvrtek,

Velký pátek, Bílá sobota .   

Od letošních velikonoc je Velký pátek  



Státním svátkem.

Lidé udržují staré zvyky-pečení beránka, 

zdobení vajíček, pletení pomlázky,

koledování.Tyto tradice se drží více na 

vesnicích než ve městech.Na velikonoční

pondělí muži achlapci chodí koledovat. 

Velikonoční koledy

Hody, hody, doprovody,
dejte vejce malovaný.
Nedáte-li, malovaný,
dejte aspoň bílý,
slepička Vám snese jiný



Výstava kytek na Pražském hradě – hyacinty a hvězdníky

Také se těšíte, až začnou za chvíli růst kytičky? Já se těším hodně. Jestli se ale chcete podívat na kytky
letní a jarní už teď, zajděte na Pražský hrad na výstavu „Voda na Pražském hradě & hyacinty a 
hvězdníky“. 

Uvidíte tam spousty krásných kytek, například žluté hyacinty, proužkované krokusy, růžově lemované
hvězdníky atd. 

Co by dnešní pěstitelé nedokázali.

Mě se nejvíc líbily krásně vypěstované narcisy, pivoňky a krokusy. Jsem zvědavá, co se bude líbit vám.

Doporučovala bych jít v pátek, já jsem tam ten den byla a nebylo tam ještě tak moc plno. Ale to byly 
jarní prázdniny.  

Jinak před skleníkem s kytkami je možno vidět staré věci, které souvisejí s vodou. Jsou tam třeba 
vidět vodní kytky, nad kterými se točí soška. 

Výstava se koná na Pražském hradě, vstupné je 20 Kč. Otevřeno je denně od 10:00 do 17:30.

Autorka: Hanička

  

     





Zprávy

Opraváři zapomněli ve výtahu ženu, její
mrtvolu objevili až po měsíci

Hrubá  nedbalost  opravářů  byla  příčinou  smrti  třiačtyřicetileté  ženy,  jejíž  tělo  objevili  na
počátku března ve výtahu v západočínském městě Si-an. Dělníci výtah vypnuli o měsíc dříve,
aniž by se přesvědčili, že v něm nikdo nezůstal uvězněný. 

O incidentu informovala agentura AP s odvoláním na prohlášení úřadů v provincii Ťiang-si.

Úřady ženu identifikovaly jako třiačtyřicetiletou Číňanku, která ve svém bytě žila sama a její
rodina ji často nenavštěvovala. Policie její smrt vyšetřuje jako neúmyslné zabití a zadržela
několik lidí. Vinu údajně nese personál, který byl za údržbu výtahu odpovědný. 

Opraváře do domu povolali na konci ledna. Podle výpovědí prý na chodbě křičeli, zda uvnitř
výtahu  někdo  není.  Přítomnost  ženy  však  neodhalili,  což  místní  úřady  zhodnotily  jako
„hrubou nedbalost“.

Poté v Číně vypukly oslavy Nového roku a dělníci práce na rozbitém výtahu odložili. Lidé,
kteří na počátku března tělo nešťastnice objevili, uvedli, že stěny výtahu byly poškrábané, jak
se uvězněná žena zoufale snažila dostat ven.

Autor: Václav Zelený
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