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GALERIE GUD
Školní program GUD:

Pro  školy  a  volnočasové  organizace
jsme připravili školní program GUD. Na
cestě za uměním bude provázet dětské
kolektivy  lektor  galerie  spolu  s jejich
pedagogem. Věříme, že se GUD stane
místem tvořivého sekání nejen umělců
a dětí, ale i místem specifické společné
práce dětí a jejich pedagogů.

Ateliér GUD: 
Ateliér  GUD  který  organizuje
galerie umění pro děti GUD, se
nachází  ve  stejné budově  jako
galerie GUD a tj. v prvním patře
historického domu Franze Kafky
v centru  Prahy.  Hlavní
myšlenkou  Atelieru  GUD  jsou  především  rozvoj  kreativity,
cílevědomost  a  individuální  přístup  všech  dětí.  V rámci  kurzů,
workshopů  a  jiných  aktivit  budou
představeny  mnohé  činnosti
spojené  s kulturou,  řemeslem  a
kreativním  uměním.  Vedoucími
těchto  aktivit  budou  umělci  a
profesionálové,  kteří  se  budou
snažit  dětem předaat co nejvíce ze
svých zkušeností a vědomostí. Jednotlivé kurzy jsou specifické tím, že
si  kladou za  cíl  projít  s dětmi  umělecké řemeslo od začátku až  do
konce-od návrhu přes realizaci, až po finální závěrečnou závěrečnou
exhibici po veřejnost

Natálie Krunclová



                                                 CO VIŠ ?

 Jako virus v oblasti počítačové bezpečnosti označujeme program, který se 
dokáže sám šířit bez vědomí uživatele. Pro množení se vkládá do jiných souborů
či dokumentů. Procesu šíření viru se říká nakažení či infekce a napadenému 
programu se říká hostitel. Viry jsou jen jedním z druhů tzv. malwaru, zákeřného 
softwaru. Dne 19.ledna roku 1986 se rozšířil virus, který jako první infikoval 
počítače platformy IBM, posloužil jako reklama na firmu bratrů Alviovů. V tu 
dobu snad ještě nikdo netušil, jak silnou lavinu Brain ( tak se Pákistánský virus 
jmenoval) během dalšího desetiletí strhne. Letos by tento virus oslavil 
30.narozeniny. 

                                                                                                                  
TROJSKÉ KONĚ ( jeho účelem je vykonat určitou činnost většinou vtip, nebo 
získání hesla)
WORMS=ČERVI (tento vir se šíří v příloze e-mail)                                    
LOGIC BOMB (jedná se o speciální typ programu většinou se objeví ve známý 
den, třeba 13. pátek)
STEAL VIRY  (pravděpodobně se jedná o vir co se pokouší ukrást nějaké tajné 
údaje.)
REZISTENČNÍ VIRY (je přítomen v paměti, sleduje jaké uživatel spouští a 
používá programy.) 
PŘEPISUJÍCÍ VIRY (při napadení přepíše část kódu, napadené programy jsou 
nenávratně zničeny.)
VIR PŘÍMÉ AKCE (primitivní souborový virus,
jakmile je spuštěn tak všechny věci vykoná a pak
skončí.)

zpomalí počítač,
poškodí operační systém (Windows…),
zpomalí přístup k internetu,
snaží se získat vaše přístupová hesla například do
internetové banky,
přesměrovávají během připojení k internetu na drahé
linky a vy pak zaplatíte  vysoké účty za připojení,
kompletně zdemoluje data na disku,
znemožní start systému,
automaticky se rozešle přes e-mail vašem přátelům v adresáři.                              

              !!                                                                     Autor: Jakub Hašpl            

PC VIRY

JAK SE PROJEVUJÍ VIRY V POČÍTAČI

DRUHY VIRŮ

!!waring!!     !!virus infection detected!!



Čínští podvodníci vyrobili tuny umělých medúz,
míchali je z chemikálií

Výrobci umělých medúz z provincií  Če-t´iang a Ťiang-su byli  zadrženi již na konci
dubna,  policisté  ale  informace  o  jejich  dopadení  zveřejnila  až  koncem  minulého
týdne.  Podvodníci  medúzy  vyráběli  smícháním tří  chemikálií  –  kyseliny  alginové,
síranu amonno-hlinitého a chloridu vápenatého. Údajně si za rok vydělali  přibližně
620 tisíc  Kč.

Přestože  mohou  být  medúzy  jedovaté,  v Číně  jsou  považovány  za  pochoutku.
Zejména v letních měsících se nakrájené na plátky přidávají do salátů. 

Lov medúz nestačí, a proto v Číně rychle vznikají farmy medúz. V posledních letech
se navíc někteří podnikavci rozhodli vyrábět umělé žahavce. Už v roce 2013 policie
zatkla skupinu padělatelů, kteří vyrobili 40 tun medúz.

Jak falešné medúzy poznat? Podle policie jsou bez chuti, bez zápachu a připomínají
izolepu. Pravá medúza má rybí zápach a je nažloutlá.

Autor : Václav Zelený 



Muzeum voskových figurín GREVIN

O muzeu

Je  to  krásné  muzeum  plné  voskových  figurín,  kde  se
můžete setkat třeba s Karlem Gottem, Alfonsem Muchou, Chaplinem, zapózovat si u Elvise Presleyho,
popít  pivo se  Švejkem (no ne zrovna pro  děti),  zahrát  si  hokej  s Jaromírem Jágrem,  vyfotit  se  u
Marilyn  Monroe  a  vůbec  si  užít  se  spoustou  slavných  lidí.  Můžete  si  třeba  zazpívat  s  Emmou
Destinovou nebo s Lucií Bílou. Pro ty co mají rádi středověk, je možné navštívit velikána českých dějin
Karla  IV.  Mně  se  tu  nejvíc  líbily  místnosti  se  sportovci  
a zpěváky.               

Návštěva tohoto muzea by byla i dobrý tip na školní exkurzi,  protože připravili i tématické okruhy
zaměřené na historii,  občanskou výchovu a další  okruh je literární.  Na těchto okruzích procházíte
jednotlivé sály s průvodcem. 

První muzeum Grévin bylo otevřeno v roce 1882 a Grévin v Praze v roce 2014.  

Kde to vlastně je?   



 

Muzeum najdete na adrese Celetná 15, Praha 1. Vstupenka stojí kolem 300 korun. Připravte se, že
v muzeu strávíte okolo 90 minut, abyste si vše pořádně prohlédli a návštěvu užili. Samozřejmě, že
můžete v muzeu fotografovat a pořídit si tak památku na setkání se známými osobnostmi.

Novinka

A víte, kdo sem brzy přibude? Zpěvák z pořadu Tvoje tvář má známý hlas Adam Mišík. 

Autorka: Hanka Špeciánová 





Co víš?
_____________________________________________________________________________________

Nová verze Minecraftu

Minecraft  1.9.2 – 2.0.0

Nejpopulárnější novinkou této nové verze 

Minecraftu je možnost získání křídel. Pro 

získání křídel je potřeba se dostat do nového 

Ender worldu, kde jsou tyto křídla k nalezení 

ve starém vraku lodi. S křídly se nedá létat, 

ale pouze z velké výšky plachtit.

Další populární novinka verze je přidání levé ruky. Levá ruka se zobrazí pouze, pokud drží nějaký 

předmět.  V inventáři je pro levou ruku určena speciální sekce. 

Mezi další novinky dále patří: Lední medvědi, zombíci a kostlivci v roztrhaném obleku, nové lávové 

blocky v Netheru, nová kouzla v Enchanting table, štít, díky kterému se dá ubránit zombíkům a dalším

monstrům, nové šípy, možnost nabrat do láhve dračí dech, ze kterého si můžete uvařit nějaký lektvar.

Jako trofej je možné získat hlavu draka. 

Na sněžných biomech můžete občas najít iglú, pokud ale budete stát dlouho na ledu, praskne pod 

vámi. 

Hluboko pod zemí můžete najít kosti dinosaurů.

                                                                                               Kromě těchto vylepšení byly opraveny i některé

                                                                                               chyby předchozích verzí. Vyřešen byl například

                                                                                               problém, kdy se někteří hráči nemohli připojit

                                                                                               k  některým serverům nebo jejich mapám. 

Autor: Jirka Báša

Zajímavosti



Dinosauři v Triasu – 2. část

RIOJASAURUS 
Riojasaurus (čti Riodžasaurus) byl býložravec. Význam jeho jména je ještěr z La Rioja. 
Pohyboval se pomalu a nemohl se vztyčit na zadní nohy. Pravděpodobně žil ve stádech. Žil 
v Argentině. Vážil 4 000 kg (4 t). Žil v Triasu  svrchním. Trias měl jen jedno období na 
rozdíl od ostatních.

                                             Útočící predátor na Riojasaura.

PLATEOSAURUS
Plateosaurus byl býložravec. Význam jména je plochý Ještěr. Očima na obou stranách lebky
viděl do všech stran, aby se chránil před predátory. Vyskytoval se v Německu, Francii, 
Švýcarsku a Grónsku. Vážil stejně jako Riojasaourus, tedy 4 000 kg. Vysoký byl asi 3-5m a 
dlouhý 6-7m. 

STAURIKOSAURUS
Staurikosaurus byl masožravec. Význam jména je ještěr Jižního kříže. Vážil 30 kg žil 
v Brazílii. Byl vysoký přibližně 2m a dlouhý také 2m. Byl jeden z prvních Dinosaurů. Žil 
před 227 miliony let stejně jako ostatní žijící dinosauři v triasu. Byl rychlý běžec.

                                                   Staurikosaurus s kořistí.

Autor: Matyáš Simon Bárta 



OBŘI Z JURY

Jura, prostřední období druhohor, byla érou titánů: obrovských, dlouhokrkých 
dinosaurů zvaných sauropodi. Byli to býložravci, živili se jehličnany, 
kapradinami a cykasy (rostlinami podobnými palmám) které rostly v jurských 
džunglích. Někteří byli tak vysocí, že mohli spásat i koruny stromů, jiní si hledali 
potravu v bažinách nebo požírali nižší rostliny. Všichni sauropodi měli obrovský 
žaludek, aby dokázali strávit obrovské množství rostlinné potravy, které museli 
spořádat každý den. Hlavu měli většinou malou a v ní rovněž malý mozek, 
v poměru k tělu přímo miniaturní. Proto se dá předpokládat, že nevynikali 
inteligencí. V tomto směru na tom byli lépe velcí masožraví dinosauři- teropodi,
k nimž patřili například tyranosaurus a alosaurus. Mnohé nasvědčuje tomu, že 
alosauři lovili ve skupinách, proto si mohli dovolit lovit i býložravé jurské obry, 
kteří byli mnohem větší než oni. Podle kostí býložravého apatosaura, na nichž 
byly objeveny stopy po zubech alosaurů, se zdá, že masožraví dinosauři se 
podobně jako dnešní šelmy zaměřovali především na zvířata mladá, stará a 
nemocná.  

Autor: Martin Matějka



                Volkswagen Beetle (Brouk)

Volkswagen Typ 1, spíše známý pod názvem Brouk, je lidový vůz vyráběný německou 
automobilkou Volkswagen v letech 1938 až 2003. Název Brouk (v anglicky mluvících zemích 
Beetle, německy Käfer) vznikl jako lidová přezdívka a až později (v USA od srpna 1967) se 
začal používat jako oficiální jméno modelu. V některých zemích (např. ve Velké Británii) se 
však nikdy jméno Beetle oficiálně nepoužívalo. V roce 1998 představil VW nástupce, New 
Beetle (je postavený na podvozku Volkswagenu Golf IV) který designově navazuje na původního
Brouka.

Jedná se o nejdéle vyráběný vůz s největším počtem vyrobených kusů beze změny designu. 
Jediný vůz, který by jej mohl připravit o prvenství, je jeho sourozenec, VW Typ 2 ve verzích 
minibus a kombi, který je stále vyráběn v Brazílii (v Evropě se prodává jeho již pátá generace 
pod označením Volkswagen Transporter/Carravelle/Multivan/California)

V roce 1931 začali Ferdinand Porsche a Zündapp vyvíjet „Auto für Jedermann“ (auto pro 
každého), poprvé bylo použito jméno „Volkswagen“. Porsche preferoval plochý vzduchem 
chlazený čtyřválcový motor, ale Zündapp použil vodou chlazený pětiválec. V roce 1932 
vyjely tři prototypy[1]. Všechny tyto vozy byly zničeny během války, poslední v roce 1945 
během bombardování Stuttgartu.

V roce 1933 Adolf Hitler schválil nákresy Porscheho návrhu Volks-Wagen (Lidový vůz), 
jednoduchého vozu schopného přepravit dva dospělé a tři děti rychlostí 100 km/h. Lidový vůz
měl být dostupný občanům Třetí říše za 990 říšských marek, což byla tehdejší cena malého 
motocyklu. Tehdejší průměrný plat byl okolo 32 marek týdně.[2]

Když projekt začal, předchozí název Porsche 60 Ferdinanda Porscheho byl nahrazen 
oficiálním názvem KdF-Wagen. Název odkazoval na název organizace Kraft durch Freude 
(síla díky radosti), odnože nacistické Německé pracovní fronty. Později byl projekt znám jako
Typ 1, ale proslavil se jako Brouk po skončení druhé světové války.

Prototypy vznikaly od roku 1931; první prototypy byly postaveny Zündappem (výrobce 
motocyklů) v Norimberku, a byly označeny jako Porsche Typ 12. Další série prototypů 
(Porsche Typ 32) byla postavena roku 1933 společností NSU, dalším výrobcem motocyklů. V
říjnu 1935 byl hotov první Typ 60. V témže roce začalo testování „V 3“. Testování prototypů 
VW30 bylo plánováno v roce 1937. Všechny vozy měly kulatou karoserii a vzduchem 
chlazený motor, uložený vzadu. Výjimkou byl Typ 12 protože Zündapp preferoval 
pětiválcový vodou chlazený motor.

Do začátku války v roce 1939 se stihla vyrobit pouze hrstka vozů, po té byla výroba zastavena
a nahrazena vojenskou produkcí. Následkem toho byly první sériové podvozky použity pro 
vojenská vozidla Kübelwagen Typ 82 (vyrobeno asi 52 000 kusů) a Schwimmwagen Typ 166 
(vyrobeno asi 14 000 kusů).

Protože vozidlo bylo navrženo co nejjednodušeji, mělo v armádě úspěchy. Například 
vzduchem chlazený motor se osvědčil v pouštních akcích německých jednotek Afrika Korps. 
Inovativní odpružení používalo jednoduché torzní tyče místo pružin či listových per.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Volkswagen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Torzn%C3%AD_ty%C4%8D
https://cs.wikipedia.org/wiki/Afrika_Korps
https://cs.wikipedia.org/wiki/Schwimmwagen
https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCbelwagen
https://cs.wikipedia.org/wiki/NSU
https://cs.wikipedia.org/wiki/Norimberk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%BCndapp
https://cs.wikipedia.org/wiki/Prototyp
https://cs.wikipedia.org/wiki/Druh%C3%A1_sv%C4%9Btov%C3%A1_v%C3%A1lka
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%AD%C5%A1sk%C3%A1_marka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nacistick%C3%A9_N%C4%9Bmecko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler
https://cs.wikipedia.org/wiki/Stuttgart
https://cs.wikipedia.org/wiki/1932
https://cs.wikipedia.org/wiki/Volkswagen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%BCndapp
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Porsche
https://cs.wikipedia.org/wiki/1931
https://cs.wikipedia.org/wiki/Volkswagen_Transporter
https://cs.wikipedia.org/wiki/Braz%C3%ADlie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Minibus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Volkswagen_Golf
https://cs.wikipedia.org/wiki/Volkswagen_New_Beetle
https://cs.wikipedia.org/wiki/Volkswagen_New_Beetle
https://cs.wikipedia.org/wiki/1998
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_kr%C3%A1lovstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_st%C3%A1ty_americk%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bmeck%C3%BD_jazyk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Angli%C4%8Dtina
https://cs.wikipedia.org/wiki/2003
https://cs.wikipedia.org/wiki/1938


Modernizace 196

Nástupce Volkswagen Golf

Příbuzné vozy VW Type 2

Karoserie 2 dveřový sedan nebo kabriolet

Designér Erwin Komenda

Koncepce pohonu motor vzadu, pohon zadních kol

Technické údaje

Délka 4070–4140 mm

Šířka 1540–1585 mm

Výška 1500 mm

Rozvor 2400–2420 mm

Pohotovostní

hmotnost
730–930 kg

Motor

Motor
Poháněný vzduchem chlazený 

zážehový

Objem 1,2; 1,3; 1,5; 1,6 l

Počet válců 4

               
                                                                             

       

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pohotovostn%C3%AD_hmotnost_vozidla
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pohotovostn%C3%AD_hmotnost_vozidla
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Erwin_Komenda&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Volkswagen_Transporter


Volkswagen Beetle (Brouk) válečný typ bez výbavy.

    



     Ale časem mu lidé začali  dávat i jiný vzhled,např. TUNING,nebo umělé řasy na světla atd.

                                                                     Názorná ukázka

Autor: Tomáš Bartoň



Z     historie automobilové značky Lamborghini

Italská společnost Automobili Lamborghini S.p.A. známá jen jako Lamborghini je výrobcem vysoce 
výkonných supersportovních automobilů. 

V současnosti je dceřinou společností Audi. Sídlí v italském městečku Sant'Agata Bolognese a vyrábí 
v Boloni. 

Společnost založil v roce1962 Ferruccio Lamborghini (1916–1993). Pro firmu navrhovali nebo navrhují 
vozy proslulí designeři a návrhářské firmy jako Franco Scaglione, Touring of Milan, Zagato,Mario 
Marazzi, Bertone, ItalDesign, Marcello Gandini a Luc Donckerwolke.

Ferrucio Lamborghini založil ve městě Centa v provincii Ferrara firmu Lamborghini Trattori S.p.A. na 
výrobu traktorů v roce 1948. V roce 1959 výrobu rozšířil o výrobuklimatizací. Na přelomu 
let 1962 a 1963 položil základy dnešní firmy – vznikla společnost Automobili Lamborghini. Jako 
úspěšný podnikatel vlastnil vozy Maserati a Ferrari, se kterými však nebyl nikdy úplně spokojen.

Existuje více verzí příběhů o vzniku firmy. Základem většiny z nich je spor Enza Ferrariho s 

Lamborghinim, po němž se Ferrucio rozhodl vyrábět vlastní vozy a konkurovat takFerrari. 

Podle Lamborghiniho syna [1] došlo ke sporu v továrně Ferrari, kam si šel Lamborghini 

stěžovat na kvalitu spojky ve svém voze Ferrari 250GT. Enzo Ferrari na stížnost reagoval 

podrážděně a prohlásil, že Lamborghini může maximálně jezdit traktorem, když neumí jezdit 

autem. Lamborghini se vrátil do své továrny, spojku rozmontoval a zjistil, že dodavatelem 

spojek je stejná firma, která dodává díly pro jeho traktory. Ve skladu našel správný náhradní 

díl a závadu tak odstranil.

Lamborghini se rozhodl, že jeho vozy by měl pohánět dvanáctiválcový motor. Ke konstrukci 

motoru byl přizván mladý talentovaný konstruktér Giotto Bizzarini, který předtím pracoval na 

motorech V12 u Ferrari. Motor měl 4 vačky zdvihající 2 velké vrtané ventily v každém válci. 

Výkon motoru byl neuvěřitelných 350 koní. Vůz pro tento motor navrhla firma Scaglione-

Touring. Prototyp označený 350GTV se poprvé objevil na Turínském autosalonu. Hned první 

rok výroby sériového Lamborghini 350GT se prodalo 130 kusů. Ferrucio, narozený ve znamení 

býka, rozhodl, že jeho společnost bude mít býka také ve znaku.

Dalším vyráběným a úspěšně prodávaným typem byl Lamborghini 400GT. Prodeje obou 

modelů zajistily společnosti finance na vývoj převratného automobilu. Lamborghini Miura v 

roce 1965 představil Lamborghini osobně na Turínském autosalonu. Miura byla prvním 

skutečným supersportovním vozem automobilky. Motor u Miury byl uložen transverzálně. 

Vůz byl velmi úspěšný, jen v roce 1967 se prodalo 111 kusů. Firma se tak zařadila mezi velmi 

úspěšné výrobce drahých sportovních vozů.

V roce 1971 svět šokoval revoluční vůz Lamborghini Countach. Jako první měl vzhůru otevírané 

dveře, což se stalo poznávacím znakem všech pozdějších vozů Lamborghini. Countach měl na

bocích mohutné otvory pro nasávaný vzduch a výkonný čtyřlitrový motor.
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Chameleon pokračování

Jazyk chameleona je dalším z jeho jedinečných znaků. V klidu je dutý a uložený v hltanu, a když 
chameleon spatří kořist, naplní se tekutinou. Jazyk je vystřelován stahem kruhového svalstva 
jazyka a stahy svalu, který spojuje jazylku s hrudním košem. Konec jazyka je rozšířený a nachází 
se na něm sliznice s lepkavým sekretem, který pomáhá při uchopení kořisti. Vystřelení jazyka, 
uchopení kořisti a zpětné zatažení zpět do úst je velice rychlé a většina potravy je proti tomuto 
lovení bezbranná. Jazyk často přesahuje délku celého těla samotného chameleona, někdy je 
dokonce dvakrát delší než jeho tělo. Jazykem chameleoni vnímají vůni i chuť.

KONČETINY  

Končetiny chameleona jsou uzpůsobeny k životu na větvích a keřích tím, že mají prsty srostlé v  
jakési  ,,kleštičky,,. To zaručuje pevné uchopení větvičky a stabilitu těla při lovu. Na noze mají 
srostlé tři prsty a dva prsty. Na předních končetinách jsou na vnější straně dva prsty a na vnitřní 
straně tři. Na zadních nohou je to naopak. To umožňuje chameleonovi stejné rozložení sil při 
uchopení. Končetiny jsou celkově dlouhé, štíhlé, ale silné, a velmi pohyblivé v ramenním a 
kyčelním kloubu.

OCAS  

Ocas chameleona je přibližně stejně dlouhý jako tělo. Když se ocas utrhne nebo jinak poraní, 
není schopen regenerace. Při šplhání po stromech slouží jako dodatečná pátá končetina, je 
chápavý a v klidu nebo ve spánku je spirálovitě stočený.

NÁMLUVY  

Samec chameleona se při namlouvání před samičkou předvádí, vystavuje své krásné zbarvení a 
vybarvuje se do všech barev, kterých je schopen, aby samičku uchvátil. Ukazuje svoji krásnou 
kresbu a trhavými pohyby se pomalu k samičce přibližuje. Pokud se samička vybarví do tmavých 
barev, dává tím najevo neschopnost se pářit nebo nezájem. V opačném případě se jí sameček 
dvoří a pokusí se o spáření. Samotné páření se několikrát opakuje, trvá asi 10–30 min a po 
úspěšném spáření většinou začíná být samička agresivní a samečka od sebe odhání.



DRUHY  

 Chameleon jemenský mini Chameleoni:

 Chameleon pardálí Chameleon Jacksonův

Chameleon obecný Chameleon pestrobarevný

AUTORKA: JUSTÝNA BALVÍNOVÁ  
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  Tygr

Tygr , též tygr 
džunglový či tygr 
lesní, je největší 
kočkovitá šelma. V 
minulosti byl v mnoha 
poddruzích rozšířen 
prakticky po celé Asii, 

od Turecka až po Koreu a Indonésii. Dnes jsou, hlavně kvůli 
člověku, některé poddruhy vyhubeny a tygr je ohroženým 
druhem. Věk uváděný u jednotlivých poddruhů je údajem ze 
zajetí - ve volné přírodě se tygři dožívají podstatně méně 
(kolem deseti let).    

Lov          

Tygři loví střední až velká zvířata, jako jsou jeleni (různé druhy
podle regionálního výskytu), divocí tuři a divoká prasata. 
Příležitostně loví i menší kořist (opice, dikobrazy, zajíce, pávy, 



bažanty atd.) a jestliže je v okolí nedostatek potravy, spokojí 
se načas i s hlodavci, plazy a hmyzem. Na druhé straně si 
troufnou i na opravdu silná a nebezpečná zvířata. Občas tak 
napadnou buvoly, výjimečně i slony, mladé nosorožce a 
krokodýly. Velké formy tygrů zabíjejí a požírají i medvědy. 
Velmi snadnou kořistí jsou pro ně různá domácí zvířata 
počínaje slepicemi, psy, kozami a ovcemi a konče osly, 
krávami a koňmi. Dokáží spořádat až 35 kg masa za noc nebo 
cca 45 kg za jeden den. Na lov se vydávají převážně v noci 
(proto mají velmi jemný sluch), aby snížili nebezpečí, že je 
někdo objeví. Někdy za kořistí putují hodně daleko. Většinou 
jsou úspěšní v jednom z mnoha případů, takže se tygr 
rozhodně nenasytí každý den. Tygr uloví cca 50 kusů kořisti 
ročně, tzn. že se tygři najedí každý osmý den. Tygři svou kořist
obvykle odtáhnou a ukryjí v podrostu a po několik dní se k ní 
vracejí, dokud na ní zbývá aspoň kousek masa. Je zřejmé, že 
hodně odleželé až rozkládající se maso je pro ně obzvláště 
chutné



Vlci
Vlci  jsou  stejně  jako  psi  nebo  kočky  citliví  na  vibrace  a  dokážou
rozpoznat blížící se zemětřesení několik dní před jeho příchodem. Vlk
je  většinou ve  smečce.  Ve  smečce jsou  vždy  dva  „  ALFA VLCI “.
Ti můžou mít mláďata. Mládě se v těle matky vyvíjí 62 dnů, tedy dva
měsíce.  Během  prvního  týdne  jsou  slepá,  později  začínají  vidět.
Když si nějaký vlk troufne na samce „ alfa vlka “a porazí ho, z alfy
se stává  samotář  a  z vlka  se  stává  alfa  vlk.  Výjimečně  se  stane,
že vlka  přijme  jiná  smečka.  Vlk  váží  35  až  52  kg.  Je  dlouhý  150
až 180 cm a vysoký 65 až 80 cm. Samice jsou menší- váží  zhruba
o 25% méně než samci.  Vlk rád loví  velká ale i  malá zvířata (např.
zajíce, hraboše, krysy nebo třeba myši atd.) Vlk také loví nelétavé
ptáky (např. bažant.) Kromě těchto zvířat loví (jak už jsem zmínila)
i vysokou zvěř (např. laně, mladé jeleny, srny nebo srnce atd.) Rádi
jedí i ovoce
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