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                                                                    CO VÍŠ?
ELEKTŘINA A JEJÍ ZDROJE 

V dnešní době je elektřina úplně všude a lidé se bez ní již neobejdou, ale kde 
se bere? Elektřina se vyrábí v elektrárnách. Druhů elektráren je mnoho: větrná, 
atomová, uhelná, sluneční, vodní a geotermální. Všechny elektrárny, kromě 
sluneční, vyrábí elektřinu pomocí turbín, které jsou napojeny na 
dynamo(generátor), které přeměňuje pohyb v energii. 

V atomové elektrárně se vyrábí elektřina tak, že v reaktoru probíhá štěpná 
reakce obohaceného uranu (uran je nerost). Touto reakcí vzniká teplo, které 
zahřívá vodu, která se
pak mění v páru a roztáčí
turbínu. 

Tepelná elektrárna
vyrábí elektřinu pomocí
uhlí které se spaluje a
ohřívá vodu. Víte, že
v uhelné elektrárně je
spotřeba vody
minimální? Protože pára
potom co roztočí turbínu,
se zase vrátí do komory, kde se promění zpátky ve vodu. 

Světlo ze slunce je možné přímo přeměnit na elektřinu pomocí slunečních 
článků, správně řečeno fotovoltaických článků. Tyto články se skládají ze dvou 
tenkých plátků polovodičového materiálu. 

Geotermální elektrárna vyrábí elektřinu pomocí vrtů do hloubky 4 km.
Těmito vrty se prohání voda, která se zahřívá a roztáčí turbínu. Teplo se dá 
využít třeba k ohřívání vody, tenkými trubičkami proudí kapalina (voda), která 
se ohřívá.

Elektřina se nedá skladovat, pouze malé množství v bateriích. Proto se musí 
elektřina vyrábět pořád v takovém množství, kolik se jí právě spotřebovává.
                                       

vznik a vlastnosti elektrického proudu, objevil v r. 1831 anglický fyzik 
Michael Faraday. Elektrický proud se dělí na stejnosměrný a střídavý. 
Nejvýznamnější vynálezci byli také Thomas Alva Edison, Nikola Tesla a čech 
František Křižík.

Jakub Hašpl



                 TŘI KRÁLOVÉ

MUDRCI Z VÝCHODU JSOU POSTAVY Z MATOUŠE 
EVANGELIA. NAVŠTÍVILY JEŽÍŠE PO JEHO      

NAROZENÍ V BETLÉMĚ. PŘINESLY MU DARY: ZLATO 
KADIDLO A MYRHU.

TŘÍ KRÁLE SLAVÍME 6. LEDNA

TŘI KRÁLOVÉ : KAŠPAR, MELICHAR A BALTAZAR

V KATOLICKÝCH ZEMÍCH SE PÍŠE POSVĚCENOU
KŘÍDOU NA DVEŘE ZKRATKA K+M+B



DIVADLO 2016

AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ!
Pohádkový muzikál s písničkami Z. Svěráka a J. Uhlíře

Účinkují: Tomáš Alferi, Ivana Alferiová, Kamila Čondlová, Petr Čulík,Tereza Karásková, Antonín Klepáč, Vít 
Levinský, Tereza Lišková, Jitka Raková, Petr Rak, Adam Šmejkal, Pavel Zikmund
Autor: Zdeněk Svěrák, Jiří Melíšek, Jaroslav Uhlíř
Režie: Jiří Kraus
Délka pořadu: 90 min.
Vstupné: 179 Kč

17.01. Ať žijí duchové! vstupenky 11:00
neděle Praha 1, Divadlo Bez zábradlí hodin
17.01. Ať žijí duchové! vstupenky 14:00
neděle Praha 1, Divadlo Bez zábradlí hodin
24.01. Ať žijí duchové! vstupenky 11:00
neděle Praha 1, Divadlo Bez zábradlí hodin
28.02. Ať žijí duchové! vstupenky 11:00
neděle Praha 1, Divadlo Bez zábradlí hodin
28.02. Ať žijí duchové! vstupenky 14:00
neděle Praha 1, Divadlo Bez zábradlí hodin
03.04. Ať žijí duchové! vstupenky 11:00
neděle Praha 1, Divadlo Bez zábradlí hodin
1.05. Ať žijí duchové! vstupenky 11:00
neděle Praha 1, Divadlo Bez zábradlí hodin

KRYSÁCI A ZTRACENÝ LUDVÍK
Pohádka na motivy známého večerníčku

Účinkují: Dita Zábranská, Jana Birgusová, Radovan Snítil, Jiří Kohout,Radim Jíra, Josef Zýka, Libor 
Jeník, David Voráček
Autor: Libor Jeník   Režie: Libor Jeník , Divadlo Bez zábradlí, Praha 1, 16.01. sobota 11:00 h. 
/Autor Sofie/ 

http://www.divadlopohadek.cz/umelec/3231-tomas-alferi
http://www.divadlopohadek.cz/umelec/193-libor-jenik
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http://www.kulturniportal.cz/vstupenky/41053/
http://www.divadlopohadek.cz/porad/873-at-ziji-duchove/
http://www.kulturniportal.cz/vstupenky/41473/
http://www.divadlopohadek.cz/porad/873-at-ziji-duchove/
http://www.kulturniportal.cz/vstupenky/40818/
http://www.divadlopohadek.cz/porad/873-at-ziji-duchove/
http://www.kulturniportal.cz/vstupenky/40561/
http://www.divadlopohadek.cz/porad/873-at-ziji-duchove/
http://www.divadlopohadek.cz/umelec/3229-jiri-kraus
http://www.divadlopohadek.cz/umelec/49-jaroslav-uhlir
http://www.divadlopohadek.cz/umelec/3228-jiri-melisek
http://www.divadlopohadek.cz/umelec/50-zdenek-sverak
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http://www.divadlopohadek.cz/umelec/3237-tereza-liskova
http://www.divadlopohadek.cz/umelec/3236-vit-levinsky
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http://www.divadlopohadek.cz/umelec/3230-ivana-alferiova


HISTORIE FOTBALU

Existence hry podobné fotbalu je doložena až do období starověku: nejstarší 
takovou hrou bylo čínské cchu-t´ü, hrané již ve 2. století př. n. l. V Řecku a Římě 
se hrálo mnoho míčových her, při některých se hrálo nohama.  Jedním ze 
vzdálených předchůdců fotbalu je tak např. římská hra harpastum. Ve 
středověku se různé hry podobné fotbalu hrály po celé Evropě, jejich pravidla 
se však výrazně lišila místo od místa i v průběhu doby.

Vznik dnešního fotbalu má kořeny v Anglii 16. století. Tamní soukromé střední 
školy v té době začaly žáky nutit ke sportu. Každá ze škol však používala vlastní 
pravidla odrážející místní podmínky, pravidla se navíc postupně měnila. 
Postupně vykrystalizovaly dvě hlavní formy fotbalu: v jedné verzi pravidel hráči 
míč po hřišti přenášeli rukama, v druhé verzi se upřednostňovalo kopání do 
míče.

V 40. letech 19. století Anglii zasáhl boom železniční dopravy. Tento 
technologický rozvoj umožnil pořádání soutěžních zápasů mezi jednotlivými 
školami. Avšak zatímco rozdíly v místních pravidlech atletiky byli nevýznamné, 
meziškolní zápasy ve fotbale byly kvůli zásadním rozdílům v pojetí hry prakticky 
nemožné.  Proto se v roce 1848 sešlo 14 zástupců škol na jednání, jehož 
výsledkem byla první ucelená sada pravidel, tzv. Cambridgeská pravidla. Tato 
pravidla upřednostňovala kopání, bylo však dovoleno také čisté zachycení míče 
rukama.

Sjednocující tendence vyústily v založení The Footbaal Associaiton,  prvního 
oficiálního fotbalového sdružení na světě, 26. Října 1863. Po několika setkáních 
vytvořila asociace sadu pravidel, z nichž nakonec vypustila pravidla dovolující 
běh s míčem v ruce a držení a podrážení protivníka s míčem. Kvůli tomu 
zástupce Blackheathu asociaci opustil, a spolu s několika dalšími kluby v roce 
1871 založil Rugby Football Union, čímž vzniklo ragby jako sport odlišný od 
kopané. I v pravidlech FA však byla některá ustanovení, která dnes zůstávají jen 
ve sportech jako ragby či americký fotbal. První pravidla také například ani 
nestanovovala počet hráčů či tvar míčě; na tom se měli soupeři dohodnout  
před každým zápasem.



V Anglii se postupně vyvinulo několik soutěží, které přispívaly k šíření 
jednotných pravidel. První mezinárodní zápas proběhl mezi Anglií a Skotskem 
30. listopadu 1872 a skončil bezbrankovou remízou. První mimoevropské 
mezinárodní fotbalové utkání se uskutečnilo 20. listopadu 1885 v Newarku 
mezi Spojenými státy a Kanadou, která zvítězila 0:1.

Fotbal se postupně rozšířil i na kontinent, kde je nejstarším fotbalovým 
mužstvem patrně švýcarský Lausanne Football and Cricket Club založený v roce 
1860. Díky anglickým dělníkům pracujícím na stavbě železnice se fotbal dostal 
až do Jižní Ameriky, přičemž ale tato teorie rozšíření fotbalu na jihoamerický 
kontinent nebyla nikdy přesvědčivě doložena.                      

Dnes fotbal hrají profesionální fotbalisté po celém světě. Mnoho dalších lidí se 
mu pak věnuje na amatérské či rekreační úrovni.  Podle průzkumu, 
uspořádaného v roce 2001 mezinárodní fotbalovou federací FIFA, hraje 
pravidelně fotbal nejméně 240 miliónů lidí ve více než 200 zemích světa. Mezi 
příčinami jeho popularity jsou bezesporu jednoduchá pravidla a naprosto 
minimální náročnost na vybavení. 

autor: Martin Matějka 



KULTURNÍ PROGRAM V LEDNU 2016

KINO
KINO MAT
Kino Mat je nejmenší kino v 
eské republice.  Kino zahájilo  svůj  provoz v roce 1995.  Je vybaveno pohodlnými křesly  a  moderní
technikou. Kino Mat promítá od 16:30 nebo 18:00 hodin. V sobotu a v neděli se promítají filmy pro
děti.

Program kina Mat:
Ledová sezóna
Sobota 16.1. v 14:30
Žánr: animovaný film pro děti
Hlavním  hrdinou  dobrodružné  podívané  pro  celou  rodinu  je  lední  medvěd
Norm. Ledová  sezóna je  velkolepým  a  zábavným  dobrodružstvím  živelného
medvěda, který se dostal mimo svůj živel. Ten velký slavný New York se na něj a
jeho parťáky tváří zpočátku s nedůvěrou, ale brzo se ukáže, že tahle partička
umí prolomit ledy

KNIHA
ČARODĚJŮV UČEŇ
Autor: Otfried Preussler

Kouzelný příběh o Krabatovi, pocházející původně z Indie a objevující se později v
různých obměnách souboje 
arodějova u
ně a  mistra  v  mnoha  zemích  světa,  je  příběhem  chlapce,  který  se  na  prahu
dospělosti přiblížil temným silám a je jimi fascinován, dokud nepozná, že jej mohou
zahubit. V tomto věčném souboji vede k osvobození z osidel zla jen cesta pevné vůle
a víry v lásku.

DIVADLO
DIVADLO V CELETNÉ
Divadlo v Celetné se nachází v srdci historické Prahy – mezi Prašnou bránou
a Staroměstským náměstím. 

Program divadla v Celetné: 
Mikulášovi patálie
Sobota 30.1. od 16:30
Příběhy ze života malého Mikuláše a jeho povedených kamarádů.

Autorka: Natálie Krunclová



                                                              Mrakodrapy
       

              Mrakodrapy se začaly stavět v Americe. Stalo se tak v dobách, kdy ceny pozemků
        dosáhly takové výše, že se ukázalo levnější postavit mnohapatrový dům, než koupit
        pozemek větších rozměrů. A že postavit mrakodrap není vůbec levné, vyžaduje to
        totiž vybavení, které se v nižších budovách vůbec nevyskytuje. Jsou to například
        výkonější ventylátory, výtahy, silná čerpadla schopná vytáhnout vodu až do nejvyšších
        pater, protipožární systémy atd.  Rovněž zavedení elektřiny a kanalizace je v mrakodrapu    
        materiálově i konstrukčně náročnější než v menší stavbě.V neposlední řadě se musí
        vybudovat i základy hluboké několik desítek metrů.
        
        Dokáže silný vítr vysoký mrakodrap rozkývat ?
      
        Dokáže. Skoro všechny mrakodrapy se v silném větru kývou.některé více,jiné méně.
        Nějvětší výkyv byl naměřen 28 centimetrů. 

                                                                                                                     Autor : Jakub Hlaváček



   NOVINKY ZE SPORTU - TENIS

Ljubičič koučem Federera

Ivan Ljubičič se stal koučem Rogera Federera, což překvapilo světovou jedničku Novaka Djokoviče. 
Bývalý chorvatský tenista patří totiž k jeho přátelům a teď pomáhá jeho největšímu soupeři. 
Djokovič loni porazil Federera mimo jiné i ve finále Wimbledonu.

Šafářová vynechá Australian Open

Tenistka Lucie Šafářová kvůli přetrvávajícím zdravotním problémům z bakteriální infekce musí 
vynechat Australian Open. Současná světová devítka tak poprvé po skoro deseti letech vynechá 
tento turnaj. Léčení se v posledních dnech zkomplikovalo a tak nemohla absolvovat tréningy, které 
by jí umožnily odletět do Austrálie kvalitně připravena. Již před Vánoci zrušila účast na Hopmanově 
poháru smíšených párů.

Plíšková si proti Williamsové nezahraje

Karolína Plíšková si proti světové tenisové jedničce Sereně Williamsové nezahraje. Američanku trápí
zánět v koleni. 6. ledna 2016 oznámila, že z tradičního turnaje smíčených dvojic definitivně 
odstupuje. "Odeznívá to hodně pomalu. Potřebuji čas, den volna nebo dva mohou udělat velký 
rozdíl" řekla Williamsová.

Autor: Matyáš Simon Bárta



Tři nejjedovatějších zvířata na světě 

1.Tajpan (plíživá smrt) 

Plazí  se jen málo  k člověku.  Na
„paty“  jí  šlape  Indická  kobra
královská.  Nejdelší  jedovatý  had
světa  (Může  měřit  a  6  metrů).
Kobra královská
se  jako  jedna  z mála  výjimek
stará o svá vajíčka a hlídá je. A
v případě,  že  se  k jejímu  hnízdu  někdo  neopatrně  přiblíží,  okamžitě
zaútočí. 

2. Fleckerova medúza 

Poleptání jejími žahavými vlákny
je nesmírně bolestivé a
způsobuje ochrnutí a šok, který
může vést 
až k smrti.
Pomoc je přitom snadná - účinky
jedu neutralizuje obyčejný ocet.

3. Varan Komodský

Jeho  kousnutí  způsobuje  otravu
krve vedoucí až k smrti. Pouhým
kousnutím je varan schopen zabít
např.  divoké  prase,  jimiž  se  tito
ostrov "draci" nejčastěji.

Přijďte na moje masáže  MALEJ MATY

AUTOR:MATYÁŠ HAUSLER



Viry
Život kolem nás není jen to, co vidíme kolem sebe. Spousta organismů je skrytá našim zrakům, buďto se 
schovávají nebo jsou tak malé, že je prostě nemůžeme vidět. Viry jsou dokonce tak malé, že je můžeme 
vidět jen pod mikroskopem a člověk by je ani nemusel považovat za živé organismy. Tvoří je vlastně jen 
obal a jakýsi plán výroby dalších virů.

Protože jsou viry tak malé, potřebují někoho jiného pro přežití. Když si virus vybere naše tělo a imunitní 
systém si s ním okamžitě neporadí, viry se rozmnoží a my jsme nemocní. Viry způsobují nemoci jako 
rýma, chřipka nebo i smrtelné choroby jako AIDS.

Viry ale nezpůsobují choroby jen lidem a zvířatům, ale i rostlinám a bakteriím. Bakterie jsou další malé 
organismy, které mohou způsobovat nemoci, ale mohou být i prospěšné. Jak? Dozvíte se v příštím díle.

autorka: Justýna Balvínová



ZAJÍMAVOSTI

Víte, že?
Víte, že čeština, jazyk z tak malého státečku uprostřed Evropy,  

dala světu dokonce  celosvětově používaná slova? Tato slova 
můžeme slýchat každý den a málokdo tuší, že jejich vznik byl započat 
právě u nás. Přiblížím Vám čtyři nejznámější. 

Nejpoužívanější je jistě slovo 
dolar pochází ze slova tolar, od 
města Jáchymov  v 
severozápadních Čechách. Hrabě 
Šlik zde

razil stříbrné mince zvané Joachymstaller.
To bylo trochu dlouhé, tak se začalo říkat
taler, později tolar. A vystěhovalci dovezli
tolary do Ameriky, kde se z "t" stalo "d".

Celý světá jistě
slovo robot od
autora hry R.U.R.
Karla Čapka. Ten se však sám přiznal, že to není 
on, kdo s myšlenkou přišel. Slovo robot 
vymyslel jeho bratr, skvělý malíř a také 
spisovatel Josef. Karel Čapek pojmenoval 
původně tvory ve své hře "laboři", z latinského 
labor - práce. Definice se mu ale příliš nelíbila, 
zdála se mu neohrabaná a umělá. Proto 
požádal o pomoc Josefa. 



ZAJÍMAVOSTI

Dalším slovem je slovo pistole.  Vzniklo
ze staročeského slova písčala, později píšťala.
Husité tak nazývali jistý druh lehčí zbraně s
tenkou hlavní a vydávající jasnější a vyšší
zvuk. Od nich se název rozšířil do západní
Evropy, kde byla zbraň zdokonalena do nám
známé podoby.

Houfnice ze staročeského haufnicě  je
dalším
českým slovem, které převzali jiné 
jazyky. Houfnice bylo polní dělo s 
kratší hlavní používané právě 
husity. Název vznikl buď jako 
označení děla používaného "při 
houfech", nebo naopak, "do houfů 
nepřátel střílejícího". Toto české 
slovo se nakonec rozšířilo i do 

jiných jazyků, neboť označovalo vlastně první čistě polní dělo v 
dějinách dělostřelectva. 

Autor:David Mikšovský  
Rubrika: Zajímavosti



Na Českolipsku lze potkat minimálně sedm vlků.
Zachytila je videopast

Vypadá to, že smečka vlků, která poblíž Máchova jezera předloni poprvé vyvedla 
mláďata, a to pravděpodobně tři, se v uplynulém roce rozrostla minimálně o další dvě
vlčata. Potvrdil to nedávno získaný videozáznam z fotopasti. 

 Čerstvé informace dokládají, že aktuálně by se v této oblasti měla pohybovat 
minimálně sedmičlenná smečka, což znamená, že se vlčímu páru usazenému na 
Kokořínsku podařilo další mláďata odchovat i v loňském roce.

Vlk obecný je zpět v Česku

 

Rozrůstající se vlčí smečku zachytil videozáznam fotopasti Hnutí DUHA Olomouc. 
Jedná se o dva záběry následující těsně za sebou: nejprve projdou kolem fotopasti tři
vlci (celkově jich je ovšem na záběru vidět šest). Poté kolem fotopasti proběhnou 
ještě čtyři zvířata (z toho první tři jsou ti vlci, kteří jsou vidět v pozadí na předchozím 
záběru, fotopast totiž záznam každých 10 sekund ukládá). 

Ochránci přírody podle toho odhadují, že vlčí smečka na Dokesku - tedy v nejbližším 
okolí Máchova jezera - by aktuálně měla mít minimálně sedm členů, některý totiž na 
záznamu nemusí být zachycen vůbec. 

Přesný původ pravděpodobně zastřelené vlčice nalezené začátkem října u Brenné 
na Českolipsku není zatím znám. Až detailnější genetické analýzy mohou prokázat, 
zda přece jen měla nějaký příbuzenský vztah k českolipské smečce. 

Bude mít rozrůstající se smečka dost potravy?

Podle experta na velké šelmy Miroslava Kutala z hnutí Duha se v současné 
sedmičlenné smečce mohou vyskytovat jak mláďata z předloňského, tak loňského 
vrhu. Momentálně již totiž všechna dosahují velikosti dospělých vlků a na záznamech
fotopastí tedy nemusí být jednoznačně odlišitelná. 

http://hobby.idnes.cz/foto.aspx?r=hobby-mazlicci&c=A160106_011859_hobby-mazlicci_mce
http://liberec.idnes.cz/vlk-ochrana-priroda-pytlak-zbran-kulka-smrt-smecka-fotopast-plq-/liberec-zpravy.aspx?c=A151124_163048_liberec-zpravy_ddt
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=120386/114440_0_


Některá z vlčat narozených v létě 2014 již také mohla smečku opustit, počet vlků 
narozených v roce 2015 tak může i vyšší než dva. Ve vlčí smečce to totiž funguje 
podobně jako v lidské rodině; některý mladý vlk se drží u původní rodiny déle, jiný ji 
opustí co nejdříve je to možné.

Co vlci na Kokořínsku loví?
Odborníci jsou si naprosto jisti, že v oblasti výskytu dokeské vlčí 
smečky je dostatek kořisti, a to jak divoká prasata, tak daňci, jeleni či 
srnci.

Právě regulace těchto v české krajině přemnožených zvířat je podle 
nich jedním z největších přínosů přítomnosti vlka u nás. „Vlk je na 
vrcholu potravního řetězce, má tak v přírodě své nezastupitelné 
místo. V dnešní kulturní krajně zároveň zůstává dost prostoru i pro 
rozumné myslivecké hospodaření s divokými kopytníky.

 

Autor: Tomáš Bartoň



Značky na přání

Od 1.  ledna 2016 je  možné požádat  o  přidělení  registrační  značky na přání.
Existuje seznam zakázaných slov a nepovolených znaků a jedna taková značka
vyjde na deset tisíc. 

Značky se ale často ztrácí a novou VIP značku už po druhé přidělit nelze. Její
jméno bude zablokováno a ztratí  platnost,  znovu už si  ji  nikdo neobjedná.  Z
důvodu krádeží si řidiči mohou pořídit i třetí tabulku určenou na nosič kol, skrz
který zadní značka není vidět. Výhodou je, že cena třetí značky je jen 600 Kč, ne
pět tisíc. 

Ve tři ráno si šli v pondělí do fronty na značky na přání opravdoví nadšenci,
jedna z prvních byla zaregistrována parádní značka ALFISTA1.

Autor: Václav Zelený

http://slevy.topkontakt.idnes.cz/?utm_source=topkontakt-partner&utm_medium=topkontakt


Želvy

Želvy se od ostatních plazů odlišují především tím ,   že 
je jejich tělo obvykle chráněno kostěným krunýřem, 

který se dělí na 
hřbetní a břišní. 
Do tohoto řádu se 
shrnuje i několik 
dnes vyhynulý 
druhů. Nejstarší 
druhy želv žil 
zhruba před 220 

miliony let v období triasu což z nich dělá jednu z 
nejstarších dosud žijících skupin plazů (o mnoho více 
než ještěři nebo hadi). V dnešní době je na světě asi 
300 druhů želv, některé z nich jsou silně ohrožené. 
Želvy jsou studenokrevní živočichové, což znamená, že 
teplota jejich těla se mění podle okolního prostředí. 
Jsou typicky dlouhověké, někteří jedinci se dožili 
prokazatelně i více než 180 let, např. želva sloní.

     Autorka: Viktoria              
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