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Co nového v kultuře?
VÝSTAVY

Obnovená premiéra jedinečné
výstavy Blanky Matragi v Obecním domě,
tentokrát v prostorách Kulečníkových a
karetních heren. Jedná se o retrospektivu
celou svou tvorbu této známé návrhářky.

FESTIVALY

LOUTKOVÁ AKADEMIE - INTERAKTIVNÍ VÝSTAVA - SLADOVNA PÍSEK

PROJEKT 100 - VELKÉ FILMY NA VELKÉM PLÁTNĚ

Vystavujeme zejména šaty, oděvní
doplňky, ale také sklo, porcelán, sochy,
lustry, šperky nebo grafiky.
7. listopad 2013 10:00 - 31. prosinec 2017
19:00

Vysoké trámy Sladovny se
proměnily v Loutkovou akademii - ostrov
plný hry, zábavy a chuti si vše na vlastní
kůži vyzkoušet.
Obyvatelé loutkového světa ve vašich
rukách ožijí, protože poutavý svět loutek

je plný fantazie, je neomezený a
nekonečný.
1. červen 2016 9:00 - 5. únor 2017 17:00

Velké filmy, na velkém plátně – slogan,
kterému Projekt 100 dostojí i v letošním roce.
Největší a nejprestižnější kolekce klasických
filmů distribuovaných
v tuzemských kinech pro rok 2016.
16. leden 2016 19:30 - 31. prosinec 2016 22:30



KNIHY

Kniha: Geek Girl

Autor: Smaleová Holly

Překlad: Veronika Volhejnová

„Jmenuji se Harriet mannersová a jsem greek“.
Tak začíná první díl jedné z nejpopolárnějších současných knižních sérií pro mládež. Harriet
ví, že kočka má v uchu 32 svalů, že člověk se průměrně patnáckrát za den usměje, že jednou
ze složek dynamitu jsou burské oříšky. Žije si zkrátka ve svém světě vědomostí a znalostí o
všem možném a skutečný život ji jaksi nic neříká.
První díl šestidílné série Geek Girl získal prestižní cenu Waterstones Children’s Book Price
v kategorii knih pro mládež a dostal se do uzší nominace Ceny Roalda Dahla za
nejzábavnější knihu, čímž ale výčet ocenění nekončí.

FILMY

FANTASTICKÁ ZVÍŘATA A KDE JE NAJÍT

Fantastic Beasts and Where to Find Them (Velká Britanie), 132 minut
Dobrodružný a fantasy film pro celou rodinu od J. K. Rowlingové Vás zve do nové epochy
kouzelnického světa.
Mlok Scamander přichází do New Yorku se svým záhadným kufříkem, ve kterém se nachází
sbírka vzácných magických tvorů z jeho cest kolem světa.
Režie: David Yates, Scénář: J. K. Rollingová, Herci: Eddie Redmayne, Ezra Miller, Colin
Farrell, Zöe Kravitz, Ron Perlman

premiéra: 17. 11. 2016

Návštěvu výstavy loutek v Písku doporučuji, protože je
interaktivní.
I samotné město je krásné, za návštěvu stojí
i městské muzeum se zajímavými
expozicemi.
Kniha Geek Girl by mohla zaujmout
dívky.
Fantastická zvířata a kde je najít určitě stojí také za
povšimnutí, uvidíte spousty zajímavých filmových triků.
100 let projekce a výstavu šatů bychom také neměli
přehlédnout.
Na tento měsíc máte o zábavu postaráno.

Autor: Balvínová
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Free running 

 

Free run založil Francouz Sébastien Foucan. Byl založen a inspirován podobným 

uměním pohybu (parkour), které založil David Belle, Foucanův přítel z dětství. 

Free running spojuje prvky triků a pouličních skoků, které jsou 

parkourkomunitou považovány za neefektní a není to parkour. Na začátku byl 

free running zaměňován s parkourem, nicméně jakmile se free runneři začali 

zajímat o estetiku i o užitečnost, staly se z těchto dvou stylů rozdílné disciplíny. 

Pojem free running vymyslel Guillaume Pelletier a Foucan ho přijal jako svůj 

způsob jak dělat parkour. Foucan popisuje cíle freeruningu jako používání okolí 

k plynulému a nepřerušovanému pohybu vpřed, nikdy vzad. 

Freerunnerům jde o to, aby ve své cestě hladce a plynule překonali překážku, 

reagují na okolí pomocí různých pohybů jako přeskoky a jiné akrobatické 

pohyby. Tréninky probíhají většinou v tělocvičnách, nebo v městských 

prostorech, které jsou plné různých překážek.  

           

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Jirka Báša     

  

https://cs.wikipedia.org/wiki/David_Belle
https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Btstv%C3%AD


Elektronika se v budoucnu sama zničí
Elektronická zařízení se vyrábějí ve stále větším množství, ale rozklad zatěžuje přírodu a trvá

moc dlouho. Vědci se zaměřili na to, jak vyrábět elektroniku, která se po určitém období sama

ekologicky zničí. Nemyslí se tím, že se do přístrojů vloží „kazítka“, díky se kterým lednice nebo

počítač rozbije, ale úplné rozložení celého přístroje.

Elektronika rychle zastará
Elektronika rychle zastará.  Počítač, který před 40 lety zavíral  celou místnost,  neměl paměť a

výkon, jako nejlevnější mobilní telefon, který se dnes prodává. Diskety a později CD nahradily

flashky a hard disky a paměťové karty, na které se vejde tisíckrát víc informací. 

Například jedna písnička v mp3 má velikost 4,5 MB, první počítačová disketa z roku 1976 měla

kapacitu 110 kB. Jednu písničku by jsme museli  nahrát  na 41 disket. Dnešní micro SD karty

mohou mít kapacitu 200 GB, což se rovná cca 1 milion 800 tisíc disket. Technologie jde dopředu

rychle, co tedy s miliony mobilních telefonů, které už majitelé nepotřebují.

Disketa MEMOREX 110 kB                                  Micro SD až 200 GB

               

Born to Die (BtD)
Projekt  Born  to  Die má za cíl  vytvořit  takový  materiál  pro  použití  při  výrobě  elektronických

zařízení, který se dokáže sám zničit, respektive rozložit na nepříliš zatěžující prvky. Vědcům se

zatím podařilo vytvořit  opravdu velmi jednoduchý čip na velmi tenké vrstvě hedvábí,  který se

začne ničit po styku s vodou. Takové materiály mohou způsobit doslova revoluci, avšak vývoj pro

použití  v pokročilých  zařízení  je  prozatím  poměrně  vzdálenou  budoucností.  Vědci  strkají  čipi

zvířatům pod srst. Po tom, co čip přestane plnit svoji funkci se jednoduše rozloží v těle, aniž by

zatěžoval organismus. 

V budoucnosti by se tak v přírodě mohly rozložit mobilní telefony, televize, lednice, automobily a

nemusely by vznikat skládky a vrakoviště pro nepotřebný šrot.

Autor: Matyáš Häusler 

P.S: Uvědomte si, o čem jsem psal, pomozte přírodě aspoň tím, že budete třídit odpad 



ÉRA JAZZU PŘICHÁZÍ

Bláznivá 20 léta jsou JAZZU. Jazz je
druh tance a tak se mu přispůsobovali
i šaty. Přestože tato éra trvala jen krátce,
jsou večerní šaty dokonalé, poseté
především korálky a flitry a to je to, co si
pod pojmem bláznivá léta představíme.
V roce 1923 se ale sukně začaly zkracovat
a za pár let sahaly jen ke kolenům. Už se
přestaly nosit rukávy. Jeden francouzský
návrhář řekl, že právě obliba tance měla

JAZZOVÉ ČELENKY
se my moc líbí.CHvíly se k nim nosily také
čelenky na které byl něaký úchyt a za ním
byla zastrčené dlouhé peří.Čelenka měla na
sobě nejčastěji flitry, a byly základově stejné
jako indiánské čelenky.
Jednu dobu se podobné prodávali
v obchodu STOKLASA.
Oblíbený účes bylo mikádo.

Autorka -Hanka Špeciánová
Zdroj - Kniha MODY

vliv na siluetu těchto šatů. Šaty se šily tak,
aby se v nich ženám dobře tancovalo.
Zdobení bylo většinou přizpůsobeno tanci,
takže šaty měly péřové třásně našité na
tenký krep. Několik let se všechno třpitilo:
na čelenkách a vyměnitelných podpatcích
zářily brilianty nebo broušená
sklíčka.Dlouhé cípy se vlnily do rytmu
tance. Tančilo se: chimi, charleston,
a samozřejmně i jazz.



Super ponorky

Dnešní ponorky jsou už velmi
propracované a zabezpečené. Roku 1620
byla navržena první ponorka vytvořena
nizozemským konstruktérem Cornelim
Drebbelem pro Anglickou námořní
pěchotu. Jednalo se o dřevěnou veslici,
obalenou do vodotěsné naolejované kůže,
maximální ponor byl 4,5m, bylo zapotřebí
16 mužů a max. doba ponoru byla 3hod.
USS Holland je ponorka z roku 1900,

Ponorka za obvyklé situace pluje
díky tomu, že objem vody, který loď
vytlačí,váží stejně jako loď
samotná. Aby se dokázala ponorka
ponořit, musí vážit víc než voda.
Toho docílí tím, že do nádrží které
jsou uloženy mezi vnějším
a vnitřním pláštěm, nasaje vodu.
K přesnému vyvážení ponorky
v jedné rovině, je zapotřebí
přesného poměru vody a vzduchu v

JAK SE PONORKY PONOŘUJÍ
A VYNOŘUJÍ?

NADZVUKOVÉ
PONORKY

Rychlý pohyb je ve vodě velmi
obtížný, protože tekutina klade větší
odpor než vzduch. To znamená, že
na větší rychlost je potřeba mnohem
více energie. Vědci v Číně vyvíjejí
technologii, která by mohla pomoct
při dosažení nadzvukové rychlosti, to
znamená, rychleji než 5400km/h.

MŮJ NÁZOR
Ponorky jsou opravdu zajímavé a nebezpečné, především ty co nosí
jaderné rakety. S ponorkami se dá prozkoumávat dno oceánu, dostat
se do míst kde dosud nikdo nebil a zjistit spousty záhad.

sestrojil ji John Philip Holland. Tato ponorka
měřila asi 16,5m, max. rychlost byla
9,3km/h, doba ponoru byla 5hod, max. ponor
byl 23m a bylo zapotřebí 6 mužů.
Projekt 941 Akula je raketonosná ponorka
s jaderným pohonem stavěná v sovětském
svazu v letech 1977-1989. Severoatlantická
aliance přidělila této ponorce jméno Tajfun.
Tento typ stále představuje největší
postavené ponorky všech dob.

Autor: Jakub Hašpl



KABRIOLET
Osobní automobil typu Kabriolet je

otevřený osobní automobil se sklápěcí
střechou. Střecha může být plátěná nebo
pevná z  oceli nebo jiných materiálů. V případě
pevné střechy se užívá také označení Kupé
kabriolet (CC). Střecha může být snímána,
kdy se skládá do zavazadelníku automobilu,
nebo ručně, kdy se sejme bud‘ vcelku, nebo se
rozebere na části.

I v historii Československa se setkáme s
výrobou tohoto typu osobního automobilu.
Jedním z nich byl typ vozu Aero 30, který byl
vyráběn v letech 1934 – 1947 firmou AERO v
Praze – Vysočany. Aero 30 vzbudilo velký
zájem návštěvníků XXIV. pražském
autosalónu kde získalo řadu objednávek, do
konce roku 1934 bylo prodáno 600 vozů. V roce
1935 bylo vyrobeno 937 mírně upravených
vozů. Roku 1936 prodělalo Aero 30 další
zdokonalení a v nabídce se objevila karoserie
kabriolet. V tomto roce vzniklo 1131 vozů. V
roce 1939 proběhla velká modernizace
karosérie. Kapota dostala moderní zaoblenou

masku s vodorovnými žebry. V této podobě byl vůz vyráběn až do roku 1947, kdy došlo k
ukončení produkce osobních automobilů ve Vysočanech

Tvary karosérie kabrioletu většinou vychází z karosérie kupé, proto má nejčastěji
dvoje dveře. Výjimkou je čtyřdveřové MTX Cabrio montované na bázi škody Felicia
hatchback. Nevýhodou oproti kupé bývá větší váha vozů a menší zavazadelník. Vůz bývá
často řešen jako dvoumístný s dalšími dvěma nouzovými
sedadly. Supersportovní kabriolety bývají často označeny
Spider nebo Spyder.

Kabriolet pouze se dvěma sedadly, pro řidiče a
spolujezdce, se nazývá roadster.

Typickým roadsterem jsou například Mazda MX-5
nebo BMW Z3 nebo Z4.

Autor: Filip Bedrníček



Nejpodivnější planety ve vesmíru
Přiblížím Vám pět nejpodivnějších planet, které mě svou

jedinečností opravdu zaujaly. První planetou je TrEs 2-b.Tato
planeta je nejtemnější zaznamenanou planetou v  celém známém
vesmíru. Odráží méně než 1 % světla. Dodnes se neví, co tento
jev způsobuje.

Jako druhou Vám představím 55. CanCri. Tato planeta je všechno,
jen ne tmavá. Naopak, odráží téměř všechno světlo, které se k ní
dostane. Jelikož je planeta ze třetiny diamant, není se čemu divit.
Ale pokud si chcete nějaký ulomit, tak si sebou vezměte knížku,
protože tato planeta se nachází více jak 40 světelných kilometrů od
Země.

Poslední mnou vybranou zvláštní planetou je WASP 12.Tato
planeta už nebude do roku 2018 existovat. Planeta je tak blízko
slunci, že ho slunce doslova sní. Už teď z  něj opadly masivní
kusy pevniny, které slunce pohltilo. Nyní nemá ani tvar koule,
ale spíše vajíčka.



Nejpodivnější planety ve vesmíru

Jako druhou Vám představím 55. CanCri. Tato planeta je všechno,
jen ne tmavá. Naopak, odráží téměř všechno světlo, které se k ní
dostane. Jelikož je planeta ze třetiny diamant, není se čemu divit.
Ale pokud si chcete nějaký ulomit, tak si sebou vezměte knížku,
protože tato planeta se nachází více jak 40 světelných kilometrů od
Země.

Další zvláštní planetou je pro mně Gliese 436 b . Tato
planeta hoří a zároveň je však z  ledu. A to i přes to že, oheň
dosahuje až teplot 450 C°. Určitě se ptáte, jak je to možné,
že se být z  ledu a zároveň hoří? Jelikož silná gravitace
všechen led tlačí blíž k  jádru, kde se dostává mezi jádro a
hořící plameny na povrchu. Takto může led a oheň
koexistovat na této mrznoucí, hořící planetě.

Čtvrtou planetou v  mém seznamu je HD 189773 b. Štvalo
vás někdy počasí na naší planetě? V  tom případě nechtějte
žít na planetě HD 189773 b, kde místo kapek vody prší kusy
skla. Tyto skleněné „kapky“ mohou být velké jako malý
kamínek, ale i jako kamion. Vznikají díky velkému množství
silikonu v  atmosféře a půdě. A také to tvoří modře zářivou
barvu.

Autor: David Mikšovský



PIRÁTI Z KARIBIKU

Celkem jsou 4 díly. Ale teď se chystá 5 díl. Hlavní herec je:Johnny Depp(Jack Sparrow)

DÍLY:
1 - Piráti z Karibiku:Prokletí Černé Perly(2003)
2 - Piráti z Karibiku:Truhla Mrtvého Muže(2006)
3 - Piráti z Karibiku:Na Konci Světa(2007)
4 - Piráti z Karibiku:Na Vlnách Podivna(2011)
5 - Piráti z Karibiku:Salazarova Pomsta(2016)

1 DÍL:PROKLETÍ ČERNÉ PERLY!

V prvním díle jde o to že Jackovy Sparrowy vezmou jeho loď. (Jeho loď se jmenuje
Černá Perla).Johnny Depp a Will Turnerse snaží zachránit Elizabeth Swannovou ze zajetí
prokleté posádky lodi Černá Perla které velí kapitán Hectora Barbossa.

2 DÍL:

Nový kapitán Černé perly, Jack Sparrow(Johnny Depp).Zjišťuje, že jeho život má
propadnout legendárnímu nemrtvému pirátovi Davey Jonesovi, jenž vládne mořským
hlubinám z paluby své přízračné lodi Bludný Holanďan,kterému se upsal krví.Ve snaze
vyhnout se věčnému
zatracení vyhledá Jack pomoc starého známého Willa Turnera (Orlando Bloom) a jeho
snoubenky Elizabeth.

3 DÍL:

Poté, co byl Jack Sparrow vtažen i se svou lodí Černou Perlou do hlubin oceánu
Krakenem, musí ho jeho přátelé a známý přivést zpět z mnoha nejrůznějších důvodů. Aby se
ale dostali až na samotný konec světa do Říše Davyho Jonese, kde je Jack uvězněn, musí
získat mapy na ono místo a posádku s lodí. Will Turner, který chce získat Černou perlu,
která je nejrychlejší v celém Karibiku a díky níž by mohl zachránit svého otce z lodi krutého

Jack Sparrow



Davyho Jonese, se tedy má pokusit ukrást mapy, které by jim jejich majitel, singapourský
pirátský vůdce Sao Feng, nikdy nevydal a kapitán Barbossa, který chce vysvobodit Jacka,
který je jeden z pirátských vůdců a musí se zúčastnit Bratrského sněmu, a Elisabeth
Swannová, která je nešťastná z toho, že nechala Jacka napospas Krakenovi, jdou do
Singapouru požádat Sao Fenga o loď s posádkou.

4 DÍL:

Jack Sparrow přijíždí do Londýna hledat loď na které se chce vypravit Prameni
Mládí. Přitom osvobodí Gibbse, který je zajat angličtiny i z vězení. Na oplátku od něj získá
informaci, že se někdo za něho vydává, aby získal posádku na loď. Jacka zatknou vojáci a
předvedou před krále Jiřího. Tam Jack potkává kapitána Barbossu, který se mezi tím přidal
do služeb anglického krále, když neznámí piráti potopili Černou Perlu.

Film mám hoooodně ráda, takže za mě 10 bodů z 10

Johny Depp
Autor: Lea



Alenka v kraji zázraků
Kdo by neznal knihu Alenka v  říši

divů od Lewise Carrolla nebo filmy Tima
Burtona s  Miou Wasikowskou a  Johnnym
Deppem? Alenčina dobrodružství nadchla
i  tvůrce českého rodinného muzikálu,
který můžete vidět v  divadle Hybernia.

Alenka v  podání Anny Julie
Slováčkové je 16letá holka, která se trápí,
protože na ni rodiče nemají čas. Dostane
se do kraje zázraků s  Alenkou z  knihy.
Setkává se s  Bílým králíkem, Bílou
a  Černou královnou, kočkou Šklíbou,
Houseňákem. Kloboučník David Gránský
a zajíc Březňák ji pozvou na čaj o páté.

Alenku zajmou vojáci Srdcové královny,
která ji chce nechat popravit. Celý příběh
dobře dopadne, Alenka se vrátí z  knihy
zpátky domů, kde ji čekají chápaví rodiče
a  kamarádi.

Zaujal mě nejen výkon hlavních
hrdinů, ale i kostýmy a scéna, ve které se
ocitnete jako v  pohádkovém snu. Celé
představení doprovází povedená kouzla
malého kouzelníka s  kouzelnou hůlkou,
ukrytou kuličkou nebo vznášející se
Alenkou na závěr. Představení doporučuji
všem, kteří mají v  oblibě pohádkové
muzikály.

Autor: Markéta



       PÉŘOVÉ   BUNDY       

V zimě nejvíce zahřejí péřové bundy.

Péřové bundy se plní kachním a husím peřím.

Peří nejlépe izoluje a udržuje teplotu těla.

Péřové bundy jsou vhodné na hory a do města.

Vyrábí se v různých modelech: 

dlouhé kabáty, krátké bundy a také vesty.

Péřové bundy se prodávají v mnoha barvách.

Autor: Sofie Bellarabi



POHÁDKY PRO EMU
Petr Miller pracuje již řadu let pro imigrační úřad v Londýně. Zaběhaný rytmus jeho
života  jednoho  dne  přeruší  podivný  telefonát  z Prahy.  V nemocnici  leží  po
autonehodě  svobodná  matka,  která  ho  v případě  nouze  uvedla  jako  opatrovníka
svého dítěte. Ema je totiž jeho dcera. Petr je naprosto šokován. Musí jít o nějaký
omyl. Nemá děti a ani netouží je mít. Přesto nedokáže nad situací jen tak mávnout
rukou. Co když je Ema opravdu jeho dcera a on je její jediná šance, jak se vyhnout
dětskému domovu? Chlapovi, který byl do padesáti let zvyklý žít sám a rozhodně si
nechce  komplikovat  život  emocemi,  převrátí  soužití  s osmiletou  holčičkou  život
doslova vzhůru nohama. A navíc je mu v patách nesmlouvavá sociální pracovnice, a
tak Petr musí učinit zásadní rozhodnutí: Pokud se chce stát právoplatným rodičem, je
nutné najít pro Emu matku! Ve stejné chvíli  se seznamuje s Marií, která podobně
jako Petr žije pro svou práci a téměř ztratila naději na to, že ji potkají obyčejné radosti
života. Marie se rozhodne oběma pomoci. Je třeba nemilosrdné úřednici  předložit
uvěřitelnou historku. Začíná hra na lásku... Ale jak skončí? I zázraky se občas dějí

Režie: Rudolf Havlík
Scénář: Rudolf Havlík
Kamera: Václav Tlapák
Hudba: Ondřej Konvička
Hrají: Aňa  Geislerová,  Ondřej  Vetchý,  Ema  Švábenská,  Vilma  Cibulková,  Anna
Polívková,  Jiří  Dvořák,  Marek  Taclík,  Oldřich  Vlach,  Jana  Bernášková,  Věra
Křesadlová, Petr Čtvrtníček, Jakub Volák, Andrea Hoffmannová

Myslím že je to po dlouhé
době hezký občas smutný
rodnný film. Hrozně se mi
líbí  herečka  Aňa
Geislerová I herec Ondřej
Vetchý mám je moc ráda.
V  tomhle  filmu  se  mi
všichni  moc  líbili.  Na
tomhle  filmu  jsem
nenašla  nic  co  by  se  mi
nelíbilo

Autor: Natálka Krunclová. 
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INDICKÁ LEGENDA V
TAXIKAŘENÍ

HINDUSTAN AMBASSADOR

V Indii při boji proti znečištění na to
doplatil legendární automobil Hindustan
Ambassador přezdívaný „král indických
silnic”. Tento model se jen s minimálními
změnami vyráběl od roku 1958 až do
předloňského roku. Milovali ho zejména
taxikáři. Výroba tradičního vozu ale
musela skončit poté, co přestal splňovat
už opravdu tak dost nízké indické emisní
limity.

V Číně naopak propukl obrovský zájem
o elektromobily.
Hindustan Ambassador se výráběl do
předloňského roku ve firmě Hindustan
Motors. Zaoblený Hindustan Ambassador,
jehož design se za 56 let změnil jen
minimálně, kdysi kraloval indickým
silnicím a po celé roky byl prakticky
jediným vozem, ve kterém jezdily
taxikáři, politici a vládní zástupci,

každopádně i ostatní lidé. V průběhu let se
ale Ambassador, který je na indických
silnicích nejsnáze rozpoznatelným autem,
musel potýkat s čím dál tím větší konkurencí
modernějších vozů, zejména SUV, jímž
začaly dávat přednost vysocí státní úředníci.
Svou oblibu si nicméně uchoval mezi
taxikáři. A turisty, kteří při cestách po indii
hledají trochu nostalgie.

Autor:
Tomáš
Bartoň



Žirafa je sudokopytník. Je nejvyšší
ze všech suchozemských
živočišných druhů. Samci dosahují
velikosti od 4,8 až do 5,5 metru a
váží až 900 kilogramů. Samice jsou
samozřejmně trošku menší a lehčí.
Přesto že je původem z Afriky je
příbuzná s jelenem či krávou.
Přirozeným prostředím pro žirafy
jsou suché savany a otevřené pláně
s řídkým stromovím. Díky
dlouhému jazyku, šikovné stavbě
páteře a ohebným nohám může
žirafa dosáhnout na velké množství
potravy. Konzumace potravy a pití jí
deně zabere přibližně dvanáct
hodin.

Konzumace potravy a pití jí deně zabere přibližně dvanáct hodin. Žirafy odpočívají, stejně
jako většina ostatních sudokopytníků, ve stoje, jen výjimečně spí vsedě s hlavou opřenou
o zadek. Žirafa spánbku věnuje každý den maximálně 7 minut a navíc nikdy nespí v kuse.

Autor: Viktoria Anna Křížková

Závěr

Já si osobně myslím ,že Žirafa je
velice krasné zvíře a že až budu
velká tak si jí pořídím.

Žirafy



I Jules Verne, legenda sci-fi literatury, by se zřejmě divil, jaká futuristická vozítka mají v Paříži, kde kdysi žil.
Paříž bude testovat nový druh dopravy, vodní taxi, které ale vypadá jako z dobrodružných filmů.

Vodní taxíky se jmenují Sea Bubbles a jejich testy začnou na jaře. Do vozítka se vejdou 4 lidi vznáší se nad
vodní hladinou, může dosáhnout maximální rychlosti 18 kilometrů za hodinu a pohánějí ji dva malé
elektromotory pomocí panelů na sluneční energii.

Taxi má zatím jezdit s řidičem, ale plánuje se, že ho bude řídit autopilot. Náklady na provoz budou velmi
nízké, ale nákupní cena vozítka se odhaduje na 30 tisíc euro.

V Paříži a jejím okolí jsou obrovské dopravní problémy, vodní taxíky by tak pomohly při přepravě cestujících.
Na předměstích se v současnosti staví například lanové dráhy, které mají překonávat vzduchem hlavně řeku
Seinu.



Rtěnky

V listopadu jsou nejvíc populární tmavá fialová nebo šíleně červená. Ženy tyto dvě rtěnky
nosí, protože ta červená připomíná léto a smích a ta fialová připomíná listopad a módu
měsíce. Jsou docela klasické. A jsou docela pěkné na hnědovláskách a blondýnkách.

Listopad

V roku 2005 byla vymyšlena první tetovací rtěnka a první
zlatá rtěnka vyrobená ze zlata. Obě rtěnky jsou opravdu
krásné a hodí se všem ženám.

Autor: Amélie

Já si myslím, že jsou tyto rtěnky hodně pěkné a že
se hodí všem ženám.

Zajímavosti


