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Zprávy

Hackeři napadli emaily českého ministerstva zahraničí. Důležitá
data údajně neunikla

Ministerstvo zahraničí se
v  posle-dních dnech stalo obětí
kyberne-tického útoku. Potvrdil to
i Národní bezpečnostní úřad a
napadení potvrdila i mluvčí mini-
sterstva. O útoku na vládní
instituci mluvil bez bližších
podrobností
v pondělním rozhovoru ministr
obrany Martin Stropnický. Podle
něj bylo zasažené celé vedení
úřadu, hlavně pak jeho emaily.
Důležité informace prý neunikly, ale není zjištěno, odkud útok přišel.

Mluvčí ministerstva zahraničí Michaela Lagronová uvedla, že ke kybernetickým
útokům na ministerstvo dochází v posledních týdnech docela často. „V  tomto případě,
kdy jsou ty kybernetické útoky v těch posledních týdnech uskutečňovány, jsme se spojili
s tím národním centrem kybernetické bezpečnosti, co se odštěpil z NBÚ. A ti specialisté
tu situaci řeší a zkoumají.“

Podle ní nebyl útokem zasažen systém vnitřní komunikace, nedošlo tak k úniku
utajených skutečností. „To znamená, že materiály, které chodí v tajném režimu, na ty se
neútočilo a zároveň s tím nebyl zasažen ten vnitřní systém, v kterém komunikujeme se
zastupitelskými úřady.“

Na ministerstvu nyní vznikla pracovní skupina, kde jsou především experti z Národního
centra kybernetické bezpečnosti, a pokoušejí se nalézt správné řešení, které by podobným
útokům zabránilo.

Já soukromě nevím, jak se to mohlo stát, protože emaily se dají výborně zabezpečit, ale
když to jsou ti Hackeři, tak to je jiná věc.

Zdroj: Reflex.cz

Zpracoval Václav Zelený



3 Zajímavý svět

Kultura

Zpěvačka a kytaristka Amy MacDonaldová připravuje nové album Under Stars a
ohlásila turné, jehož součástí bude i návštěva v Pražské lucerně v Music Baru.

koncert se koná 21. března

Zpěvačka a herečka Macy Grayová je velmi oceňovaná za své spojení popu, rocku,
hiphopu a soulu. Můžeme slyšet v Brně v Sonocentru.

koncert se koná 25. března

Legendární britský bluesman  John Mayall je hudebník, který jako jeden
z prvních hrál rock na rockové scéně 60. let. Jeho kariéra trvá už více než 50 let. V rámci
svého turné Livin ́& Lovin ́The Blues 2017 navštíví i Pražské divadlo Archa.

koncert se koná 2. března

Britská skupina Deep Purple, která byla letos uvedena do Rokenrolové
síně slávy, už brzy dorazí k nám do Pražské O2 aréně. 

koncert se koná  22. května 

Koncerty 2017
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Americká rocková legenda Kiss, kapela označovaná za legendu světového glam rocku,
od svého vzniku v roce 1973 prodala více než 100 milionů alb. Uvidíte je na Brněnském
výstavišti. 

koncert se koná  20. května 

Německá kapela  Rammstein. Tato kapela má 2 koncerty za sebou,
z čehož už je jeden vyprodaný. Oba se konají v Edenu 

koncert se koná  29. května.

Jedna nejzásadnějších kapel historie populární hudby  The Beach Boys  v čele
s  frontmanem a jedním ze zakládajících členů Mikem Lovem vystoupí v Pražském
Kongresovém centru.

koncert se koná 10. června

Americká kapela  Guns N’Roses, populární hardrocková skupina se
představí v rámci turné Not In This Lifetime Tour, které zahrnuje koncerty
na více než 30 stadionech v Evropě a Severní Americe. Těšte se na ně
v letišti v Pražských Letňanech.

koncert se koná 4. července 

Tento rok se koná mnoho zajímavých koncertů, jsou od pop music po rock a tak si
vybere každý.

Zpracovala Justýna Balvínová
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Cesta džunglí

Kdo by neznal knihu Rudyarda
Kiplinga o malém chlapci jménem
Mauglí, který se ztratil mamince
v  džungli. Chlapec dostal jméno
podle hladké kůže Mauglí - žába,
když ho vychovávala vlčice.
V džungli pronásledoval Mauglího
tygr Šer Chán, ale našel tady i
přátele – pantera Baghíru
a  medvěda Balú. Nakonec se vrátí
mezi lidi.

Mauglího dobrodružství nad-chla i tvůrce amerického dobrodružného filmu, který jste
mohli v loňském roce zhlédnout na plátnech kin.

Pokud máte příběh Mauglího rádi, doporučuji vám zajít si na jeho muzikálovou podobu
do Divadla Kalich. V  hlavní roli Mauglího můžete vidět výborného Jana Cinu, vítěze
soutěže Tvoje tvář má známý hlas. Jako panter Baghíra zaujme Jiří Korn nebo Peter
Strenáčik. Pobaví vás také Csongor Kassai jako opičí král. Scéna, kostýmy i skvělá
akrobatická čísla vás přenesou do světa čarokrásné džungle… Muzikál pobaví nejen děti,
ale osloví i jejich rodiče.

Zpracovala Markéta Bajnarová

Dennis Quaid a Rene Russo se dokonale hodí pro tuto
neodolatelnou komedii o svobodných rodičích, kteří se
vezmou jenom proto, aby neočekávaně narazili na bandu
domácích vandalů – na vlastní děti! Admirál Frank
Beardsley (Quaid), vdovec s osmi dětmi drží kormidlo
své rodiny pevně v rukou. Frankův spořádaný život však
změní kurz poté, co si z náhlého podnětu vezme dávnou
lásku ze školních let Helen (Russo), volnomyš-
lenkářskou módní návrhářku s  deseti dětmi. Pro
diametrálně odlišné rodiny Franka a Helen je to souboj
na první pohled. Děti proto přijmou společný plán –
budou manželství sabotovat! Následuje děj, v  němž
žádné finty nejsou předem vyloučeny – domácí otevřený
boj, který přináší komické momenty otřásající celým
domem... a několik překvapení, která zahřejí u srdce.

Já jsi myslím že je to dokonalý film. Mám ho na flashdisku. Pouštím si ho moc ráda.
Doporučuji pro rodiny. Určitě si ho pusťte.

Zpracovala Natálie Krunclová.

Tvoje, moje a naše
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Zpívej

Podnikavý koalí chlapík jménem Buster Moon má poslední šanci zachránit divadlo,
které zdědil po svém otci.Všechno vsadí na jednu kartu, na velkolepou talentovou
pěveckou soutěž, jakou svět ještě neviděl. Možná by ta Busterova talentová show nebyla
tak velkolepá, kdyby se jeho věrná sekretářka slečna Crawlyová (chameleónka s velmi
neposednýma očima) nespletla výši finanční odměnu pro vítěze místo 10 000,- se
překlikla na 100 000,- na letácích, jimiž pak zaplavila město. A tak se v den soutěže před
Busterovým divadlem dlouho před jejím zahájením vytvoří dlouhatánská fronta
snílků,kteří věří ve vítězství. Mezi nimi čekají i očividné talenty, jimž ve hvězdné kariéře
dosud bránil osud.

V případě opičáka Johnnyho má podobu jeho otce,proslulého gangstera,který synův
zpěv neuznává, protože banka se s ním vykrást nedá. Rosita je zase tak zaměstnaná
řáděním svých malých prasátek, hlasově dokonalá je i slonice Mína. Ale Mína ze sebe
před lidmi nedokáže vydat ani hlásek.Když máte sen, měli byste za ním jít, i kdybyste
měli při svém snažení na chvíli padnout. Všichni učastníci velkolepé soutěže :)

Zpracovala Lea Hájková
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Zajímavosti

Brýle

Brýle pomáhají pro korekci vidění, případně pro ochranu zraku.

Brýle obvykle sestávají z pevné obruby, do které jsou upevněny buď čočky umístěné
před očima člověka pro vizuální korekci (dioptrické brýle) nebo průhledné zornice pro
oční ochranu. Moderní brýle jsou obvykle posazeny plastovými sedýlky na nosu a
stranicemi s obvykle plastovými koncovkami za boltce uší, které by měly kopírovat.
Dioptrické brýle slouží ke korekci krátkozrakosti nebo dalekozrakosti, případně
v kombinaci.

OCHRANÉ BRÝLE chrání zrak před poškozením, buď mechanickým (např. před
odštěpky odletujícími při obrábění materiálů), nebo zářením (např. před ultrafialovým)
nebo i tepelným (např. v hutnictví).

Motoristické brýle chrání jezdce na motocyklu před rychlým či prudkým proudem
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vzduchu, který způsobuje slzení, a před létajícím hmyzem. Mohou být součástí helmy.
Dříve tyto brýle používali i řidiči otevřených automobilů a piloti malých letadel, dokud
nebyli chráněni prosklenou karosérií nebo kokpitem.

Potápěčské brýle a brýle pro sportovní plavání oddělují očí od vodního prostředí a tím
je chrání a zajišťují ostré nárazy poletujícího sněhu.

Zpracovala Sofie Bellarabi
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Top 3 nejdražších věcí na světě

Na světě je samozřejmě mnoho drahých věcí, u kterých se ani nedá jejich cena vyčíslit.
Může se jednat zejména o historické staré předměty, naříklad ze starého Egypta, z období
faraónů a pyramid.

Dále to také mohou být různé sběratelské předměty, jako třeba známky, mince nebo i
třeba krabičky od zápalek. Tam může být i tato obyčejná krabička od zápalek velmi
vysokou cenu pro sběratele, pokud je třeba poslední do jeho sbírky ve vybrané limitované
edici.

Dalšími drahými věcmi mohou být kupříkladu raketoplány, vojenská technika jako
letadlové lodě, neviditelné letouny nebo také zaoceánské výletní lodě, kdy se jejich ceny
počítají v miliardách dolarů.

My si můžeme nyní uvést pár drobnějších předmětů jako je třeba :

Absolutně nejdražší substance podle váhy

Kalifornium – 665 milionů Kč za gram
Kalifornium se nedá nijak získat přírodně a vyrábí se uměle
ozařováním jader curia, což dokážou jen na dvou místech na
světě – ve speciálních laboratořích v Americe a v Rusku.
Materiál je vysoce radioaktivní a nestabilní a používá se
k  nastartování řetězové reakce v jaderných reaktorech nebo
v lékařství na ozařování rakovinných nádorů.

Absolutně nejdražší lahev vína

Screaming Eagle Cabernet Sauvignon 1 992 – 1 2,3
milionu Kč
Tato šestilitrová lahev se za tuto šílenou cenu prodala v roce
2000 a stále jde o oficiálně nejdražší víno prodané na nějaké
aukci. Lahev vína si na charitativní aukci zakoupil Chase Bailey,
šéf Cisco Systems. A pokud ji nevypil, dnes bude mít asi ještě
mnohem vyšší cenu.

Absolutně nejdražší motocykl

Motorka z filmu Easy Rider – 33,3 milionů Kč
Film Bezstarostná jízda z roku 1969 se stal nestárnoucí klasikou,
tak asi není moc divu, že se motorka, která se při natáčení
používala, docela cení. Prodána byla na aukci v Kalifornii v roce
2014 za 1,35 milionů dolarů a koupil si ji boháč do své soukromé
sbírky.
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Penicilin

Penicilin je látka, která byla původně objevena v  roce
1928 anglickým vědcem Alexandrem Flemingem. Díky
nečistotě jeho pomůcek se v  jedné ze speciálních nádob
(Petriho miska) vytvořila plíseň Penicillium (štětičkovec),
což ale Fleming zjistil až potom, když se vrátil z  rodinné
dovolené mimo město. Myslel si, že se bakterie přemnoží,
ale mýlil se! Modrá plíseň, která tam vznikla, všechny
bakterie zastavila dříve, než se stihly přemnožit.

Ale čistý penicilin byl nalezen až měsíc po vypuknutí
2. světové války roku 1939, kdy si Howard Walter Florey a
Ernst Boris Chain všimli pozorování pana Fleminga.
Podařilo se jim penicilin izolovat a tím vytvořit lék, který
pomohl k  poražení mnoha nemocí. Léčil infekci vojákům,
kteří byli prvními, kdo tento lék používal. Jako zcela prvním
pacientem byl však Albert Alexander, který se píchl o trn a
onemocněl těžkou otravou krve. Když mu byl aplikován
penicilin, jeho stav se až zázračně zlepšil. Bohužel nebylo
tohoto léku dost, a proto po dvou měsících podlehl otravě
krve. V  českých zemích byl poprvé připraven penicilin až

v roce 1944, ve farmaceutické továrně v Dolních Měcholupech.
Samotná látka je složena z aminokyselin, cysteinu a valinu. Tato

látka dokázala zachránit přibližně víc než 82 mil. životů a dalších
140 mil. dokázala uzdravit. Je třeba poznamenat, že před
vynálezem penicilinu lidé umírali běžně na bakteriální infekce. Po
vynálezu tohoto druhu léku, počalo zdravotnictví masivní výrobu
léků stejného základu. Tato skupina léků se nazývá antibiotika,
neboli antibakteriální léky. Medicína tímto objevem zažila
obrovský boom, který vrcholí antibiotiky cílenými na jednu konkrétní skupinu bakterií.
Proto dnes máme k  dispozici lék proti bakteriálním infekcím a napadením, různým
druhům streptokoků, stafylokoků, listerií, bacilů a borrelií (Lymská borelióza). Později
dostali všichni tři vědci Nobelovu cenu za fyziologii a medicínu. Fleming v roce 1944 a
Florey s Chainem v roce 1945.

Je třeba dodat, že antibiotika se mají vždy užívat pouze
při bakteriální infekci (angina) a ne, jak se čas od času
stává, na virová onemocnění (chřipka, nachlazení, rýma.).
Nadměrným užíváním antibiotik lidé přispívají k rezistenci
bakteriálních kmenů, čímž je paradoxně snižován samotný
účinek antibiotik.

Zpracoval David Mikšovský
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Co víš?

Overwatch

Overwatch je hra o dvou týmech po šesti hráčích,
které proti sobě zápasí. Každý hráč si může vybrat
různou postavu za kterou bude hrát. Každá postava má
jiné zbraně, útoky a ultimátní útoky.

Ve hře jsou také různé achievementy. Hra obsahuje
zatím jen jeden herní mód a to Payload. Některé
achievementy jsou velmi vzácné jako např. The Floor
is Lava od postavy Lúcio. Tato hra byla vytvořena
studiem Blizzard Entertainment.

Zpracoval Jirka Báša
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Cadillac

Cadillac je Americký výrobce luxusních vozů. Zakladatelem automobilky byl zkušený
konstruktér Henri Martin Leland, který později založil také automobilku Lincoln. Henry
Leland se velkovýrobě kvalitních součástek naučil, když pracoval v Americké sbrojovce
ve Springfieldu ve  státě Massachusetts. Později se svým partnerem otevřel v Detroidu
mechanickou dílnu, která dodávala Oldsmobile. V roce 1902 pak převzal krachující
Henry Ford Company založenou předchozího roku a přemněňil ji na prosperující firmu,
tak se 22. Srpna 1902 zrodila Cadillac Automobile Company, pojmenovaná podle sieura
de Cadillac, který v roce 1702 založil město Detroid. V roce 1905 pak Cadillac
Automobile Compeny splinula s s Lelandovou firmou Leland Faulconer Manufacturing.
V roce 1909 prodal Henry Lekand automobilku Cadillac společnosti General Motors.

Zpracoval Tomáš Bartoň



13 Zajímavý svět

Automobily

Elektrostroje

Elektro-motory pro auta
Elektromotory převádějí elektrickou energii na pohyb

vpřed. Tento proces je v autech řízen řídící jednotkou, která
přijímá signály z  plynového pedálu. První generace
elektromotorů používala jednosměrný proud, dnešní
elektromotory používají střídavý proud. Elektromotory se
skládají z komutátoru, rotoru, magnetu a energie z baterií.

Elektro-auto FFZero1
Faraday Future je mladá americká společnost, která vznikla

v  roce 2014. Její první produkt je vozidlo budoucnosti
elektromobil FFZero1. Tento elektromobil je opravdu
neobyčejný. Jeho čtyři elektromotory jsou umístěny u osy
auta, nikoli ve středu kol, jak bývá u různých elektroaut
časté. Nejspíš i proto, že s výkonem 250 koní na každý motor
nejsou pohonné jednotky zrovna nejmenší. Celkem má mít
FFZero1 přes 1000 koní, zrychlení na stovku by tak mělo
trvat méně než tři sekundy a maximální rychlost leží za hranicí 320 kilometrů za hodinu.
Tento super sport se zúčastní závodů Formule E v letošní sezóně.

Elektro-trajekt
Společnost Siemens provozuje plně elektrický trajekt, který

převáží lidi a auta v  Norsku přes největší fjord v  zemi. Při
používání elektrické energie ušetří až 60 % nákladů za
palivo. Systém BlueDrive PlusC funguje pomocí jedné
lithium-iontové baterie na palubě a dalších dvou na březích
ze kterých se trajekt dobíjí při nastupování lidí. Vše na
palubě je řízeno elektrickou energií.

Myslím si, že elektro auta mají budoucnost, ale musíme si
ještě pár let počkat, než technologie budoucnosti se stanou součástí našeho života.

Zpracoval Jakub Hašpl
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Range rover

Koncept kabrioletu z  jara 2012 působil jako lakmusový papírek zájmu ze strany
veřejnosti, jež je v případě nejmenší modelové řady britské značky enormní (od roku 2011
se vyrobilo přes 500  000 vozů). Otevřený evoque vychází z  třídveřové verze.
Mechanismus textilní střechy o  hmotnosti 68 kg si vzala na starost firma Webasto. Její
stažení trvá 18 s, natažení trvá o tři sekundy pomalejší. S plátnem můžete manipulovat až
do rychlosti 48 km/h (30 mil), musíte při tom ovšem držet tlačítko na středovém tunelu.

Konstruktéři si dali záležet na vyztužení karosérie, která by se neměla kroutit ani
v  náročnějším terénu. Na běžné silnici se občas ozve zaskřípání, nejedná se ale o nic
zásadního. Docela příjemně nás překvapil podvozek se standardními tlumiči, od něhož se
neozývaly rány ani na větších nerovnostech.

Zdroj: AutoTIP

Zpracoval Filip Bedrníček
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Bobtail

Bobtail je roztomilý pejsek s velikým srdcem. Je to
velmi dobrý hlídač a nedovolí, aby bylo jeho rodině
ublíženo. Miluje, když si ho všímají jak děti, tak i
dospělí. Má tak dlouhou srst, že si ani nevšimnete jeho
krásných očí.

1. Hádanka:
Víte, v  jaké kreslené pohádce je plemeno Bobtail?

Podívejte se na konec této stránky a vyluštěte hádanku.

Bobtail se dožívá 12-13 let. Je to velmi staré anglické
plemeno. Dříve se považoval za  příbuzného beardie.
Výška: Pejsek má v kohoutku 61cm a více. Fenka má
56cm a více. Zbarvení: Libovolný odstín šedé nebo
lehce namodralé. Tělíčko a zadní nohy jsou většinou
jednobarevné. Péče: Jeho srst se musí velmi často
kartáčovat. Jinak nejsou nějak nároční. Všechna tato
péče za to stojí. Každý chce mít věrného pejska

2. Hádanka:
Napíši abecedu a deset čísel. Příklad: číslo 4 přepočítám si abecedu a zastavím se na

4 písmenu. Rozumíte???

Jdeme na to: písmeno: 16,1,31,12,20,7,24,8,12,14.

A B C Č D Ď E F G H CH I J K  L M N Ň O P Q R Ř S  Š T Ť U V  W X Y Z  Ž

Zpracovala Iva Beránková
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Axolotl

Axolotl, jehož název pochází z Aztéčtiny
v  překladu vodní monstrum ,je velice zvláštní
zvíře.Vyznačuje se tím že má velkou schopnost
regenerace to znamená že mu mohou dorůst
končetiny,o které přišel,obnovují se mu i části
mozku,srdce a páteře poškozené zraněním.Dalším
specifikem tohoto původního obojživelníka je,že
celý svůj život stráví v larválním stádiu.V zajetí se
axolotl dožívá až 25 let. Larva axolotla dosahuje
délky až 35 cm, má tmavé zbarvení, širokou hlavu,
po stranách vyčnívající keříčkovité žábry. Na
ocase je patrný kožní lem. Přední končetiny mají
čtyři a zadní pět prstů. Má velkou schopnost
regenerace. Ačkoli jsou Axolotlové velice
vzácní,někdy se stávají pochoutkou člověka.

Závěr
Axolotlové jsou roztomilá zvířata.

Zpracovala Viktoria Anna Křížková
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ČTYŘI DINOSAUŘI V TRIASU

RIOJASURUS
Význam jména: Ještěr z  La Rioja. Tento dinosaurus byl
býložravec. Vyskytoval se v Argentině a vážil 4000 kg. Byl to
jeden z prvních dinosaurů, protože období triasu je první doba
dinosaurů. Následuje: Jura a nakonec křída. Riojasaurus byl
dlouhý 10 m a vysoký 6 m. Pohyboval se pomalu po všech
čtyřech končetinách a nebyl schopen se postavit na zadní
končetiny. Pravděpodobně žil i cestoval ve stádech.

COELOPHISIS
Význam jména: Dutá kost. Byl to masožravec. Žil v  USA a
vážil 27 kg. Byl vysoký 190 cm a dlouhý 260 cm. Žil ve
stádech a využíval svou rychlost a obratnost. Jeho silné nohy
mu umožnili rychlý běh. Byl nejrychlejší dinosaurus v období
Triasu. Coelophisis vážil 27 kg kvůli jeho dutým kostem.
V  období triasu bylo často velké horko ale Coelophisis byl
přizpůsobený k  velkému horku a dokázal přežít i přes 9
měsíců sucha bez deště, protože při vylučovaní ztrácel jen
minimum tekutiny. Byl to jeden z prvních dinosaurů.

PLATEOSAURUS
Význam jména: Plochý ještěr. Žil v: Německu, Francii, Švýcarsku a Grónsku. Byl
Býložravec a vážil 4000 kg. Byl dlouhý 7 m a vysoký 2-4 m. Díky očím na obou stranách
lebky viděl dobře kolem sebe a mohl se tak chránit před predátory. Jeho lebka byla
pozoruhodně dlouhá. Plateosaurus se dokázal postavit na zadní končetiny.

STAURIKOSAURUS
Význam jména: Ještěr Jižního kříže. Staurikosaurus byl masožravec a žil v Brazílii. Vážil
30 kg. Byl dlouhý 2 metry a vysoký 180 centimetrů. Byl to jeden z  prvních dinosaurů.
(O tomto dinosaurovi se dochovalo jen velice málo informací)
O dinosaurech z Triasu se nedochovalo mnoho informací. V Triasu nežilo tolik dinosaurů
jako v  Juře nebo Křídě. Trias měl jen jednu dobu a to svrchní. Zatím co Jura měla tři
doby: spodní, střední a svrchní. Křída jen spodní a svrchní.

Zpracoval Matyáš Simon Bárta
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Stegosauři

Specifický charakteristický znak – dvě dlouhé řady ohromných kostěných plátů či trnů
táhnoucích se ve střední části hřbetu – sdílelo zhruba patnáct druhů stegosaurů spadajících
do dvou skupin. Nejspíš se objevili během spodní a střední jury na území Číny. Fosilie
Stegosaurů byly nalezeny v Číně, Africe, Evropě, Indii a Severní Americe.

Rozmístění plátů
Do roku 1992, kdy byla objevena téměř kompletní kostra patřící rodu Stegosaurus, si
vědci nebili jisti, jak byly pláty na hřbetu rozmístěny. V současnosti je zřejmé, že tvořili
dvě dlouhé řady.

Funkce plátů
Během výzkumů se objevilo mnoho různých názorů snažících se objasnit, k jakému účelu
pláty stegosaurům sloužily. Podle nejrozšířenější teorie je využívali k  regulaci tělesné
teploty. Pláty byly prokrvené a kryla je měkká tkáň. Když Stegosauři stáli na slunci,
pomocí prokrvených plátů se mohla jejich těla rychle zahřát a získat tak energii k pohybu.

Zpracoval Martin Matějka
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Večerní šaty

Večerní šaty jsou velmi elegantní. Většinou jsou dlouhé až pod kolena a i delší. Jsou
hlavně pro večírky, plesy anebo jen pro vyparádění. Tyto šaty jsou jenom dámské
a nanejvýš dětské. Tyto šaty se těžce hledají v prodejnách, jsou většinou hodně drahé a na
webu, když si je objednáš, jsou většinou poškozené.

Večerní šaty se hodí ke kozačkám nebo střevíčkům. Hodí se k nim nějaký šátek, tmavší
make up a nějaký viditelný účes.

Tyto šaty jsou hodně populární a dámy je nosí skoro vždy.

Myslím, že jsou večerní šaty fakt husté, vypadají výborně na každé holce, jsou pěkné
a elegantní a dají se nosit všude.

Zpracovala Amélie Kadlčáková
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Móda roku 2000…

Móda kolem roku 2000 se většinou skládala z  mísení stylů
a  hodně zdůrazňovala nošení kalhot. Jako příklad vám můžu dát
Hillary Clintonovou, která do světa politiky vkročila v  oranžovém
nebo červeném celkem mužském stylu. To dosvědčují například
volnější kalhoty s puky nebo silná linie ramen tak aby se podobala
mužským ramenům. Do obliby se také dostaly saka (která nosím
i já).

Další příklad módy té doby může být
vévodkyně Katie z Cambridge, která jistě všechny
ohromila svými krásnými svatebními šaty, když si
brala za manžela prince Williama. Její oblečení
nám může být perfektním příkladem moderního
střihu, který je elegantní i velitelský zároveň.

Také kolem roku 2000 začala vládnout obliba
tzv. japonského stylu. Který má většinou volné
tvary a má velice v  oblibě puntíky a jiné
geometrické tvary.

Zapomenout nesmíme ani na muže, kteří se
začali oddávat stylu ulice, což znamená, že nosili například boty stylu dr. Martens.
V oblibě byly například číra a na holé lebce tetování. To ale nenosili všichni. V poslední
době se tomuto stylu začaly oddávat i ženy.

Zpracovala Hana Špeciánová
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Lyžování - Potůčky

Skiareál se nachází v Krušných horách, v  malebné obci Potůčky ležící na česko-
německé hranici. V těsném sousedství se nachází německé město Johann-
georgenstadt. Cesta autem z Karlových Varů trvá přibližně 40 minut a je dlouhá 38km.
Parkoviště je zdarma.  Cesta vlakem z Karlových Varů do Potůčků trvá zhruba hodinu
a čtvrt.

Pro lyžaře bez vlastního auta je vlak nejlepší volbou. Zastávka vlaku (Potůčky
zastávka) je v protějším svahu 200 metrů od vleku. Z Karlových Varů do Potůčků můžete
cestovat také autobusem (přímým spojem). Cesta je o málo delší než vlakem. Zastávka
autobusu (Potůčky, Vrty-most) je 100 metrů od vleku.

Sám rád lyžuji píšu tento příspěvek jen kvůli tomu, že pomalu začína jaro.
Zdroj: www.ceské hory.cz

Zpracoval Filip Junas
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Mistrovství Evropy v krasobruslení 2017

Ve dnech 25. – 29. ledna 2017 se v  České republice po osmnácti letech uskutečnilo
mistrovství Evropy v  krasobruslení. Do Ostravy se sjeli sólisté i páry z  celé Evropy,
přijelo na 170 sportovců ze 46 zemí.

Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích: muži, ženy, taneční páry a sportovní dvojice. Česká
republika měla zastoupení ve všech soutěžích.

Za muže startovali Michal Březina (skončil dvanáctý) a Jiří Bělohradský (dvacáté
místo). Nejlepším mužem šampionátu byl španěl Fernández.

Nejlepší krasobruslařkou současnosti je Jevgenija Medveděvová z  Ruska, naše
Michaela Lucie Hanzlíková obsadila 20. místo.

Nicole Kuzmichová a Alexandr Sinicyn, český taneční pár, obsadil v krátkém programu
26.  místo a do druhé části soutěže nepostoupil. První místo obsadili Gabriella
Papadakisová a Guillaume Cizeron z Francie.

Asi největší radost českým fanouškům udělala sportovní dvojice Anna Dušková a
Martin Bidař, kteří získali krásné sedmé místo. Jejich první start v  dospělé kategorii se
vydařil. Z vítězství se radovali Jevgenija Tarasovová a Vladimir Morozov z Ruska.

Zpracovala Nela Peerová

Prameny:

Titulní foto: zipckr <http://www.flickr.com/photos/7363465@N08/3725912776>Sasha Cohen, aiming for olympic gold @ Vancouver

2010 na <http://photopin.com>

Lyžování Potůčky: Mapa převzata z Google Mapy <http://maps.google.com/>

Tvoje moje naše: Obrázek plakátu převzat z ČSFD <http://www.csfd.cz/>
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