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 Milovníci kouzel, magie a iluzí 
přijměte pozvání do jedinečného 
divadla v Líbeznicích u Prahy, do 
Divadla kouzel Pavla Kožíška.
 P ř e d s t a v e n í  k o u z e l n í k a 
a iluzionisty Pavla Kožíška jsou určena 
především dětem. Děti v průběhu 
představení mohou nejen obdivovat 
kouzlení na jevišti, ale samy se dokonce 
naučí čarovat.
Osobně doporučuji navštívit s celou 
rodinou ohromující a napínavou show 
Magická esa. Spatříte tak čtyřmetrovou 
skluzavku času, která promění ženu v 
malé dítě, nebezpečné prostoupení 
obřím ventilátorem, vystřelení člověka z 
děla v hledišti, záhadné čtení myšlenek 
divákům v publiku a další nejnovější 
triky moderní magie. 
 

V představení s Pavlem 
Kožíškem vystupuje i 
mladý kouzelník Aleš 
Březina, známý účastník 
soutěže 
ČESKOSLOVENSKO 
MÁ TALENT, imitátoři, 
tanečníci a modelky. 
Kdo nevěří, ať tam běží… 
A třeba se naučí i kouzlit 
nebo úplně zmizí…

Zpracovala: MARKÉTA Bajnarová
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VYLEPŠENÍ LIDSKÉHO TĚLA 

VYLEPŠENÍ VAŠEHO 
TĚLA 

Medicína aplikovaní implantátů do 
lidského těla používá již dlouho. Nyní 
si lidé chtějí pomocí implantátů 
rozšířit a zlepšit své přirozené 
schopnosti. Kevin Warwick si v roce 
1998 nechal implantovat silikonový 
čip do paže, což mu umožnilo 
otevírat a zavírat dveře, rozsvítit 
světla a zapnout počítače, aniž by se 
jich dotknul. V roce 2002 byl tento 
systém vylepšen na komunikaci s 
nervovými systémy, 100 elektrod se 
propojilo se středním nervem. Tímto 
novým implantátem mohl ovládat 
i n v a l i d n í  k ř e s l o ,  p o h y b o v a l 
robotickou paží a pomocí shodného 
implantátu zavedeného do jeho ženy 
dostávat nervové impulzy od jiného 
člověka. Amal Graafstra žijící v USA, 
má dva implantáty. Do každé ruky má 
zabudovaný  rad io f r ekvenčn í 
ident ifikační č ip:  levá otevírá 
vchodové dveře a startuje motorku, 
pravá ukládá data z mobilu.      

Elektronické te tování 
Hig-tech tetování mohou ukládat 
informace, měnit barvu a ovládat váš 

telefon. Některá tetování fungují jako 
tlačítka nebo tuch pady, jiné mění 
barvu při jiné teplotě uživatele a přes 
j i n é  s e  k o m u n i k u j e . 

MAGNETY NA PRSTECH 
Malé silné magnety mohou být pokryté 
silikonem a implantovány do konečků 
prstů. Reagují na magnetické pole, 
vytvářené elektrickými dráty, počítači a 
jinými přístroji. To dodává nositeli šestý 
smysl, který mu umožňuje vnímat tvar 
a sílu neviditelných polí ve vzduchu. 

PODKOŽNÍ SVĚTLA 
Tyto implantáty se vkládají pod kůži pro 
vylepšení vzhledu. Vložení tohoto 
implantátu zahrnuje řezání, šití a 
provádějí ho umělci a tatéři. Nové 
verze tohoto implantátu obsahují LED 
světlo. 

MŮJ NÁZOR 

Použití silikonový čipů by mohlo 
invalidním lidem na vozících výrazně 
pomoci. Určitě se dočkáme doby, kdy 
budou samozře jmost í .  Naopak 
podkožní světla se mi zdají jako 
hloupost. 

Kubík Hašpl 
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Jak je to s kyslíkem na Zemi?

Jsou zde ale i další aspekty: kyslík v atmosféře vzniká z oxidu uhličitého. Ten se rozkládá na 
uhlík (kterým se rostliny živí) a kyslík. Jenže rostliny také 
dýchají a navíc musíme přihlédnout k zákonu zachování hmoty. Kde je uhlík, byl i kyslík. A 
vzhledem k tomu, že pod zetlelými rostlinami nenacházíme uhlí ani diamanty, (které se skládají 
z uhlíku) je jasné, že uhlík opět při rozkladu rostliny navázal stejné množství kyslíku zpět na 
sebe a tím je stav vytvořeného kyslíku a uhlíku zpět v rovnováze. Samozřejmě kyslík umíme 
vyrobit i chemicky, ale žádnou továrnu neznám.
 Ano, na naší planetě jsou i uhlíkové zdroje, které byly vytvořeny bez přístupu kyslíku. 
Jsou to například uhlí a diamanty. To znamená, že zde je volný kyslík. Naproti tomu zde máme 
živočichy, kteří kyslík pouze spotřebovávají a produkují oxid uhličitý. Jsou to vlastně všichni živí 
tvorové, které známe, nás lidi nevyjímaje.
 Takže otázka zní: Kde se k čertu ten kyslík bere?  
 Jaký je můj názor? No, překvapilo mě, že v moři se vytváří podle každé z těchto teorií 
velká část kyslíku na povrchu planety. A také si myslím, že tak maximálně do 10-20 let toto 
téma bude vyřešené a první či druhá teorie bude vyvrácena a uvidí se, která skupina lidí měla 
pravdu. Ale tak či tak, i kdyby byla teorie, kterou zastávám já pravdivá, fotosyntéza pořád bude 
minimálně polopravdou.

Víte, že již v roce 1970 
se pochybovalo o tom, 
zda jsou deštné lesy 
plíce planety? Čímž 
neříkám, že tato teorie 
je zcela mylná, ale 
zkrátka tyto lesy v tom 
nejsou samotné. Na 
počátku 21.století se 
objevily nové výzkumy, 
které skoro vyvracejí 
tuto možnost! Ale i 
přesto se o deštných 
pralesích coby plících 
planety, ve školách 
stále učí. Vlastně se 

říká, že fotosyntéza je jedinou možností! Ale to tak už více jak 17 let není. Vědci sice stále nezjistili, 
jak nebo kde se bere kyslík. Ale nejspíše za to může plankton a jiné mikroorganismy, jako třeba 
kvasinka. Tito by měli mít v každé teorii velkou roli. Takže, už teď vám musí být jasné, že díky mořím 
máme velkou část kyslíku. Ale na rozuzlení tohoto problému stále není dostatek informací.
 Nenamítám absolutně nic proti fotosyntéze. Fotosyntéza je a funguje! Jenže tu máme jaksi 
rozpor. Kde se bere kyslík, který dýcháme, když vlastně rostliny, které kyslík vyrábějí, jej také 
spotřebovávají? Musí zde být zatím neobjevená nadprůměrná nadprodukce kyslíku. 

 Podívejme se na toto téma více zblízka. Rostliny sice vytvářejí kyslík fotosyntézou. Ale 
stejné množství kyslíku, které za svůj život vyrobily, se spotřebuje při procesu hynutí a rozkladu. 
Tudíž tropické deštné lesy, kde všechny stromy po uhynutí padají na zem mají naprostou 
rovnováhu ve spotřebě a produkce kyslíku, čímž to jasně vyvrací teorii o tom, že deštné pralesy 

Autor: David Mikšovský. Zdroje:
- http://www.priroda.cz
- http://nevsedni-svet.cz/veda-a-paveda-ii-zelene-rostliny-a-kyslik/
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Autor: Filip Bedrníček 
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Volvo XC70 a nástupce V70 

Volvo XC70 je sportovně užitkový crossover švédské automobilky Volvo. Vyrábí se od roku 

1997, od roku 2000 ve druhé a od roku 2007 ve třetí generaci. Jedná se o pětidvéřový crossover 

s motorem vpředu a pohonem všech čtyř kol. Vozy třetí generace se vyrábějí ve Švédsku na 

podvozkové platformě Volvo Y20 s benzinovými motory o objemu 2,0 až 3,0 litru a naftovými 

motory o objemu 1,6 až 2,4 litru. K dispozici je také pěti nebo šestistupňová manuální nebo 

automatická převodovka. Volvo XC70 nabízí výkon až 224 kW a 300 koňských sil.  

Volvo V70 je kombi vyšší střední třídy, které od roku 1997 vyrábí švédská automobilka Volvo. Je 
podobný se sedanům S60, S70 a S80, stejně jako modelům Cross Country (XC) a XC70 s pohonem všech 
kol. Od počátku výroby prošlo Volvo V70 třemi generacemi, přičemž druhou navrhl designér Peter 
Horbury.  

   Původní V70 bylo vylepšeným kombi 850. Volvo nabízelo volitelnou výbavu 

Torslanda- nazvanou po výrobním závodě Torslandaverken. Mezi ostatní výbavy patřily: 

 Sports- s litými koly, zadním spoilerem a mlhovkami 
 Comfort- s dětskou sedačkou, klimatizací nebo střešním oknem a palubním počítačem 
 Luxury- s koženým čalouněním s elektricky ovládaným sedadlem řidiče, automatickou 

klimatizací a tempomatem, dřevěným obložením, RTI, 
 Estate- se střešním nosičem, samonastavitelným zadním pérováním a sítí na zavazadla 
 Winter- se stěrači / ostřikovači předních světlometů, vyhřívanými předními sedadly a trakční 

kontrolou 
 Design- s červeným dřevěným / koženým volantem, červeným dřevěným obložením a 

koženým čalouněním 

Koncem roku 1999 (v Severní Americe v roce 2001) vydalo 
Volvo předělaný model V70 na základě nové platformy P2, 
která byla poprvé použita na švédském automobilu Volvo S80 
v roce 1997. Výroba druhé generace byla ukončena v roce 
2007. 

Třetí generace 
Volva V70 byla 

oficiálně 
představena 

Volvem dne 2. února 2007. Pod novým V70 je použita 
platforma Ford EUCD a mnoho částí z interiéru sdílí s 
druhou generací modelu S80. Prostor pro nohy na 
zadních sedadlech narostl o dva centimetry a upravený 
design pátých dveří se přičinil na nárůstu objemu zavazadlového prostoru o 55 litrů. Páté dveře mají 
volitelné elektrické otevírání a zavírání. 

Od této generace se model V70 vyrábí jedině s platformou s předním náhonem na základě nové 

platformy S80. 

Od modelového roku 2011 se neprodává Volvo V70 v Severní Americe. Na jeho místě se 

objevil model XC70 ve verzi s předním náhonem, který se také prodává na evropském trhu. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kombi
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vy%C5%A1%C5%A1%C3%AD_st%C5%99edn%C3%AD_t%C5%99%C3%ADda
https://cs.wikipedia.org/wiki/Volvo
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Volvo_S60&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Volvo_S70&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Volvo_S80
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pohon_v%C5%A1ech_kol
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pohon_v%C5%A1ech_kol
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Peter_Horbury&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Peter_Horbury&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Volvo_850
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Platforma_Ford_D3&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Volvo_S80
https://cs.wikipedia.org/wiki/Volvo_S80
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Volvo-XC70_2003.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:3rd_Volvo_XC70_--_11-26-2011.jpg


 Legíny

Tyto kalhoty dělíme většinou 

na: sportovní (např. běh, jóga 

atd.) Legíny pro volný čas 

(domácí souprava)

Podle mě vznikly legíny ze silonek. 
Anebo to jsou vlastně vylepšené 
tříčtvrťáky! Koukněte se. No není to 
moc veliký rozdíl! 

Dnes se ale stejně největší oblibě těší naše 

legíny. K
dyby se i le

gíny jmenovaly po svém 

vynálezci, jak by se asi (on?) jmenoval?! 

Legíness? Rozhodně jsem ale v knize 

oděvního slovníku pojem legíny pod L 

nenašla.  B
ohužel. S

tejně ale jsem před 20. 

století m
adam s legínami nenašla. Zato jsem 

našla tyto kalhoty s nápisky jako např.: 

WORK, LOVE, WHERE ARE YOU ? 

 Autor: Hanka Špeciánová
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Jezevčík

Autorka: Ivana Beránková

Jezevčíci jsou roztomilí a přátelští pejsci. Dožívají se 12-14 

let (průměrný věk). Jezevčík je přátelský, oddaný a má 

vlastní rozum:-) 

Jezevčíci se dělí do sedmi skupin: jezevčík dlouhosrstý 

standardní, jezevčík dlouhosrstý králičí/trpasličí, jezevčík 

drsnosrstý standardní, jezevčík drsnosrstý králičí/trpasličí, 

jezevčík hladkosrstý standardní a jezevčík hladkosrstý 

králičí/trpasličí.

Jezevčík je jako stvořený pro rodiny. Je přátelský, milý, 

hravý, SKVĚLÝ hlídač a také dobrý lovec, ale hlavně skvělý 

přítel. Rád noruje a plave. Mezi další záliby patří (nemusí to 

tak být u každého):

Aport (třeba i do vody), vyhřívání na sluníčku, miluje 

procházky v přírodě a samozřejmě má rád různé hry s 

páníčky atd.…

Moje kamarádka má také jezevčíka a jmenuje se Mau. Moje 

kamarádka se jmenuje Hanička a také píše do časopisu. 

Hanička říká, že je Mau tvrdohlavý. Je s ním velká zábava, 

ale když je dlouho sám, začne kňučet. 

Tohle je Mau. (Že je roztomilý)                     

Tohle už Mau není

Přeji Vám krásný den a moc děkuji, 
že jste si to přečetli

Kdo hledá pejska???? Vyberte si 
jezevčíka
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Elegantní šaty od britské 
n á v r h á ř k y  D e b b i e 
Winghamové vypadají na 
první pohled v celku 
p r ů m ě r n ě .  Ta d y  a l e 
rozhodně neplatí pravidlo, 
že první  dojem bývá 
většinou ten správný. Po 
bližším prozkoumání totiž 
zjistíte že je oděv doslova 
posetý černými diamanty. 
Hodnota této jedinečné 
"černé" večerní  róby 
vážící 13 kilogramů je totiž 
vyčíslena na 3,5 miliónu 
l iber (něco přes 106 
miliónů korun). Zato by 
měla ale nová majitelka 
zaručeno, že podobný 
outfit rozhodně jiná žena 
mít nebude.

Autor: Sofie Belbarabi

NEJDRAŽŠÍ ŠAT Y SVĚTA
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C
O
NTEMPORARY 

DANCE
Contemporary dance je z části 
moderní tanec. Používají seři něm p  
občas i prvky baletu a scénického 
tance. Já sama na tento tanec 
c h o d í m .  J s o u  t a m  h e z k é 
choreografie. Oblečení tam můžete 
nosit, které chcete. Já osobně tam 
nosím černé legíny a tričko. Chodí 
tam přibližně 18 dětí. Když jdeme na 
diagonálu, rozdělujeme se do tří řad, 
ale když jdeme na volno tak jen na 
skupiny dvě. 

Studio, kam chodím, se jmenuje: 
S T U D I O  D A N C E  P E R F E K T. 
Chodím tam i na balet, mají tam 
několik dalších tanců.

Na Contemporary dance chodím od 
tohoto roku. Kdo nemá rád křik, tak ať 
tam nechodí. Tam se totiž křičí přes 
muziku. Některé muziky jsou klidné a 
pomalé, ale některé jsou hodně 
hlasité.  Trénink trvá  hodinu a půl. 
Na konci už opravdu nemůžu.

Tančí se při něm na zemi i na nohou. Byl vyvinut v 
polovině 20. století.  Nejvíce je rozšířený v USA a 
EVROPĚ. 

Naše hodiny vede trenérka Lenka, která je ve studiu Dance Perfekt ředitelkou. Mám to tam moc 
ráda. Studio je ve druhém patře na Národní Třídě. Na konci roku máme závěrečné vystoupení, 
kde se tančí všechny tance. 

Autorka: Natálie Krunclová
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Volkswagen Golf GTI
mně dobré). Současně se tím podařilo 
splnit také přísnější emisní limity, které 
požadoval severoamerický trh. Zároveň 
tím vzrostl jeho výkon o 10 koní. Motor1.6 
EA827 se vstřikováním benzínu se 
současně objevil pod kapotou taky  
u  z m i ň o v a n é h o  A u d i  8 o ,  n y n í 
s přídomkem GTE(E jako Einspritzung, 
tedy vstřikování). 

 Se čtyřstupňovou převodovkou 
a točivou charakteristickou svého motoru 
nabízel první Golf GTI skvělé jízdní 
výkony. Volkswagen uváděl zrychlení z 0 
na 100km/h za 9 sekund. To se dnes 
nezdá jako nějaký oslnivý výsledek, 
vždyť tohle dnes umí lecjaký moderní 
diesel. V roce 1976, tedy v době uvedení 
na trh, šlo ovšem v dané třídě o nevídané 
výkony. Podle mně je to skvělé, sice už 
trochu staré auto, ale Volkswagen Golf 
GTI je, a nadále bude auto, o kterém by 
se nemnělo říkat že je to krám, protože to 
krám není. Tohle auto se mi jako malému 
velmi líbilo, a líbí se mi do teď

.Zpracoval: Tomáš Bartoň

 GTI nebol i  Grand Turismo 
Injecion, iniciály těchto tří písmen 
vytvořily před čtyřmi desítkami let nový 
pojem, spojovaný s prestižní sportovní 
verzí vozu Volkswagen Golf. A zatím co 
v některých generacích tato písmena ve 
spojení s ním doslova zářila, v jiných 
jako by snad nebyla hodna svého 
označení. Takže jak to vše začalo? 
Coby prototyp začínal Golf  GTI 
s motorem 1588 cm³, tedy 1,6 litru se 
zdvojeným karburátorem od Solexu. Šlo 
o pohon s úpravami přetavený z Audi 8o 
GT, kde však byl položen podélně. 
Výkon motoru činil 100 koní. Interně se 
jednalo o zástupce řady EA827, která 
pohaněla Volkswageny ještě nedávno. 
Ač výkony vozu s tímto pohonem byly 
přesvědčivé, inženýři měli za to, že 
mohou být ještě lepší. Začali teda 
procovat na výrobě vysokovýkonné 
verze motoru EA827. 

 Původní agregát osadili namísto 
karburátoru mechanickým vstřikováním 
K-Jetronic (které je na tu dobu podle 

Kresba: Tomáš Bartoň
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Za 1) DEINONYCHUS Význam jména: Strašný dráp. 
Toto jméno získal Deinonychus 
tím, že na každé noze měl jako 
palec  30cm dlouhý dráp, který 
byl zahnutý se shora dolů. Dráp 
s l o u ž i l  k  n a p a d á n í 
a rozpárání oběti. 
D e i n o n y c h u s  l o v i l  v e 
smečkách. Byl velmi rychlý a 
b ě h a l  v ž d y  s  n a p n u t ý m 
ocasem. Lovil ve skupinách a 
byl masožravec. Žil v USA a 
vážil něco kolem 50 kg. Byl 
dlouhý 3 metry a skoro 2 metry 
vysoký.Za 2) PROTOCERAPTOS

Význam jména: První rohatý obličej.  Protoceraptos získal toto jméno, 
protože to byl první dinosaurus, který měl lebku připomínající štít, ale i 
tak se mu říká rohatý i když žádné rohy nemá. Do této skupiny dinosaurů 
patří také např. Triceraptos nebo Torosaurus. Protoceraptos se bránil 
ostrým zobákem, kterým mohl hodně silně kousat. Kladl svá vajíčka do 
hnízd v písku. Byl býložravec. Žil v Číně a Mongolsku a vážil 400 kg. 
Dlouhý byl skoro 2 metry a vysoký ani ne metr … tak 80 centimetrů.

Za 4) HYPACROSAURUS

Za 3) EOCARCHARIA

Význam jména: Vývojově nižší žralok. Jméno získal díky jeho žraločí 
tlamě a lebce.  Byl masožravec. Žil v Nigeru a vážil 2000kg. Byl dlouhý 8 
metrů a vysoký 3 metry. Takže jeden z menších masožravců. O tomto 
dinosaurovi se nedochovalo tolik informací (nebo jich zrovna tolik nevím 

Význam jména: Skoro nejvyšší ještěr. 
Nevím, jak získal toto jméno. Byl vysoký 
asi 4 metry a dlouhý 9 metrů. Byl to 
kachnozobý  d i nosau rus .  By l  t o 
býložravec, žil v Kanadě a USA a vážil 
4000kg.

NÁZOR

V tomto článku jsem psal o čtyřech dinosaurech v Křídě. Dva z nich jsou 
býložravci a dva masožravci. Dva z nich žili v Křídě spodní a dva z nich v 
Křídě svrchní. Omlouvám se, že u posledních dvou dinosaurů je toho 
míň ale to je jen proto, že o nich tolik nevím (taky nejsem takový nejlepší 
vševěd).

Zpracoval: Maty Bárta

ČTYŘI DINOSAUŘI V KŘÍDĚ
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BOJ O PŘEŽITÍ V TRIASU
V triasu se začali objevovat první dinosauři. V triasu nepřevládala výrazně žádná skupina dinosaurů. 
Mnoho dinosaurů začalo soupeři o potravu a její zdroje. Na souši žila mnohá řada dinosaurů a jiných 
zvířat. Ve středním triasu byla nejpočetnější skupina savcovitých plazů z cynodontů a dicynodontů.   

Úryvek z knížky světem dinosaurů

Nebezpečí v triasu

Hladoví Postosuchus pozoruje stádo 
pomalu se pohybujících jedinců rodu 
Placerias. Postosuchus byl největším 
dinosaurem  triasu. Živil se různými 
živočichy, mezi než patřili tehdy velmi 
běžní savcovití plazi. Přestože byl 
Postosuchus rychlý a silný, netroufl si 
na mohutného placeriase. Poznal, jak 
smrtící mohou být jeho licní kly. Na 
osamoceného placeriase se odvážil 
j e n  t e h d y,  k d y ž  h o  z a s k o č i l 
nepřipraveného. 

U dinosaurů není obvyklé, aby 
požírali svůj druh. I ti 
nejagresivnější masožravci se 
vyhýbali kanibalismu dávali 
přednost býložravým 
dinosaurům. V roce 1947 
vědci našli fosilii dospělého 
predátora rodu Coelophysis 
se zbytky mláděte steného 
druhu uvnitř těla. 

Kanibalismus

Zpracoval:  Martin Matějka
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Knižní novinky
Chci vás seznámit s dvěma novými knihami tak si je užijte

Bílá růže- Alžběta z 
Yorku

Rok vydání:2017

Napsala: Gregory Philippa          

 Alžběta byla od mala 
vedena k tomu, že bude 
královnou. Oženil se s ní 
Jindřich Tudor VII., čímž si 
upevnil svůj nárok na trůn. 
Angličané stále věřili, že se 
vrátí Alžbětini záhadně ztracení 
bratři (princové).   Což by 
mohlo krále stát trůn. Král 
nechtěl, aby se vrátili, ale stal 
se opak. Alžbětu čeká velmi 
těžké rozhodnutí. Kniha z 
o b d o b í  n á s t u p u  r o d u 
Tudorovců na anglický trůn.                                 

Pes jejího 
veličenstva a jeho 
mise

Rok vydání:2017

Napsal: David Michie

 V  t é t o  k n í ž c e  s e 
prostřednictvím psa Nelsona 
dozvíme zajímavé informace 
o životě anglické královny.
 Te n t o  A u s t r a l s k ý 
spisovatel se dlouhodobě 
zajímá o buddhismus a píše
 o něm knihy.    

Tyto dvě knihy se mi nejvíce líbily. Obě pojednávají o anglických panovnících, jedna je 
román z 15.století a druhá vypráví o současné panovnici.

Autorka: Justýna Balvínová 12
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Top 3 nejrychlejších aut 

Třetí nejrychlejší auto je Bugatti Veyron. Je 
pojmenován podle automobilového závodníka Pierra 

Verona. V roce 2005 vytvořil světový rychlostní rekord v 
kategorii sériově vyráběných vozidel o hodnotě 407, 16 km/h.

 

Druhým 
nejrychlejším autem je 
Koenigsegg Agera R. Agera R 
má všechny vlastnosti a funkce Agery, 
ale také nabízí několik unikátních řešení, která ještě 
více zvyšují výkon.  Agera R, založena na vysoce 
soutěživé Ageře, následuje ve stopách CCXR a jezdí 
na palivo E85.  Agera R má upravenou řídící 
jednotku, takže má dostatečný průtok paliva pro 
vytvoření 1115 koní a 1200 Nm s palivem E85 a 

E100 díky většímu oktanovému číslu těchto 
paliv. 

A nejrychlejším vozidlem je 
Hennessey Venom GT.  Dne 21. ledna 
2013 Venom GT nastavit Guinnesově 
knize rekordů za nejrychlejší produkční 
auto z 0-186 mil za hodinu (0-300 km / h) 
s průměrnou dobou zrychlení z 13,63 
sekundy. 

Bugatti Veyron

Koenigsegg Agera R  

Hennessey Venom GT

Názor 
 Mě se osobně nejvíce líbí Bugatti Veyron kvůli vzhledu a kvůli tomu že to auto znám už 
déle než ostatní dvě auta. Proto ho vlastně převyšuju.
Zpracoval: Jakub Hlaváček 13



Trička s nápisy

Jsou tohle století opravdu 
populární. Nosí je lidé po 
celém světě. Tyto trička nosí 
muži, ženy i děti. Jsou 
docela známé v Evropě 
a Americe. Nosí ale tyto 
trika i ostatní národnosti. 

Jsou skvělé pro léto když je 
hodně horko venku a slunce je 

úplně žhavé ale zase se nehodí 
pro zimu protože většin a lidi v 

nich nastydnou a pak je jim hrozná 
zima. V různých zemích jsou s 

různými nadpisy ale 
většinou jsou anglicky. 
Je to takový jiný styl 
oblečení. 

Já myslím že jsou 
opravdu stylové a já 
osobně mám ráda 
tento styl triček. 
Myslím že by je měli 
vyzkoušet všichni, nemusí 
se jim líbit .

Zpracovala: Amélie Kadlčáková
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Švédové budou od léta povinně chodit na 

vojnu 

 

 

Švédský ministr obrany Peter Hultqvist 

vyhlásil 2. března, že kvůli horším 

bezpečnostním situacím jeho země obnoví 

povinnou vojenskou službu, zrušenou 

v roce 2010. Důvod je jasný: obavy z ruské 

hrozby. Kvůli ní Švédsko stejně jako Finsko 

dokonce uvažuje o vstupu do NATO, čímž 

by ovšem vzaly zasvé výhody, jež oběma 

severským zemím přinášela dlouholetá 

neutralita. 

Základní služba ve Švédsku potrvá devět 

až dvanáct měsíců a od 1. července bude 

povoláno 13 000 osob. Dříve se povinná 

vojenská prezenční služba vztahovala na 

muže od 18 do 47 let, zpravidla trvala od 

sedmi a půl měsíce do patnácti měsíců, u 

důstojníků v záloze a vojáků-specialistů 

pak 15 až 21 měsíců.  

Ve 12 až 19 století Švédsko válčilo 

nejčastěji právě s Ruskem, došlo k celkem 

dvanácti válkám, jeho obava z dalšího 

konfliktu může být kvůli tomu oprávněná. 

Švédsko se během první i druhé světové 

války nenechalo vyprovokovat a snažilo se 

zachovat si svoji neutralitu. 

 

Tak doufejme že si Švédsko zachová neutralitu i na dále. Hlavně je dobře, že si Švédsko 

chce vyzbrojit posádku a kdyby se něco stalo, tak si mohou ubránit svoji půdu. Každý stát by 

se měl umět ubránit, ale nejlepší by bylo, kdyby se války vůbec nekonaly. 

 

Zpracoval: Václav Zelený 
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Zajímavosti 

 

 

 

V 

Co víš? 

_____________________________________________________________________________________ 

Zajímavosti 
 

 

Raft 

 

 

Raft je hra o přežití kde se objevíte na kusu  

dřeva uprostřed oceánu, pouze s hákem.  

Pomocí háku můžete sbírat věci, které plavou  

na moři, např. dřevo, listí a šroty. Také se na  

moři dají najít bedny a sudy, ve kterých se  

nacházejí např. brambory, lana atd. Ze  

získaných surovin se dají vytvářet různé  

nástroje nebo si můžete rozšířit váš raft.  

 

 

 

Pokud najdete brambory nebo semínka 

palmy, můžete si je vypěstovat. Také jsou ve 

hře sítě na předměty, které fungují tak, že 

když nějaký předmět připluje do sítě, bude 

tam, dokud si ho nevezmete. Do vody můžete 

vlézt jen na chvilku, protože kolem raftu plave 

hladový žralok. Ten může zaútočit i na raft a 

je potřeba ho odehnat harpunou. Pro přežití 

je nutné vyrobit ze získaných surovin čističku 

vody.  

        

Můj názor:  

Hra se mi líbí, nápad s plavidlem v oceánu je originální. Na stupnici od jedné do deseti, bych jí 

ohodnotil na 8 bodů.  

U hry mi trochu chybí, že nejde hrát jako multiplayer.        

Autor: Jirka Báša 
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