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Cože? Zase já? Den se dnem se sešel a opět je mé jméno pod tímto
úvodním článkem. Ale podle jednoho moudrého profesora je Jakub jako
Jakub, tak se vlastně žádná změna neděla. Proč zase já? Poslední věc,
kterou Kuba zvládnul, bylo, že po uzávěrce zoufale zakřičel
„NÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ!“ Od té doby ho už nikdo neviděl. Vlastně v Ruských
novinách vyšel titulek Cумасшедший человек на Сибирь (blázen na
Sibiři) s osobou na fotce nápadně podobnou právě Kubovi, jak běhá po
Sibiři a stále zoufale křičí.
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FC VIKTORIA PLZEŇ vyhrála
šest ze šesti zápasů kvalifikace o
Ligu
mistrů
a
zaslouženě
postoupila do základní skupiny,
kde ji čeká Manchester City,
CSKA Moskva a obhájce titulu
Bayern Mnichov.
FC SLOVAN LIBEREC dokonale
zaskočil italský klub Udinese a domácí
remízou 1:1 postoupil do základní
skupiny Evropské ligy. Zde se potká s
Freiburgem (GER), FC Sevillou (SPA) a
Estorilem (POR)

VÍTĚZSLAV
VESELÝ
i
přes
problémy s kolenem poslal na MS v
atletice prvním pokusem svůj oštěp do
vzdálenosti 87,17 metrů a tento hod již
žádný ze soupeřů nepřekonal.
ZUZANA
HEJNOVÁ
potvrdila
svoji
letošní
neporazitelnost na 400 m s
překážkami a suverénně si
doběhla pro zlato na MS.

KATEŘINA NASH vyhrála závod
světového poháru horských kol. Bohužel
později (31.8.) na MS v Jihoafrické
repubice vybouchla.

Kladivář LUKÁŠ MELICH
vybojoval na MS v Moskvě
bronz. Nestačil pouze na
Poláka Fajdeka a Maďara
Parse.
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Jakub Hledík

GRAF ČÍSLA
Méně je někdy více
Jakub Hledík

víc
míň

11 POZNATKŮ, KTERÉ BYSTE MĚLI DO NOVÉHO
ŠKOLNÍHO ROKU ZNÁT:

Winston Churchill se narodil na dámském záchodě.
První kabinka na záchodě je nejčistší.
Člověk spolkne v průměru 8 pavouků ročně.
Za nejneobvyklejší mluvený zvuk se považuje české Ř.
Nejvíce kolíčků na prádlo připnutých na lidský obličej je 160.
V roce 1986 padaly v Bangladéši nejtěžší kroupy. Největší z nich
měly až 1 kg.
Osmnáctilístek byl v roce 2002 objeven v Japonsku. Na jednom
stonku jetelu bylo tudíž 18 lístků.
40 000 Američanů za rok je zraněno na záchodě.
Průměrně každý člověk nad 50 let strávil 5 let ve frontách.
Kdyby se do Coca-Coly nepřidávala barviva, byla by zelená.
Arašídy jsou jednou ze složek dynamitu.
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Klára Mauerová

zdroj: munising.com
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MÁTE RÁDI HOUBIČKY?
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JSTE NÁMĚSÍČNÍ?
A dokážete to, co se povedlo mladé
Novozélanďance? Dotyčná usnula
po prášcích na spaní, a poté ze
spánku vstala, vzala si klíčky od
auta, nastoupila, nastartovala a
urazila téměř 300 km. A při řízení
ještě stihla posílat SMS. Žena si po
probuzení nic nepamatovala.
Jakub Hledík

Kdysi mi kamarádka povídala, že
má chuť na pivo, tedy musí být
těhotná. Osmadvacetiletá Britka
ale měla chuť na věci, které
normálně k jídlu určeny nejsou.
Jedla houbičky na nádobí posypané
pískem. Kelly-Marie Pearceová
tvrdí, že během těhotenství
spořádala 20 houbiček denně a
spoustu písku. "V té době mi to
opravdu
chutnalo,"
řekla
osmadvacetiletá Britka deníku
Daily Mail. Tyto nezvyklé chutě
měla při obou těhotenstvích, a
překvapivě se jí místo báboviček
narodily dvě naprosto zdravé děti.
Takovéto poruše se odborně říká
pica syndrom a lidé, kteří jí trpí,
pojídají věci, jako je křída, hlína,
písek, sklo, kameny a další. Toť
výzva pro šéfkuchaře Chvojku.
Přejeme dobrou chuť
Jakub Hledík

KORESPONDENČNÍ
ŠACHY
1. e4
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Máte chuť si zahrát? Pošli svůj tah přes
http://podlampou.cekuj.net/soutez
e.html. S jedním z vás budeme v dalších
7
číslech pokračovat ve hře.
Jakub Hledík
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BUDOU SE
PILOTI UČIT
OD KACHEN?
Kachny a další vodní ptáci
přistávají spolehlivě podle
vnitřního kompasu. Podobné
zařízení
by
pomohlo
i pilotům přistávajícím nad
vodní hladinou.
Jak ukazují případy leteckých nehod, není přistávání s velkým letadlem
vždycky jednoduché. Pro piloty je zvláště náročné v případech, kdy provádějí
závěrečné manévry nad mořem. Vodní ptáci ale přistávají na vodní hladinu
bez problémů.

Kachny
kompasu

14

přistávají

podle

Tito ptáci upřednostňují severojižní směr
k přistání na hladině jezera každou roční
i denní dobu bez ohledu na počasí. Čeští
a němečtí vědci pozorovali přistávání na
vodě v severojižním směru u čtrnácti
různých druhů vodních ptáků v osmi
různých
zemích.
Výsledky
jejich
výzkumu
zveřejnil
vědecký
časopis Frontiers in Zoology. Řízení se
podle siločar magnetického pole Země,
můžeme pozorovat u jiných druhů
živočichů,
jak
ukázaly
předchozí
výzkumy tohoto týmu, staví se tak na
pastvě krávy i jeleni. Také lišky provádějí
výpad na skrytou kořist nejraději na
sever a při útoku tímto směrem jsou
v
lovu
výrazně
úspěšnější.
Dokonce i vánoční kapři se v kádích staví
nejraději tak, aby jejich tělo směřovalo
hlavou na sever nebo na jih.
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Zvířata vidí magnetické pole
Pokud přistává většina ptáků po jedné ose, pak silně klesá riziko kolize mezi
ptáky přistávajícími na hladině. Zvláště při jarních a podzimních tazích
vodního ptactva bývá na některých vodních nádržích či řekách docela rušno
a taková pojistka proti srážce pak jistě přijde vhod.
Podle některých vědců mohou zvířata vnímat magnetické pole zrakem.
Pokud to platí i pro vodní ptactvo, mohla by jim orientace přistávacího
manévru podle světových stran napomáhat k určení optimálního úhlu
i tempa klesání. A to jsou přesně ty parametry, které si musí během
přistávání hlídat i piloti letadel. Jednou by jim proto při přistávání za
ztížených podmínek mohl pomáhat umělý smyslový orgán okopírovaný od
kachen a dalších vodních ptáků.
Lucie Kašparová
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RUBRIKY

Filmové novinky

Jakuba Pelikána

Zde opět využiju slova jednoho nejmenovaného profesora.
Takže abyste z toho nebyli v šoku, představí nám filmové
novinky další Jakub. Jakub jako Jakub, je to fuk.
Na tento měsíc
se připravuje hned
několik filmových novinek. Do kin se
můžete vydat třeba na akční snímek
Riddick, ve kterém bude hrát hlavní roli
herec Vin Diesel, jenž si zahrál například v
sérii Rychle a zběsile.

Z dobrodružného žánru bude k vidění
film Mortál Instruments: Město z kostí.

I děti si přijdou na své, jelikož v kinech
tento měsíc budou promítány hned dvě
animované pohádky Oggy a škodíci a
Justin: Jak se stát rytířem.
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Zajímavá vás něco více o Lady Dianě
(princezně z Walesu) nebo One
Direction? Pak by jste si neměli nechat
ujít filmy spíše dokumentárního žánru
Diana a One Direction: This Is Us.
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Knižní novinka

Autor: Marie Makariusová
Nejnovější vydání: Academia – 2013
Toto dílo předkládající životopisy osobností, jejichž jméno začíná
písmeny Ep a končí Fe, je pokračováním rozsáhlého encyklopedického
projektu, který obsahuje 25 000 biogramů osobností všech dob a oborů
lidské činnosti spjatých s českými zeměmi (Čechy, Morava, Slezsko) a je
souhrnem informací o významných lidech bez rozdílu etnického původu.
Klíčem k jejich výběru se stal význam díla z hlediska oboru, ve kterém
působili, a také skutečnost, že je jejich životní dráha ukončena. Rozsáhlé
dílo vzniká ve spolupráci dnes už s více než stovkou autorů z
akademických, univerzitních a dalších pracovišť pod odborným a
metodickým vedením Biografického oddělení Historického ústavu AV ČR.
Biografický slovník českých zemí jako lexikon univerzální má za úkol na
úrovni současných odborných znalostí vyplnit závažnou mezeru v české
encyklopedické produkci.
Lucie Kašparová
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