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HEIBIKEPARK 
Tošovice

pro zkušené bikery. U nás si
přijdou na své všichni. 
SHREDÍK (BEGINNER)
FUNFLOW
(INTERMEDIATE)
BLUE JUMPLINE
(INTERMEDIATE)
MATAFAKA (EXPERT)
MAROSANA (EXPERT)
HUBLESKA (PRO LINE)
 
autor článku:
LUKÁŠ FILIPČUK
třída 7. B

Fotky naší redakce
 

1. skupina
 
Zleva:
Markéta Dvořáková
Noel Sukhan
Josef Orság
Matyáš Barša
Chybí Dominik Matoušek

2. skupina
 
Zleva:
Kristýna Bršťáková
Tereza Medunová
Natálie Balagová
Bára Beňová
Michaela Štekbauerová
Karolína Tomková

Heibikepark je gravitační
sjezdový MTB park
pro horská kola, a to jak
pro začínající bikery, tak
zkušené sjezdové borce.
Při výstavbě jsme se zaměřili
na co nejširší možnosti
obtížnosti. Najdete zde
jednodušší zelený trail,
modrý trail, skákací
jumpline nebo sjezdové tratě

Steroidy a proč 
jsou pro nás 
špatné ?

a vypadávání vlasů, poruchy
pohybového aparátu, u mužů
nežádoucí růst prsních žláz
anebo taky oslepnutí.
Dalším typickým rysem
uživatelů anabolických
steroidů je nezvykle esteticky
působící oblast ramen, horních
trapézů a prsních svalů.
 
Tady máte názornou ukázku
toho, jaký je rozdíl
mezi člověkem, co pouze
chodí do posilovny
a člověkem, který bere
zakázané anabolické steroidy
(viz obrázek).

autor článku:
MATYÁŠ BARŠA

Díky dnešním namakaným
influencerům si spousta lidí
myslí, že steroidy jsou něco
jako lentilky. Bohužel si ale
také spousta lidí neuvědomuje
velmi negativní vedlejší
účinky, např. akné

Predator Prey

SPOILER 1: Predátor bude
mít kostěnou masku .
SPOILER 2: S predátorem se
Naru setká poprvé, když bude
utíkat před medvědem
a predátor jí zachrání .

autor článku:
NOEL SUKHAN

třída 6.B

Jak možná víte, tak dne 5. 8.
vyšel nový Predátor, což moc
lidí neví. Vypadá to jako tajná
informace, ale není.
Nikde na film nebyly
upoutávky ani plakáty.
Ovšem ve filmu to vypadá, že
se z minulých filmů nic
nezachovalo.
Film se bude odehrávat
v džungli.
Mezi lovené bude patřit
domorodecká tlupa
s domorodkyní Naru v hlavní
roli.
 
 
 

Nevapovat!

Tento aerosol pak uživatel
elektronické cigarety vtahuje
do plic a vydechuje. Přestože
oficiální název zní
elektronická cigareta
(e-cigareta), jedná se funkcí
o vaporizér (slangový název
vapo je pro označování
e-cigaret odvozen právě
od tohoto slova).
Jaké symptomy onemocnění
plic můžeme pozorovat
v souvislosti s užíváním
elektronických cigaret?
Dušnost, horečka, kašel,

zvracení, průjem, závratě,
bolest na hrudi
 
Složení Náplně (e-liquidy):
obsahují nikotin (kromě náplní
bez nikotinu, tomu se ale však
nedá věřit), PG
(propylenglykol), VG
(glycerol), aroma, těžké kovy.
 
Hrozba Těžkých kovů: mají
schopnost vázat se v živých
organizmech na určité látky,
jako jsou například bílkoviny
či nukleové kyseliny,

a poškozovat jejich vnitřní
strukturu. Působí jako
enzymatické jedy a vyvolávají
oxidativní stres, který se podílí
na vzniku celé řady chorob,
včetně těch nejobávanějších.

autor článku:
MATYÁŠ BARŠA

autor článku:
LUKÁŠ FILIPČUK

třída 7.B

V dnešní době se u dětí
nízkého věku stalo z nějakého
důvodu velmi populární
kouření, především e-cigaret.
Toto zařízení vytváří aerosol
podobný cigaretovému kouři
zahřátím kapalné náplně.
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Strašidelné příběhy

Černá máma
 
Mé mámě byly tři roky,
když se to stalo. Babička
zrovna četla Exorcistu a v tom
najednou zaslechla v pokoji
mojí mámy nějaký šum.
Babička vešla do pokoje
a viděla, jak se maminka vlní.
„Co to děláš?“ zeptala se
babička.
„Tančím s ní,“ odpověděla
máma.
„S kým tančíš?“
„S černou mámou.“
„Proč je černá, zlato, kvůli její
kůži?“ zděsila se babička.
„Ne mami, kvůli jejímu srdci.“
Babička okamžitě šla spálit
svoji knihu a po chvíli moje
máma přestala tančit. Nejhorší
ale je, že i můj bratranec
a sestra prohlašovali, že vidí
černou mámu. Já jsem se toho
naštěstí nedočkal.

Bílá postava
 
Před pár lety mí rodiče hlídali
bratrova psa. Byl to velký
mazel a nikdy na nikoho
neštěkal. Jednoho dne jsme se
se sestrou vracely domů

ze školy. Jako každý den nás
bratrův pes přišel přivítat.
Běžel dolů po schodech, ale
v polovině se zastavil a začal
nás pozorovat. Bylo to divné,
protože vždy seběhl až k nám
dolů a vítal nás. Začaly jsme si
vybalovat batohy a najednou
jsme uslyšely kroky. Podívaly
jsme se nahoru na schody
a tam stála bílá postava.
Začala rychle mířit dolů
ze schodů směrem k nám.
Chtěla jsem křičet a utéct
z domu, ale byla jsem jako
přimrazená k podlaze. Pes
začal cenit zuby a štěkat
směrem k bílé postavě. Nejspíš
se mu ji podařilo vyhnat,
protože po chvíli zmizela.
Utekly jsme před dům a čekaly
tam tak dlouho, dokud nepřišel
náš táta domů. Ještě dodnes
z tohoto zážitku mám noční
můry.

autor článku:
KAROLÍNA TOMKOVÁ

Stranger Things 5

Myslíte si, že Eddie přežil,
bude Will zlý...To se vám
pokusím napsat.
Podle různých teorií Eddie
přežil, protože Favrison ho
nemůže zabít, takže možná
přežil.
Různé teorie mluví o tom, že
Will bude nový záporák. Já si
myslím, že se to nestane, ale
kdo ví, možná se to stane.
První fanouškovská
konspirační teorie se týká
Eleven a Hoppera. Fanoušci se
domnívají, že Jim Hopper je
jejím pravým otcem.
V seriálu je zřejmé, že Hopper
přišel o svou dceru, když byla
ještě malá, navíc víme, že
rodiče Eleven jsou nezvěstní.
Na pár zaběrech z minulosti
můžeme vidět matku Eleven,
ale nikdy ne jejího otce.
Někteří z fanoušků se dokonce
domnívají, že v Hawkins
laboratoři provedli něco
s původním tělem Hopperovy
dcery a lékařskými

experimenty ji spojili s Eleven.
O tom, jak Eleven získala své
schopnosti, máme jen pár
informací. Její matka byla totiž
součástí experimentů
MKUltra. Fanoušci se tedy
domnívají, že v Hawkins
laboratoři mohli oplodnit
nějaké ženy (včetně matky
Eleven) s DNA
od 001(Henryho neboli
Vecny). Já si osobně myslím,
že by dávalo smysl, že 001 je
otcem Eleven.
Konec cesty pro Max
Mayfield, která je teď
v kómatu, ze kterého se zatím
neprobudila. Mluví se o tom,
že se v 5. sérii probudí. Někdo
ale říká, že umře.
Skutečná role Upside Down -
fanoušci si myslí, že se
nejedná o alternativní dimenzi
světa, ale o budoucnost.
To potvrzuje i fakt, že
všechno, co se nachází
v alternativní dimenzi,
najdeme i v pravém světě.

autor článku:
NATÁLIE BALAGOVÁ

Kukuřičky Bonduelle

Kukuričky bonduelle  jsou
nejen kukuřice, ale také 
,,nový“ song , plný celého
Tiktoku.
Jeho autorem je 
@adrianoofigoo , který
neudělal song pouze o již
zmíněných kukuřicích, ale
i kinder bueno, klub čaji,
banánech a dalších...
 
Ale jelikož se momentálně
bavíme o kukuřičkách, a určitě

vás zajímá text, tak ho zde
máte:
Jsme kukuřičky slaďoučké,
jsme žluté, chutné, dobroučké
a ten náš den teď nadešel,
jsme kukuřičky Bonduelle.
A zpíváme si do kroku,
vždy jedna druhé po boku
a teď náš den nadešel,
tak jdem, kukuřičky
Bonduelle!!
Jóó Bonduelle je zkrátka
príma,
zdravá, chutná zelenina!!
 
Doufám, že znáte melodii,
protože pokud ano, můžete si
tuto písničku zazpívat!

autor článku:
KAROLÍNA TOMKOVÁ

IT3/TO3

IT/TO je populární dvoudílná
hororová série, která bude mít
3. díl. V posledních letech
Hollywood prožívá menší
mánii ohledně knih Stephena
Kinga, kdy každým rokem
dostáváme víc a víc filmových
adaptací jeho slavnějších
i méně známých děl. Ten
největší zájem nakopnulo To
z roku 2017, ze kterého se
vyklubal globální megahit
a nejvýdělečnější horor všech
dob. Třetí díl by byl tedy

určitě logicky opět velmi
výnosný.
 
Snímek To byl adaptací
poloviny Kingova
stejnojmenného románu
a druhý film zadaptuje druhou
polovinu. První část se
soustředila na boj dětských
hrdinů proti démonovi
s klaunskou podobou.
V pokračování se s „Tím“
střetnou už jako dospělí.
Tak jsme zvědaví na 3. díl!
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Mafie slaví 20 let od vydání

Hra, která jako jedna z prvních
dokázala probořit hranice naší
republiky a zanést její
existenci do podvědomí
okolního světa. 29. srpna je
tomu totiž 20 let od vydání
první Mafie.
 
Mafia: The City of Lost
Heaven je akční počítačová
hra viděná pohledem třetí
osoby, vyvinutá v roce 2002
českým vývojářským týmem
Illusion Softworks. Hráč se
ocitá v roli Thomase Angela,
který se stal členem jedné
mafiánské rodiny ve fiktivním
městě Lost Heaven
ve Spojených státech
amerických třicátých let 20.
století.
 
Hra obsahuje celkem dvacet
misí s velmi různorodou
náplní. Hra nabízí ,,dospělý“
příběh.
Mafia získala ve světě
i v České republice vysoká
hodnocení od hráčů i kritiky
a bývá často označována
za nejlepší českou videohru
vůbec.
 
Hra obsahuje také režim volné

jízdy s možností volby
scenérie (jízda městem či
krajinou ve dne nebo v noci).
Po dohrání všech příběhových
misí se dále zpřístupní tzv.
extrémní jízda, kde hráč může
plnit řadu dalších úkolů.
 
Mafia dostala dvě
pokračování: Mafia II (r. 2010)
a Mafia III (r. 2016). 25. září
2020 byl pak vydán remake
této hry s názvem Mafia:
Definitive Edition.
 
Hra získala ve světě i v České
republice vysoká hodnocení
od hráčů i kritiky. I díky
množství propracovaných
meziherních animací
a profesionálnímu dabingu hra
dosahuje až filmových kvalit.
Přednostmi je i úroveň
zpracování města, interiérů
a automobilů (kvalita a počet
modelů, jízdní model).

autor článku:
MATYÁŠ BARŠA

autor článku:
JOSEF ORSÁG

Marvel nebo DC?
Marvel má lepší hrdiny,
alespoň to tvrdí 90% lidí.
A kdo jsou těch zbylých 10%
lidí? To se bohužel nikdy
nedozvíme (5% těchto lidí
skončilo na pohotovosti
a dalších 5% skončilo
v psychiatrické léčebně).
Každý na to máme svůj názor.
S tímto názorem souhlasit
nemusíš, ale taky můžeš. 100
lidí 100 chutí, nikdo by tě
za to neměl ponižovat. Já jsem
jasným zastáncem toho
názoru, že nelze určit, či je
lepší Marvel a nebo DC.
 
MARVEL a jeho díla?
Avengers, Strážci galaxie 1
a 2, Spiderman, Kapitán
America, Thor, Iroman a další.
Všechny tyto postavy a díla
jsou velmi ikonické
po Marvel.
 
DC a jeho díla?
Joker, Harley Quinn,
Sebevražedný oddíl, Batman,
Superman a další.
 
Jestli jste čekali, že se dozvíte
odpověď na tuto velice těžkou
otázku, tak se omlouvám, ale
není to možné! Až tu otázku
někdo z vás rozluští, tak mi
dejte vědět a pro mě budete
geniové. Pro mě jako
pro obyčejného člověka to
není možné, ale věřím, že se
najdou geniové, co to
dokážou. A tyto zbytečné
hádky navždy přestanou.
Pro lidstvo by to byla jedna

velká úleva a nikdo už by si
nad tímto nemusel lámat
hlavu. Věřím, že pomocí
Pythagorovy věty, objemu
čtverce a trouhelníku,
nějakého toho plus mínus se to
zjistit dá, ale já na matematiku
dobrá bohužel nejsem. Můj
názor je jasný - Marvel pro mě
bude vždy lepší jak DC.
Na Marvelu jsem vyrůstala
a když jsem u bratrance, tak to
bez alespoň jednoho
marvelovského filmu nejde.
Tak jak to u některých nejde
bez DC filmu. Každý máme
svého favorita, já mám
nejradši Baby Groota a vy?
Ale kdybych to zkusila vzít
jako fanynka DC, tak by to asi
byl Alfréd anebo Joker.
Batman bývá občas vtipný
a lego Batman si vyloženě
vždy užívám. Ale Marvel má
pro mě větší cenu. A kdyby se
stalo, že by Marvel
zkrachoval, tak bych byla
hodně smutná. DC
nebo Marvel. Každý si vyberte
sám...

autor článku:
KRISTÝNA BRŠŤÁKOVÁ

Freestyle Scootering

Scootering je extrémní sport
, který zahrnuje používání
koloběžek k provádění
freestylových triků.
Freestyle koloběžka se dá
považovat jako kombinace
skateboardu a BMX kola –
můžou se provádět triky jak
s deskou, tak i s řídítky. Je to
poměrně mladý sport, jeho

počátky jsou zaznamenány
okolo roku 2000 ve Švýcarsku.
Velký rozmach tohoto sportu
byl také v USA. První
Freestyle koloběžky byly
vyráběny švýcarskou firmou
Micro. Prvním průkopníkem
tohoto sportu v České
republice byl Martin Nogol.
Scootering se provádí hlavně
ve skateparcích , ale také
v městském prostředí

na překážkách, jako jsou
schody, madla a obrubníky.

autor článku:
LUKÁŠ FILIPČUK

třída 7.B

Minecon 2022

Na Mineconu 2022 jsme mohli
zažít hlasování mezi lidmi,
kteří rozhodovali o tom, který
z následujících mobů bude
v Minecraft: a) Sniffer
b) Rascal c) Tuff golem.
Vyhrál Sniffer o celkem hodně
hlasů
Také se možná setkáme
s Chestplatem na Elytře
Pravděpodobně se ve verzi
1.20 nesetkáme s nebeskou
dimenzí, na kterou jsme se tak
dlouho těšili.

autor článku:
NOEL SUKHAN
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Nevíte jak otevřít dveře? Jak chodit, nebo 
jak se napít vody? Jen se nebojte, se vším 
vám poradíme...

Jak otevřít dveře???
Ze všeho nejdříve najděte
nějaké dveře. Potom k nim
přistupte a natáhněte ruku
před sebe. Když už budete mít
dveře na dosah ruky, tak pevně
sevřete kliku. Pomalu zatlačte
směrem dolů, aby jste kliku
nevyrvali. Pak už jen stačí
do dveří jemně strčit, buď
směrem k sobě, nebo od sebe,
záleží na druhu dveří. A tradá,
dveře jsou otevřeny...

Jak chodit???
Pokud právě teď ležíte, tak se
posaďte a pak si stoupněte.
Pokud však sedíte, můžete si
rovnou stoupnout... Když už
budete na nohou, přichází
nejtěžší fáze chození, a tou je
udržet rovnováhu. Je jasné, že
když neumíte chodit, asi vám
ze začátku udržet rovnováhu
moc nepůjde. Budete padat
dozadu, dopředu, doleva
i doprava, proto doporučuji
zkoušet chůzi na žíněnkách,
které zmírní dopad. Teď,
když už konečně udržíte
rovnováhu při stání, přichází
krok dvě. Zvedněte jednu nohu
a opatrně ji natáhněte
před sebe. Pomalu položte
a zopakujte s druhou nohou.
Pak zase a zase a zase a...

Jak se napít vody???
Máte žízeň?
Na to je přece jednoduché
řešení...
Jako první si musíte najít
nějakou skleničku.
Pokud ve vaší blízkosti žádná
není, postačí vám vaše dlaně.
A teď vás čeká další hledání.
Tentokrát musíte najít
vodovodní kohoutek
nebo studánku.
Teď vezměte sklenici a naplňte
vodou.

Nakonec sklenici přiložte
k ústům, nakloňte ji a začněte
obsah sklenice lít do vašich
úst. A užijte si:
„Dokonalý pocit osvěžení!“
(Malá rada: První se naučte
polykat, abychom předešli
nechtěnému udušení!!!)

autor článku:
TEREZA MEDUNOVÁ

Proč by lidé měli sportovat ?

Cvičení je fyzická aktivita,
která zvyšuje energetický
výdej, a díky ní se zpevňují

svaly a tvarují se tělesné
kontury. Prvním z důvodu,
proč cvičit tedy může být to,
že nám sport formuje postavu
a pomáhá v boji proti stále se
zvyšující obezitě v naší
populaci.
V nejlepším případě byste
měli sportovat každý den,
nebo alespoň obden. Začít je

vždy potřeba pozvolně,
zejména v případě, že jste se
dlouho nehýbali. Už proto, že
když nejste na pohyb zvyklí,
budete se brzy cítit vyčerpaní,
cvičení vás přestane bavit.
Začněte aspoň tím, že si
na mobilu nebo na hodinkách
nastavíte denní limit
minimálně 10 000 kroků

a choďte, kde můžete. Někdy
stačí fakt málo.

autor článku:
LUKÁŠ FILIPČUK

třída 7.B

Zajímavá fakta o psech

Oblíbená věc u lidí? Každý
odpoví něco jiného, ale stejně
jsem tak trochu přesvědčená,
že mnoho z nás by odpovědělo
PSI! A tak si pojďme povědět
pár zajímavých faktů právě
o psech!
 
1. Na světě existuje přes 400
psích plemen. Takže ideálního
čtyřnohého kamaráda si
vybere opravdu každý.

2. Většina psů, před ulehnutím
hrabou nohama a točí se
dokola. Tohle je pozůstatek
z divočiny, kdy si ještě museli
ušlapávat trávu.
 
3. Psi se nepotí, k regulaci
tělesné teploty jim slouží
dýchání s vypláznutým
jazykem.
 
4. Psi také mají své otisky
prstů, respektive čenichu.
Každý čenich je unikátní a lze

ho použít k identifikaci.
 
5. Není pravda, že psi vidí
černobíle, psi vnímají barvy,
ale jen některé a jiné odstíny
než lidé.
 
6. Lopatky psů nejsou spojené
se zbytkem kostry. Psi nemají
klíční kosti, což jim umožňuje
zvýšenou pružnost
a protáhnutí délky kroku.
 
7. Nejstarším psem v historii
byl Bluey, australský honácký
pes. Dožil se 29 let.
 
8. Většinu psů čokoláda láká,
i když je pro ně velmi
jedovatá.
 
9. Psi také můžou být praváci,

nebo leváci. Toto rozlišení
u pejsků opravdu existuje
a statistika mluví jasně. Asi
třetina všech psů jsou praváci,
třetina leváci a třetina
oboustranní jedinci.
 
10. Nejmenším uznaným psím
plemenem je čivava.
 
11. V roce 2010 se svým
rekordem zapsal anglický
labrador, který během 6 let
pomohl sesbírat kolem 26 000
plastových lahví k recyklaci.

autor článku:
MICHAELA ŠTEKBAUEROVÁ
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Lidstvo a plasty

než Německo, Francie
a Španělsko dohromady.
 
Protože se tento ostrov
pohybuje v mezinárodních
vodách, nehlásí se k němu
žádný stát – jde o „problém
někoho jiného“. Plastový
ostrov zatím zkoumali jen
vědci, kteří ale nemají sílu
něco změnit. Mohou problém
jen popsat a analyzovat.
Naštěstí ale našli našli v těch
smutných číslech i jednu
kapku naděje. Většinu
plastového světadílu (asi 90
procent jeho rozlohy) tvoří
velké kusy odpadu, např.
rybářské sítě.
 
Jak můžeš pomoci i TY?
 
1. POUŽÍVEJ VLASTNÍ
TAŠKY
- stačí mít pár látkových tašek
stále u sebe.
2. KONEC BALÓNKŮM

- vyzkoušej např. piňatu.
Balónek uletí a pak skončí
ve vodě, lese.
3. BEZ OBALU
- v Odrách je např. bezobalový
obchod Špajzka
4. PŘI NAKUPOVÁNÍ
PŘEMÝŠLEJ
- zkus své oblečení upyclovat,
recyklovat.
5. ROZMYSLI SI, CO SI
DÁŠ K JÍDLU
- pozor na fastfood v různých
plastových krabičkách.
6. PŘINES SI I VLASTNÍ
LAHEV NA VODU
- stačí mít jednu plnitelnou
láhev při sportu.
 
Aspoň nad tím problémem
začni přemýšlet. Stačí
na začátku změnit pár věcí
a pomůžeš celé planetě.

autor článku:
MARKÉTA DVOŘÁKOVÁ

třída 7.B

To, že lidstvo dělá mnohdy
chyby, s tím se musí počítat,
ale některé jsou opravdu velký
problém, který by mohl
ohrozit zvířata ve vodě, ale
dokonce i celé lidstvo.
Když v roce 1855 Alexander
Parkes vynalezl něco velice se
podobající plastu, tak asi ani
netušil, jaký to může vyvolat
rozruch. Ale co je horší, že to
může ohrozit několik miliard
žijících zvířat. Ano je to
bohužel pravda. To, z čeho
často pijeme slazené nápoje,
dáváme do toho odpady,
nebo třeba jen nosíme nákup,
poměrně hodně škodí.
 
Každý člověk vyprodukuje
0.5 tuny odpadu za rok, to je

přibližně 40 tun plastu za život
s tím, že žijeme přibližně 80
let. Když byste bydleli
s přítelem/přítelkyní a 2 dětmi,
tak to máte v přepočtu 160 tun
plastu, tedy 160 000 000 kg
na jednu rodinu. Kdysi,
když ještě recyklace
neexistovala, tak se velká část
tohoto odpadu bohužel
vyhazovala do moře. Toto
rozhodnutí ze všech úhlů
pohledů nebylo dobře. Sice se
z pevniny těchto odpadů
hodně zmizelo, ale udělalo to
více škody než užitku.
 
Asi jste už slyšeli o velké
tichomořské odpadkové
skvrně. Je to velký ostrov
nacházející se v tichém
oceánu, který je tvořený jen
z plastu. Tento ostrov je větší

Vtipy
Celník otevře dveře
vagonového kupé: „Nějaké
cigarety, lihoviny, zbraně,
střelivo, drogy?“ Rozespalý
cestující zamumlá: „Děkuji,
nechci, mám toho plné kufry.“
 
Lojza dal na pole místo
strašáka svou tchýni.
Ptáci vrátili úrodu i z minulého
roku!
 
Víte, pane, já už jsem
trojnásobná vdova,“ povídá
smutně žena pánovi.
„Proboha, jak to?“
„Ale, dva umřeli na otravu
z hub a jeden měl rozseknutou
hlavu sekyrou.“
„COŽE? Sekyrou? Co dělal?“
„Ale, nechtěl jíst houby…“
 
Přijde exekutor k bytu
a zazvoní.
Z bytu se ozve: „Nejsme
doma.“
Exekutor: „No, teď už nejste.“
 
Všichni jsme tak trochu jako
Robinson. Každý čekáme, až
přijde pátek.
 
Při pohledu do zrcadla jsem
měla pocit, že bych měla něco

shodit...
Tak jsem shodila zrcadlo.
 
Manželka ukazuje manželovi
fotku:
„Byl bys schopný si
zapamatovat tohodle
člověka?“
„No, asi ano, proč?“ „Tak
pro něj zajeď do školky.“
 
Chceš se stát za rok
milionářem? Tak to je fakt
jednoduchý.
Každý den si odlož stranou
2740 korun.

autor článku:
MARKÉTA DVOŘÁKOVÁ

třída 7.B

Opatův subathon již skončil!

Známý streamer Opat04
v nedávné době dělal stream
v podobě subathonu. To
znamená, že stream běží
nepřetržitě v kuse,
i když právě streamer spí.
Tento streamer streamoval
v kuse 489 hodin a vydělal
přes 560 000 korun. Na jeho
kanále za těchto 20 dní přibylo
skoro 69 tisíc odběratelů.
 
A proč jsou subathony tak
populární? Mezi tvůrci určitě
proto, že jde o jednoduchou
cestu, jakou nejen získat tisíce
nových sledujících, ale také
vydělat peníze (hodně peněz)

a získat pozornost médií.
Diváci se subathony těší
zejména proto, že mají moc
v reálném čase ovlivnit život
jejich oblíbeného streamera.
Mohou s ním držet krok a 24/7
komunikovat skrze chat.
 
Ach jo.
 
Tak co, přihodíte nějakou
kačku streamerům, nebo snad
sami zkusíte vydělat nějaké
peníze?

autor článku:
JOSEF ORSÁG
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Školní nepokoje kvůli zakázaní 
mobilů o přestávkách!
Proč se zakázaly mobily i o
přestávkách?
 
Učitelé a ředitel si od zakázaní
mobilů slibují lepší
komunikaci mezi žáky (už teď
si myslím že to nevyjde).
Podle toho, co vidím v mé
třídě a v ostatních třídách, se ta
komunikace ještě zhorší.
Pokud ne, tak to bude velký
pokrok v naší škole. Pokud
však ano, tak to bude velký

špatný. Jestli bude
komunikace lepší, tak by to
bylo pro vyvržence lepší,
protože se s nimi začne
alespoň někdo bavit. Plno lidí
bere zakázaní mobilů
na lehkou váhu a nebo jako
pohoršení.

autor článku:
KRISTÝNA BRŠŤÁKOVÁ

Šikana nám neprospívá!!

SLOVNÍ ŠIKANA!
Šikana se rozděluje na slovní
a fyzickou. Lidé, co si prošli
slovní šikanou, si z toho
většinou odnesli trauma.
Takoví lidé se můžou cítit
málocenní, bezcenní, slabí.
Hodně lidí se schovává v sobě
a své pocity často nedává

najevo.
Fyzická šikana bývá často
horší. „Šikanátor“ oběť mlátí,
žďuchají, jsou na ni
nepříjemní a bývají často
agresivní. Oběť tohoto útoku
mívá modřiny, jizvy,
škrábance po celém těle. Má
také psychické problémy a ve
většině případů se to bojí
někomu říct.

autor článku:
KRISTÝNA BRŠŤÁKOVÁ

CLASH OF THE STARS

Clash of the stars. Pro ty, co
neví, co to je, tak je to
organizace, která nabízí
influencerům peníze za to, že
budou boxovat proti sobě. V 3.
řadě jsme mohli např. vidět:
Snejkse, Verccetiho, Kotlar

security, Nenyho, Grznára
a Aleše Bejra. Za to, že se
ukážou, jim nabízejí deseti
tisíce korun.
 
ZAJÍMAVOSTI:
Clash Of The Stars bude mít
v roce 2023 4. událost
Ve 2. řadě se objevil „kluk
s kamením“

autor článku:
NOEL SUKHAN

Oznámení z Žákovské Rady
Milí žáci,
Jak jste si určitě už všimli, tak
jsme měli ve škole schránku
důvěry. Teď už však ve škole
není. Proč? Schránka byla
určena pro žáky, kteří
potřebují pomoct. Například
kvůli šikaně, rodinným
potížím a dalším. Stačilo tam
vhodit lístek s vaším
problémem. Lístek si pak
vzala paní psycholožka, která
vám ale nemohla odpovědět.
Teď už máme nový způsob.

Máme totiž online schránku
důvěry, která funguje tak, že
paní psycholožce pošlete
anonymně vzkaz, ona si ho
přečte a odpoví vám. Tady
máte odkaz:
 
https://www.schranka-duvery.c
z/schranka/d50217ec

autor článku:
TEREZA MEDUNOVÁ

My se ptáme... Pana Lakomého ,,Oblíbených jídel je celá
řada. Kuře na paprice
a vesměs všechny speciality
z místní školní kuchyně.“
Kým jste chtěl být jako malý?
,,To už jsem zmiňoval.
Profesionálním sportovcem.
Spousta dětí chtěla být
kosmonautem, popelářem.
To jsem nechtěl. Spíš jsem
chtěl být sportovec
nebo manažer.“
Fotbal nebo hokej?
,,Co mám radši? Když je
zima, mám rád hokej.
Když je léto a teplo, mám
rád fotbal. Rád se na to
dívám a kdybych uměl ještě
lépe bruslit, určitě bych hrál
hokej závodně.“
Jaký je váš oblíbený sport?
,,Všechny sporty, které
ovládám a nejoblíbenější
v současné době, asi
basketbal.“
Kolik měříte?
,,183“
Nosíte slipy nebo trenky?
,,Nikdy jsem slipy nenosil.
Nosím trenýrky. Z takových
těch hygienických důvodů,
že je to takové zdravější, že
to nikde netlačí.“
V kolika letech jste měl první
holku?

,,V kolika letech jsem měl
první holku... V šesti! Ale
ona to nevěděla...“
Jaký je váš největší zlozvyk ?
A proč jste se ho ještě nezbavil
?
,,Největší zlozvyk je večeře
ve 22:00. A nezbavil jsem se
toho, protože nemám dříve
čas na večeři.“

autor článku:
TEREZA MEDUNOVÁ

autor článku:
NATÁLIE BALAGOVÁ

autor článku:
KRISTÝNA BRŠŤÁKOVÁ

Jak se máte?
,,Mám se výborně, jako vždy.
Když se nemám výborně, tak
si to udělám, abych se
výborně cítil.“
Jak dlouho už učíte?
,,Učím asi 14-15 let.“
Proč zrovna Tělocvik? Může
za to trauma z dětství??
,,Trauma z dětství? No,
vždycky jsem chtěl být
profesionálním sportovcem,
tak jestli to mělo být trauma,
tak to trauma stále
přetrvává a baví mě to
trauma.“
Od kdy vám jde zeměpis?
,,Vždycky mě bavil.
Když jsem byl malý, měl
jsem knížku Rozum
do kapsy. Tam byly vlajky
různých světových států

a zalíbil se mi tento předmět
stejně, jako to trauma
s tělocvikem.“
Kam jste chodil do školky?
,,Do školky jsem chodil
na Pohořskou. Dolů
na Pohořskou školku. Velice
se mi tam líbilo.“
Na jakou jste šel střední?
,,Vybral jsem si obchodní
akademii, protože tam měli
skvělý basketbal, který mě
bavil. Nakonec jsem zjistil,
že mě tato škola vůbec ničím
neuspokojila, kromě tady
tohoto sportu. Tak jsem se
vydal na jinou cestu...“
Měl jste někdy potíže s vaším
příjmením?
,,Možná, když jsem byl malý,
ale nevzpomínám si, že by se
mi někdo velice smál.“
Máte děti?
,,Mám děti. Mám jich plnou
třídu a osobně doma dvě.“
Jaký vztah máte podle vás se
svými žáky?
,,Jaký vztah? No tak
doufám, že přátelský, a že
ten vztah je vzájemný. Že se
vzájemně respektujeme.“
Jaké je vaše oblíbené jídlo?
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Výhody a nevýhody cyklistiky
VÝHODY: mnoho
zdravotních přínosů cyklistiky
souvisí s jejím aerobním
charakterem. Zlepšuje totiž
práci trávicího traktu, zvyšuje
celkovou kondici, podporuje
růst obranyschopnosti
organizmu, snižuje rizika
obezity, kardiovaskulárních
onemocnění, cukrovky
i některých typů rakoviny.
 
NEVÝHODY(týká se jen
silničních cyklistů): svaly
krku jsou v izometrické
kontrakci (nemění se délka,
naopak se mění napětí), což
vede k přetížení a zkrácení
svalů v dané oblasti.
 
NEVÝHODY(týká se mtb
jezdců): velká zátěž těla (z
toho nejvíc jsou zatěžovány
ruce, kolena, kotníky, pánev.
 
 
Celkově cyklistika je
zábavný a zážitkový sport,
ale pořád je to sport. Proto
s sebou nese i svá rizika a na
to by se měl člověk připravit.

autor článku:
LUKÁŠ FILIPČUK

třída 7.B

Shopaholicadel

Shopaholicadel, jméno, které
zná v této době snad každý,
kdo se alespoň chvíli pohybuje
na sociálních sítích. Začalo to
řasenkou „fabujlos lash“
a Markétkou. Tím se
proslavila, což pravděpodobně
sama nečekala. Nastala fáze
,,nový bizarní trend českého
tiktoku“. Kam jste se podívali,
byla ona, výstřižky z jejích
streamů, ze kterých si
donedávna vydělávala, a videa
lidí, lipsinkujících na její
soundy. Prvním rokem byla
vše sranda a všichni ji
milovali, ale popularita se
tento rok obrátila proti ní.
Sláva ji totiž později stoupla
do hlavy a začala si myslet, že
ji všichni obdivují, což ale
naneštěstí, byla pouze její

představa. Většina videí o ní
byla totiž jen parodie, což jí
ale kvůli jejímu postižení
nedocházelo. Později totiž
začala ukazovat, jak se chová
k jejímu snoubenci Davidovi,
a že její PANENCE Markétce
kupuje plínky. V červenci
tohoto roku se proto komunita
lidí z Česka rozhodla, že
půjdou proti ní, a tak začal
hastag #srpenbezadely, který
ze začátku celkem vycházel,
a lidi byli nadšení, že jejich
plán na smazání
shopaholicadel vychází. Za pár
dní jí totiž zmizelo přes 40
tisíc odběratelů. Tak Adéla
vymyslela plán soukromého
účtu, který ji bohužel vyšel,
a odběratele získala zpět.
Naštěstí ne nadlouho, koncem
září ji totiž účet smazal sám
Tiktok. A tak můžeme všichni
jen doufat, že si nezaloží další
účet a nevrátí se.
 
Update 12. 1. 2023
Vrátila se :)

autor článku:
KAROLÍNA TOMKOVÁ

NEJPODIVNĚJŠÍ TRADICE 
SVĚTA

Na Ukrajině zdobí stromečky
pavouky a pavučinami.
 
V Itálii je populární
čarodějnice Befana.
 
V Dánsku se za dveřmi přátel
rozbíjí porcelán.
 
Na Havaji si pořizují akvária
s ostencem běloskvrnným.
 
Vánoční loterie je
ve Španělsku jeden
z nejdůležitějších rituálů.
 
V Estonsku věří na vánoční
saunové skřítky. Vyrážejí
do sauny a tam společně
odpočívají. Vánoce tedy
prožívají v teple a úplně nazí.
 

V Grónsku servírují na Štědrý
večer specialitu Kiviak, což je
tulení kůže naplněná mrtvými
alkami (ptáci). Tato pochoutka
se připravuje už několik
měsíců před Vánoci, aby se
vše pořádně uleželo. Dali
byste si?
 
Na některých ostrovech
v Polynésii roznáší dárky
vánoční krab s obrovskými
ostrými klepety, kterými
rozřeže každého, kdo by na něj
nevěřil.
 
V Austrálii si lidé vánoční
přání vyvěšují do oken.

autor článku:
MARKÉTA DVOŘÁKOVÁ

třída 7.B

Zajímavosti o filmech

Během natáčení filmu Borat
volali lidé 91krát policii.
 
Série o Harry Potterovi
vydělala celosvětově skoro 8
miliard dolarů.
 
Šašek Krusty měl být
původně Homerova skrytá
identita, proto vypadá jako
nalíčený Homer.
 
Všechny postavičky
z Medvídka Pú představují
mentální nebo tělesné
postižení.
 
Nejdelší film na světě se
jmenuje „Cure of insomnia,

The“. Je dlouhý 87 hodin.
 
Bruce Lee byl tak rychlý, že
některé záběry v jeho filmech
musely být zpomaleny, abyste
mohli vidět jeho pohyby.
 
Film Paranormální aktivity
stál méně než 15 000 dolarů,
ale vydělal přes 193 000 000
dolarů.
 
Produkce filmu Na vlásku
byla dražší než Avatar.
 
Yoda z Hvězdných válek byl
modelován podle vzhledu
Alberta Einsteina.
 
Film Titanic stál více než
stavba lodi Titanic.

autor článku:
BÁRA BENOVÁ
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Nové Bugatti Chiron vyjde na 70 milionů

Bugatti Chiron v současnosti
patří k jedněm
z nejsofistikovanějších
supersportů na planetě – jde
o jedno z nejrychlejších
silničních aut na světě, ale také
se s ním dá i (relativně)
normálně jezdit.
 
Tento impozantní stroj tak má
po celém světě řadu fanoušků
– někteří po něm dokonce
natolik touží, že si neváhají
tučně připlatit.

Pod karbonovou kapotáží
Chironu se ukrývá uprostřed
uložený 8litrový čtyřikrát (!)
přeplňovaný šestnáctiválec.
Tohle monstrum dává brutální
výkon 1 500 koní a 1 600 Nm
točivého momentu. Díky tomu
dokáže zrychlit z klidu
na stovku za 2,5 sekundy.
Prvních 200 kusů Bugatti
Chiron bylo prodáno už
před jejich dodáním.
 

Pořizovací cena začínala
na 2,4 milionech eur (62
milionech Kč) a kupující byli
nuceni složit před nákupem
zálohu v hodnotě 200 000 eur.
 
Lego model
Lego postavilo funkční model
sportovního vozu Bugatti
Chiron v životní velikosti,
v měřítku 1:1 ze
stejnojmenné stavebnice.
Použilo se přes milion dílků
stavebnice Lego Technic, 339
různých typů.
 

Model váží 5,6 tuny a je
funkční. Uvnitř je 2 304
motorů Lego Power Functions.

autor článku:
DOMINIK MATOUSEK

The Sims 4 zdarma

Pokud jste zvažovali, že byste
si v dohledné době koupili The
Sims 4, tak vydržte. Od 18. 10.
letošního roku bude základní
edice ve verzích pro PC
(Origin a Steam), Mac,
PlayStation 5, PlayStation 4,
Xbox Series X/S a Xbox One
zdarma. EA totiž u simíků
přechází na bezplatný model.
Free-to-play bude pouze
základní verze The Sims 4.

Dodatečné balíčky, nejrůznější
rozšíření a další maličkosti se
budou prodávat samostatně.
Díky tomuto rozhodnutí má
hra přivítat více hráčů, což
vývojářům umožní titul nadále
vylepšovat a obohacovat.

autor článku:
JOSEF ORSÁG

Body Shaming

nejčastější příčinou smrti
od 15-19let? Pokud znáte
někoho, kdo zažívá tyto stavy
a ponižování, doporučuji to
říct dospělé osobě, např.
třídnímu učiteli, nebo člověku,
kterému věříte a jste si u něj
jisti, že toto, řekněme,
tajemství nevyzradí každému,
koho uvidí.

autor článku:
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Body Shaming je určitý druh
šikany, kde se kolektiv
posmívá člověku, za jeho
nedostatečný vzhled. Jde
o posmívání, zesměšňování,
dehonestování, ale může se
stát, že se z toho stane
i fyzická šikana,
nebo kyberšikana. Bohužel se
tohle děje pořád a všude
nehledě na pohlaví.
Šikanovaný má dojem, že je
něco méně, podceňuje se
nebo si nevěří. Důsledků může
být hodně, je to individuální
např. sebepoškozování,
deprese, nebo také se může
pokusit o sebevraždu. Věděli
jste, že sebevražda je čtvrtou

Co je to trend 
F74 na 
TikToku?

Jak tuto výzvu udělat?
 
Chcete-li se zúčastnit, musíte
si na zápěstí napsat červenou
fixou F74, než usnete. Výzva
tvrdí, že se po nějaké době
probudíte v dlouhé tmavé
chodbě ve svém snu, který má
více dveří.
Prý také uslyšíte, jak vás
pronásledují strašidelné hlasy,
ale nemůžete se ohlédnout.
Pouze jedny dveře budou mít
napsáno F7. A abyste unikli
noční můře a probudili se
ve stejném stavu, v jakém jste
šli spát, musíte do nich
vstoupit.
Pokud se vám nepodaří najít
dveře do 10 hodin, budete
odvedeni do bílé místnosti
bez úniku a bez ohledu na to,
jak moc se budete snažit
uniknout, zůstanete v ní

navždy uvězněni.
Jakkoli děsivě zní výzva F74,
mnoho uživatelů tvrdilo, že je
falešná, protože se na konci
výzvy probudili do svého
normálního života.
 
Není to poprvé, co trend
TikTok zahrnuje alternativní
dimenze. Méně děsivou verzí
této výzvy na téma splnění
přání byla změna reality, která
se stala populární na začátku
roku 2021. Myšlenka byla, že
dodržování určitých praktik
při usínání se může přenést
do fiktivního nebo smyšleného

vesmíru. Někteří uživatelé
tvrdili, že tráví měsíce
nebo dokonce roky v jiných
světech.

autor článku:
JOSEF ORSÁG

F74, také známý jako Floor
74, je trend na TikToku, který
zjevně pochází z Japonska
a tvrdí, že vás ve spánku
vezme do paralelní dimenze.
Účelem této výzvy je přežít
svůj výlet do jiné dimenze,
protože neúspěch znamená, že
budete pravděpodobně navždy
uvízli v paralelní dimenzi.
Trend F74 se v aplikaci
pro krátké video údajně
objevuje už roky, ale virálním
se stal teprve nedávno.
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Příběh: Ten od vedle
Pohled Moniky - normálně
Pohled Dominika - tučně
 
Ahoj, já jsem Monika, je mi
třináct let a chodím
na základní školu. Příští týden
máme se školou jet na nějaký
výlet, kde budeme bruslit. A za
měsíc prý pojedeme
někam...noo...ehm...já to
zapomněla. Ach jo, nenávidím
se za to, že pořád něco
zapomínám. Tam někam, kam
jedeme, si máme vzít slušné
společenské oblečení, takže
bude určitě nějaký „podělaný“
ples a já na něj zase půjdu
sama...(nemám totiž kluka).
Mám takový pocit, že mě
nikdo nemá rád, teda až
na moji nejlepší (a taky
jedinou) kamarádku Alču.
 
Čau jsem Dominik, je mi
čtrnáct let a mí rodiče se
nedávno rozvedli. Měl jsem
skvělý život a moji rodiče to
všechno museli zahodit
do koše. Kvůli nim se
musíme stěhovat. Moje
máma zůstane tam, kde jsme
žili doteď, a já s tátou se
budeme muset odstěhovat
do nějakého zapadákova.
Sourozence nemám, takže
nemám nikoho, kdo by to
prožíval se mnou. Nejtěžší
ze všeho bude rozloučit se
s kámoši. Holku „naštěstí“
nemám, tak se alespoň
nemusím rozcházet,
protože vztahy na dálku jsou
nanic.

 
Když jsem se vzbudil, sedl
jsem si na postel, protřel si
oči a zjistil, že je dnes den,
kdy se máme stěhovat.
Raději jsem rychle znovu oči
zavřel a schoval se
pod peřinu. (Já vím je to
ubohé, ale já byl v tu chvíli
rozespalý a nic lepšího mě
nenapadlo.) Asi po vteřině
do pokoje vlítl táta a začal
vyšilovat. „Rychle vstávej,
tvoje máma si zase něco
usmyslela, tentokrát to, že
máme z baráku vypadnout
dřív. Beztak si sem chce
někoho vzít, a jestli to bude
ten parchant, se kterým mě
podváděla tak...“ Konec věty
už si jen tak zašeptal
pod vousy, to asi abych
neslyšel nadávky. Takhle
rozzuřeného jsem tátu ještě
neviděl a tak jsem pro jistotu
poslechl a šel si do koupelny
udělat ranní hygienu. Potom
jsem zamířil do kuchyně
a namazal si chleba máslem,
ještě jsem na něj hodil kus
šunky a šel si to sníst
do pokoje. Po snídani jsem
vzal batoh, naházel do něj
věci, které jsem si nestihl
zabalit včera a vydal se
za tátou. 
 
Pokračování v dalším díle
Komenďáku...

autor článku:
TEREZA MEDUNOVÁ

Velikonoční ostrov - 
Rapa Nui

Velikonoční ostrov -
nejosamělejší místo světa plné
záhad!
 
Hluboko v Pacifiku leží ostrov
proslulý svou tajemnou
prastarou civilizací. Zdobí jej
nejen kouzelná příroda, ale
i 300 soch moai. Každá
z těchto soch je vytesána
z jednoho kamene a má
typickou protáhlou tvář.
 
Sochy jsou vskutku obrovské,
měří od 4 do 10 metrů a váží
až 20 tun. Existují však
i sochy o váze 90 tun. Velké
hlavy zvýrazňuje vystouplá
brada, některé z nich mají
i tělo, které je však schované
pod zemí.
 
Problematikou historie
Velikonočního ostrova
a sochami Maoi se velice
úspěšně zabýval český vědec
Pavel Pavel. Právě on výrazně
pomohl objasnit záhadu, jak
mohli obyvatelé ostrova tak
těžké sochy zvednout
a přepravit na vzdálenost

několika kilometrů.
Vyzkoušel, že se sochou lze
pohybovat pouze pomocí lan
ovládaných malou skupinou
osob.
V roce 1986 jej Thor
Heyerdahl pozval
na Velikonoční ostrov, kde
experiment zopakoval. K
pohybu sochy bylo třeba jen
16 lidí s jedním vedoucím
a několik lan.
„Bavilo mne dokazovat, že
žádní mimozemšťané, ale
starověcí inženýři uměli řešit
složité technické problémy,“
podotkl Pavel.
 
Tvarem připomíná trojúhelník,
na délku má pouhých 24 km
(to je asi trasa z Oder
do Hranic) a nejvyšším
vrcholem je sopka Maunga
Terevaka o nadmořské výšce
507 m. n. m. Zajímavé je, že
na celém ostrově nenaleznete
ani jeden vodní tok, k nalezení
jsou pouze tři kráterová jezera.

Fenomén prvňák vs. deváťák

Přijde vám zvláštní, že dnešní
prvňáci jsou drzí na deváťáky?
Za našich dob byli pro nás
deváťáci něco jako bohové.
Všichni je respektovali
a dneska si na mě prvňáci
dovolují!
A nejen na deváťáky, ale i na
učitele.
Doufám, že mi dáte za pravdu,
že za dnešní prvňáci jsou drzí
a sprostí. Když ale deváťák
seřve prvňáka, má problémy

on.
Mělo by se to změnit,
protože to nevadí jenom mně,
ale i více lidem.
Pojďme ukázat prvňákům, že
lze respektovat ostatní.

autor článku:
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Prodloužení vydání nových her. 
Na jaké se můžeme těšit?

Možná jste si všimli, že se
poslední dobou hodně věcí
odkládá. A jedna z těch věcí
jsou hry, u kterých se
prodloužilo datum vydání. Zde
je list her, o kterých zatím
víme, že jsou prodlouženy:
Sons of the forest, GTA6.
 
Hry, které vyjdou do konce
roku 2022: Call of Duty:
Modern Warfare 2, God of
War: Ragnarok, Pokemon

Scarlet and Violet, Among Us
VR, World of Warcraft:
Dragonflight.
A v roce 2023: Payday 3,
Street Fighter 6, Resident
Evil 4 remake, Ark 2, House
Flipper.

autor článku:
NOEL SUKHAN
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NEJPODIVNĚJŠÍ 
NEMOCI SVĚTA
Záhadných chorob, s nimiž si
lékaři stále nevědí rady, je
mnoho. Nejčastěji jde
o náhody, že se takové
specifické dítě narodí. Skoro
nikdy nejde o dědičnou
nemoc. Připravila jsem si zde
pro Vás ty nejzajímavější
nemoci na světě.
 
Hypertrichóza AKA
Vlkodlačí syndrom
Vlkodlačí syndrom postihuje
jednoho člověka z několika
milionů. Jedná se o mutaci,
která způsobuje zvýšený růst
chlupů i na místech, kde
u zdravých lidí téměř žádné
nenajdete – typickým
příznakem jsou vlasy rostoucí
po celém obličeji. Patří k tomu
i široký kořen nosu
a nejrůznější defekty zubů.
Ochlupení se odstraňuje
kosmetickými prostředky či
třeba laserem, nebo se vlasové
kořínky radikálně ničí
elektrickým proudem pomocí
speciálních jehel.
 
Kosti místo svalů
Fibrodysplazie aneb kostnatění
měkkých tkání, to je další
děsivá nemoc. Způsobuje, že
se části těla mění postupně
v kost – člověk jakoby
zkamení. Pokud pacient
s touto diagnózou utrpí
zranění, postižené místo mu
nezačne obrůstat pojivovou

tkání jako zdravému člověku,
ale tvrdou kostí. Potíže se
obvykle projeví už v dětském
věku. Tato choroba se nedá
léčit, kostnatění navíc moc
bolí. Trpí tak více než 600 lidí
na světě.
 
Kamenná tvář
Velmi vzácné vrozené
neurologické onemocnění je
i Moebiův syndrom.
Postižení nemají správně
vyvinuté dva hlavové nervy,
čímž je významně postižen
pohyb obličejových svalů.
Nemocný člověk má
„kamennou tvář“ – nedokáže
vyjadřovat téměř žádné emoce
pomocí mimiky. Nemůže se
smát, mračit ani hýbat očima,
obvyklé jsou problémy
s mrkáním – často spí
s otevřenýma očima.

autor článku:
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Podivná zvířata naší 
planety

BATYNOMUS VELKÝ
Hlubokomořský korýš, který
dosahuje délky přes půl metru.
Zdržuje se v Atlantiku
v hloubkách přes tisíc metrů
pod hladinou a protože žije
ve tmě, je úplně bezbarvý.
Považuje se za jeden
z příkladů hlubinného
gigantismu, protože jiní
stejnonožci jsou daleko menší.
 
Harpyje
je druhým největším dravcem
jižní Ameriky. Má masivní
zobák a mohutné silné nohy
opatřené až 13 cm dlouhými
drápy. Dožívá se 25 až 35 let.
Zajímavost: vypadá jako
člověk.
 
RYPOŠ LYSÝ
Lysý savec, který žije jako
sociální hmyz. Kolonii rypošů
tvoří plodná královna
a dělníci, kteří se nemohou
rozmnožovat. Dlouhověký
podzemní hlodavec z Afriky.
 
 

TLUSTOHLAVEC
TASMÁNSKÝ
Mezi zvířata, které patří
mezi ty nejošklivější, se řadí
tlustohlavec tasmánský alias
„blobfish“. Hlubokomořská
ryba od pobřeží Austrálie,
Tasmánie a Nového Zélandu.
Její tělo tvoří želatinózní
hmota nepatrně méně hustá
než voda. Díky tomu se ryba
vznáší nade dnem, aniž by
musela plavat.
 
 
PANDÍ VOSA
Samičky nemají křídla.
Parazituje na jiných vosách,
včelách a čmelácích.
Do hnízda naklade vajíčko
a když se z něj vylíhne larva,
požírá potomky hostitele. Její
žihadlo je údajně tak bolestivé,
že omráčí i krávu.

autor článku:
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Kapybary

Žije ve vodním prostředí
všude tam, kde ještě nebyla
vyhubena. Kapybara je
největší žijící druh hlodavce.
 
Dospělá zvířata dosahují
hmotnosti až 80 kg a délky
těla 1,3 m. Základní zbarvení
je hnědé až rezavé.
V nebezpečí vždy utíkají
do vody a ozývají se ječivým
hlasem. Je výborný plavec
a dovede se i potápět,

pod vodou vydrží 8 až 10
minut. Žije ve skupinách
přibližně o 30 jedincích. Živí
se výhradně rostlinnou
potravou, především trávami,
vodními rostlinami a kůrou
stromů. Také sbírají spadané
plody. V honbě za potravou
prohledávají listí, ale
v zemědělských oblastech
občas kradou melouny a zrní.
Mezi nejvýznamnější
přirozené nepřátele kapybar
patří šelmy, menší kapybarou
nepohrdne ani anakonda
nebo kajman.
Teď již víte o kapybarách vše
co potřebujete!

autor článku:
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MS ve fotbale 2022 v Kataru: 
Jak to dopadlo?

Mistrovství světa ve fotbale
2022 probíhalo od 20.
listopadu do 18. prosince.
V netradičním zimním termínu
ho hostil Katar.
 
Ve finálovém utkání porazila
Argentina obhájce titulu
z Francie po penaltách 4:3
a získala zlaté medaile.
Bronz si odvážejí fotbalisté
Chorvatska po výhře 2:1

na Marokem.
 
Finále bylo neskutečné,
epické, šílené, nepřekonatelné,
nezapomenutelné. Především
však bylo dojemné. Lionel
Messi se totiž dočkal, vyhoupl
se na božský obláček vedle
Diega Maradony, před dvěma
lety zesnulého hrdiny.


