
 



Úvodník 
Ahoj, spolužáci, učitelé a návštěvníci školních webových stránek ☺ 

Tento měsíc byl zase plný všech možných akcí, např. konal se  zápis do 
prvních tříd a proběhly různé druhy olympiád např. z českého jazyka a 
zeměpisná olympiáda.Na další se můžeme těšit následující měsíce  
např. biologickou a matematickou.Měla by i proběhnout tradiční soutěž 
v piškvorkách.Doufám, že vám tento díl přinese další užitečné 
informace.A všem těm, kteří jedou na lyžařský výcvik, bych chtěl popřát, 
ať se ve zdraví vrátí zpět a užijí si čerstvého sněhu.To je ode mne vše a 
příští měsíc na shledanou. 

Ještě jednou bych vás chtěl upozornit, že můžete Tornádo zhlédnout i na 
webových stránkách školy. www.zš gutova.cz 

VojVed 
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Zápis do prvních tř íd 
Na otázky odpovídala paní zástupkyně 1.stupně Marie Zajdlová 

Kolik přišlo dětí k zápisu? 

Celkem jich přišlo 115 a z toho jich 8 dostalo odklad. 

Budou přijati všichni nebo na někoho nezbylo místo? 

Budou přijati všichni,kteří k zápisu přišli. 

Kolik se bude otvírat tříd? 

Kolem 3-4, podle toho, kolik dětí skutečně nastoupí.  

Které učitelky budou mít nové prvňáčky? 

Ještě to není rozhodnuté, ale vedení má představu. 

Jak jste vítali budoucí prvňáčky/případně 

dostávali nějaké dárečky? 

Přivítala je žákovská služba, poté zapisující 
učitelky, od kterých dostávali kufřík od Prahy 
10 a dárečky, které vyráběli žáci.  

Přišlo letos na zápis více žáků, než minulý rok? 

Ano, přišlo více žáků než minulý rok. 

Přišlo více chlapců, nebo dívek? 

Přišlo více chlapců, o 15 více než dívek. 

Byl někdo z dětí hodně vystresovaný? 

Ne, některé děti byly trochu stydlivé. 

Jak dlouho trvalo zapsat jednoho budoucího prvňáčka?  

Trvalo to přibližně 20-30 minut. 

Děkujeme za rozhovor a na shledanou. Já rovněž děkuji a na shledanou. 

VojVed, J. Krameš 

  



Rozhovor s paní uč itelkou Krejč í,  
který se týká chemické soutěže ☺☺☺☺ 
Kde se chemická soutěž 

konala? 

V Pardubicích na fakultě 
(chemicko-technologické). 

Jak dlouho (od kdy) se naši 

žáci zúčastňují této soutěže? 

Zhruba 10 let 

Jak jsme úspěšní? 

První místo, ale někdy pouze přední místa 

V jakém složení naše ZŠ soutěžila? 

V letošním roce soutěžilo družstvo ve složení 
Aleš Fulneczek, Štěpán Šefrhans, Lucie 
Dusilová. Díky jejich vynikající studijní práci 
se jim podařilo 
získat první 
místo a 
postoupit do 

celostátního 
kola, které se 
bude konat 

v červnu. 

Jaký přínos má tato soutěž pro žáky? 

Tato soutěž má přínos pro žáky, kteří se 
zajímají o chemii a studium tohoto oboru 
na střední škole Křemencově na Praze 1. 

Držíme jim palce ☺ 

 Anne,Pavla ☺☺☺☺ 

  



Olympiáda v českém jazyce 2013 
OČJ se konala 4. prosince . Zúčastnilo se jí 16 žáků 8. tříd a  11  žáků 9. 
tříd. 

Zvítězila  Jana Svobodová z 8.b, která získala 22 bodů, 2. místo obsadila 
Valérie Kolářová ( 8.b) -21 bodů a třetí byl J. Urbanec ( 9.a) s 19 body. 

Olympiáda se skládá vždy ze dvou částí- mluvnické a slohové. Vítězný 
sloh, který měl začít slovy : Možná se vám už také stalo, že……, vám 
nabízíme k přečtení. 

  Možná se vám už také stalo, že jste se jen tak procházeli po parku a 
najednou se před vámi vyřítili dva bojovníci, kteří byli v zápalu boje a 
nevšimli si vás. 

   Jen tak jsem se procházela, když tu najednou: „ Prásk!“ Byl slyšet 
cinkot mečů, a já se přikrčila za křoví. Muži, jejichž zbraně řinčely, se 
přesouvali blíže a blíže k velkému stromu. Ten statnější do toho menšího 
strčil, až propadl dírou v kmeni. Zakryla jsem si ústa, abych nevykřikla. 
Větší muž nahlédl do díry, pak kývl hlavou a skočil do ní také. To už 
jsem se neudržela a vyběhla jsem zpoza křoví a přiskočila ke kmenu. 
Naklonila jsem se a……: „ Áááááá!“ Už jsem letěla dolů, nejdřív jsem 
myslela, že je to nějaká nora, ale bylo to tak hluboké!! Když jsem 
dopadla, naštěstí mne zachytilo několik obřích listů. Následoval řinkot 
zbraní. Asi to nebyl nejlepší nápad, ale když jsem padla do zajetí, už 
bylo asi moc pozdě nad tím dumat. „Prosím, pusťte mne,“ skuhrala jsem 
v kleci, vyrobené z něčeho, co se jevilo dosti lepkavé a ohavné. „ Tak to 
mě ani nenapadne, princezno Sisi!“ ozval se hluboký hlas. „Co? Ne, vy 
to nechápete, já nejsem princezna,“ bránila jsem se. „To určitě, tady 
mám tvůj obrázek a navíc budeš výbornou zbraní proti králi Varennovi, 
uchechtl se muž a vystoupil ze stínu. Byl vysoký a mohutný. „Ne, prosím, 
já vážně nejsem princezna, vždyť ani nepocházím odtud!“ vysvětlovala 
jsem horlivě. „ Řekl jsem TICHO!“ zakřičel dlouhán. Po večeři konečně 
usnul a já se mohla dostat ven. Jen nějak přeřezat ty mříže!! To nebude 
problém, vytáhla jsem sponku z vlasů a přeřezala provaz. „Hele, co tam 
děláš!“ ozval se najednou silný hlas. 

      Tak a je to! Ten pocit, když se probudíte v nejnapínavějším okamžiku 
a nevíte, jak to dopadne. Vážně děkuju, budíku. Také znáte ten pocit? 
Možná už se vám to také stalo. 

  



Gutovská rada 

Probíraná témata: 

Dáma dne 29.1. 2014 - 14:00 až 15:30: 

Hl     avní garanti: 

Aleš Fulneczek 

Ondřej Peč 

Tereza Konopáčová 

Termín nahlášených účastníků dámy (1 hráč + 1 náhradník) je 20. 
Ledna.   

Zábavný den GR: 

nejvíce hlasů měly 4 návrhy: 

den opaku a dvojsmyslu (obléknutí se do opačného pohlaví a případně 
mluvení dvojsmysly a opaky) 

den pohádkových postav (obléknutí se  do vaší nejoblíbenější postavy z 
jakékoliv pohádky, filmu nebo hororu) 

den pohádkových postav + den opaku a dvojsmyslu (výše uvedená 
vysvětlení dohromady) 

den ve stylu hipís (obléknutí se jako hipísáci, POZOR JEN 
OBLÉKNOUT!!!) 

Jednotící prvek GR.- Úkol trvá!!! 

Jaké zvíře budeme sponzorovat? 

pokračovat ve Lžičákovi 

úplně nové zvíře 

zvíře, které nikdo nesponzoruje  

koordinátorky:  

Kristýna Jonášová 

Jana Svobodová 

Další schůze GR se budou konat ve dnech 23.1. ve čtvrtek, 4. hodinu a 

14.1. v pátek 4. hodinu. 

Děkuje vaše GR ☺ 

Zapsal Maxim Simon 

  



Sběr papíru 
V prosinci minulého roku, tedy v roce 2013 proběhl sběr papíru. Některé 
třídy přinesly opravdu hodně papíru a některé se naopak neobtěžovaly 
přinést ani kilo. Pro ty žáky, kteří nepostřehli výsledky sběru, je zde 
znovu uvedeme. 

 

Výsledky prvního stupně 

1. místo: 1.C- 760,7 kg 

2. místo: 3.C 551,5kkg 

3. místo: 2.C–370,5 kg 

4. místo: 5.B–242,5 kg 

5. místo: 1.A–225,2 kg 

6. místo: 3.A–195 kg 

7. místo: 3.B–154,7 kg 

8. místo: 2.B–150 kg 

9. místo: 1.B–121,5 kg 

10. místo: 4.B–119,5 kg 

11. místo: 5.A–112,5 kg 

12. místo: 4.A–59 kg 

13. místo: 2.A–30,5 kg 

14. místo: 4.C–9,5 kg 

15. místo: 5.C–0 kg 

 

Výsledky druhého stupně 

1. místo: 6.A –171 kg 

2. místo: 6.B –145 kg 

3. místo: 7.C – 68 kg 

4. místo: 9.A – 65 kg 

5. místo: 7.B – 52 kg 

6. místo: 8.A–36,5 kg 

7. místo: 8.B – 26 kg 

8. místo: 7.A – 24 kg 

9. místo: 6.C – 11 kg 

10.  místo: 9.B – 0 kg

 

Celkem se nasbíralo 3701,1 kg. Gratulace vítězům. 

Evča, Nika 

  



Rychlé šípy slaví 75 let 
První komiks s nimi vyšel 17. prosince 1938, přečkali nacismus i 
komunismus. Mirek Dušín, Jarka Metelka, Jindra Hojer, Rychlonožka a 
Červenáček – nerozluční kamarádi z party Rychlých šípů slaví 75. 
narozeniny. 

Jejich autorem je 
spisovatel Jaroslav 
Foglar, (6. 7. 1907, Praha 
– 23. 1. 1999, Praha), 
který byl českým 
spisovatelem literatury pro 
mládež, významnou 
osobností českého 
skautského hnutí a 
redaktorem několika 
dětských časopisů . Pod 
svou skautskou 
přezdívkou Jestřáb vedl 
po značnou část svého 
života chlapecký oddíl - 
Pražskou dvojku. 

Komiks o nerozlučných kamarádech byl tak úspěšný, že jej od května 
1941 publikoval časopis Mladý hlasatel celkem ve 113 dílech. Pak bylo 
nacisty jeho vydávání zastaveno. V roce 1945 vyšel zákon o zákazu 
provozování tiskovin, které během 2. světové války vycházely, čímž 
skončil i Mladý hlasatel. Komiks se tak přestěhoval do časopisů Junák a 
Vpřed. Do série přibylo v letech 1946 až 1948 dalších 107 pokračování. 
Po únoru 1948 se Rychlé šípy dostaly znovu do nemilosti režimu, další 
příběhy vyšly až v roce 1968 a v letech 1970 až 1971. Na začátku 
normalizace byla ale Foglarova tvorba opět zakázána. 

Dalších sedm pokračování seriálu vyšlo až v roce 1986 a poslední v 
prosinci 1989. Celkem vyšlo 316 původních jednostránkových příběhů 
Rychlých šípů, které děti a mládež rádi čtou i dnes. 

Eva Kram. 

  



Vánoční prázdniny 
Největší radost prvnímu stupni pod stromečkem udělala 
stavebnice lego, panenky Barbie, Baonikly, tablety a nové 
mobily. A na druhém stupni to byly knížky, tablety, oblečení, 
mobily a notebooky. ☺ 

Když jsem se zeptal, jaký dárek se jim nejvíce líbil, tak mi skoro 
všichni odpověděli, že se jim líbí už zmiňovaná elektronika. Což 
mě nejvíce zaskočilo, když jsem to slyšel od prvňáčka, od 

kterého bych to tedy vůbec nečekal. 

Cukroví pekli snad všichni, někdo v menším 
množství. 

Dětem z prvního stupně nejvíce chutnaly 
perníčky a vanilkové rohlíčky. Na druhém 
stupni zas spolužákům chutnala vosí hnízda 
a též vanilkové rohlíčky. 

K štědrovečerní večeři měly děti z prvního 
stupně nejčastěji obalovaný kuřecí řízek 
s tradičním bramborovým salátem, ale našli 
se i takoví, kteří měli chleba se sýrem. A na druhém stupni měli nějakou 
rybu např. kapr, rybí filé, rybí prsty, lososa, ale i rybí polévku. 

Ptali jsme se také, jestli měly děti živý stromek. Na 1. stupni mělo živý 
stromek zhruba 65% dětí a na 2. stupni 42% spolužáků. 

Ptali jsme se i paní učitelek: 

Paní učitelka Krejčí pekla 9 druhů cukroví ve velkém pro celou rodinu. 
Nejradši má slepované ořechy. K štědrovečerní večeři měla obalovanou 
rybu s bramborovým salátem a polévku bramboračku. Dostala společný 
dárek chytrou televizi Smart, vybavení na chalupu a plno dobrot.Největší 
radost jí udělala televize. A stromeček měla umělý, ale venku měla živý, 
protože trávila Vánoce na chalupě. 

Paní učitelka Geševa pekla cukroví. Nejvíce jí chutná marcipánové. K 
štědrovečerní večeři měla řízek a bramborový salát. K Vánocům dostala 
tablet a stromek měla živý. 

VojVed, J.Krameš 

  



Pohádky 
Postupem týdne jsem procházela první a druhé třídy, abych zjistila, na 
jaké pohádky se děti o Vánocích nejvíce dívaly. Tak tady to je. ☺ 

S čerty nejsou žerty : 89 bodů 

Čertova nevěsta : 77 bodů 

Sněžný drak : 61 bodů 

Sněžná královna : 54 bodů 

Jak vycvičit draka : 51 bodů 

Tři oříšky pro Popelku :  49 bodů 

Mrazík : 45 bodů 

Na vlásku : 38 bodů  

Sůl nad zlato : 26 bodů  

Pyšná princezna : 15 bodů   

Lotrando a Zubejda : 10 bodů 

Sněhurka a sedm trpaslíků : 8 bodů 

Růženka : 4 body  

 Nejsledovanější pohádka byla S čerty nejsou žerty.  ☺ 

Loňský rok vyhrál Mrazík s 54 body ☺ 

Doufám, že příští rok se nezapomenete dívat na pohádky o Vánocích.☺ 

Kikča 

  



HOBIT 
Minulý rok v prosinci měl v kinech premiéru druhý díl trilogie Hobit - 
Šmakova dračí poušť. Tento film byl natočen podle knižní předlohy J. R. 
R. Tolkiena - Hobit aneb cesta tam a zase zpátky. 

 

Děj 

Poté, co Bilba a poutníky vysadí Orli na Skalbalu, vydávají se všichni 
směrem k Osamělé hoře – Ereboru, aby ji osvobodili od draka Šmaka, 
který se v ní usadil a hlídá v ní poklad nesmírné ceny. Cestou zažívají 
různá dobrodružství: přespí u kožoměnce Medděda, uniknou ze zajetí 
lesních elfů v Temném hvozdu a nakonec stanou před Osamělou horou. 
Film končí probuzením draka Šmaka a jeho následným rozhovorem s 
Bilbem… 



O autorovi 

J. R. R. Tolkien (3. ledna 1892 – 2. září 1973) byl anglický spisovatel a 
univerzitní profesor, nejvíce známý jako autor Hobita a Pána prstenů. Na 
univerzitě v Oxfordu působil v letech 1925 – 1945 jako profesor staré 
angličtiny v letech 1945 – 1959, pak jako profesor anglického jazyka a 
literatury. Byl význačným jazykovědcem a znalcem staré angličtiny a 
staré severštiny. Spolu s nejbližším přítelem C. S. Lewisem (autor knih o 
Narnii) byl členem literárního, diskusního klubu Inklings. 28. března 
obdržel od královny Alžběty II. řád britského impéria. 

Kromě Hobita, Pána prstenů, vědeckých pojednání a překladů zahrnuje 
Tolkienovo dílo množství textů z pozůstalosti o historii fiktivního světa 
Středozemě, v níž se Hobit a Pán prstenů odehrávají. Část z nich pod 
názvem Silmarillion uspořádal a vydal autorův syn Christopher. Tolkien 
pro všechna tato díla používal název legendárium. 

Zbylá Tolkienova díla jsou pohádky, které původně napsal pro své děti. 
Pro neutuchající popularitu je často považován za otce moderní fantasy. 

O režisérovi 

Peter Robert Jackson (31. října 1961) je novozélandský filmový režisér, 
producent a scénárista, trojnásobný držitel Oscara. Známý je hlavně díky 
režírování Pána prstenů, Hobita a novým zpracováním King Konga 
z roku 2005. 

Obsazení filmu 

Martin Freeman, Ian McKellen, Benedict Cumberbatch, Luke Evans, 
Orlando Bloom, Evangeline Lilly, Richard Armitage, Graham McTavish, 
James Nesbitt, John Callen, Cate Blanchett, Manu Bennett, Lee Pace, 
Aidan Turner, Billy Connolly, Stephen Fry, William Kircher, Conan 
Stevens, Dean O'Gorman, Mark Hadlow, Jeffrey Thomas, Stephen Hunt 

Mně osobně se tenhle film moc líbil – měl dobře udělané triky, hezkou 
doprovodnou hudbu, natáčel se v krásném prostředí a hlavně se držel 
knižní předlohy, což jsem zásadně postrádal u Pána prstenů. Všem, co 
Hobita neviděli nebo nečetli, ho vřele doporučuji! 

Filip Vrbský 

  



Překvapení na Marsu 
Překvapení na Marsu: před Opportunity „vyskočil ze země“ kámen 

Vědci vozítka Opportunity, které 25. ledna oslaví 10 (pozemských) let na 
Marsu, se v posledních dnech baví nad jednou malou záhadou. Jde o 
zprávy od vozítka Opportunity, které na planetě přistálo osm let před 
Curiosity.  

Její podstata je prostá a vědci ji ukázali 
na tiskové konferenci. Vedle sebe 
postavili dva snímky stejného místa v 
bezprostředním okolí vozítka pořízené s 
odstupem několika týdnů. První pochází z 
26. prosince a je na něm vidět pouze 
mozaika rudého marťanského prachu s 
vystupujícím skalním podložím. Na 
druhém snímku z 8. ledna je půda stejná, 
ale v záběru navíc zcela zřetelně leží 

světlý objekt. 

Ve skutečnosti jde o kousek horniny, 
podle dalších analýz robotickým 
ramenem navíc dosti nezvyklé. Jde o 
"kámen" o průměru kolem deseti 
centimetrů s netypickým složením: s 
vysokým podílem síry či hořčíku. Kde 
se v záběru vzal, nikdo neví jistě. 
"Vůbec nevím, co to má být. Jsme 
úplně zmateni a moc si to užíváme," 
řekl na tiskovce 16. ledna jeden z 

vědců pracujících na projektu Steve Squyres.  

Kámen určitě nepřivál vítr. Atmosféra na Marsu je tak řídká, že nic 
většího než zrníčka prachu by rozpohybovat neměl. 

Kámen uvolnila z povrchu Marsu či jen posunula kola během pojížděcího 
manévru před pořízením druhého záběru. Řešení malé záhady tedy 
bude nejspíš velmi prosté, ale zcela jasno zatím není. 

VojVed 



České dráhy chystají nákup 
nových vlaků za 3,8 miliard korun 
České dráhy připravují nákup nových vlaků pro regionální i dálkovou 
dopravu za 3,86 miliardy korun. ČD chtějí nasadit nové vlaky mimo jiné 
na linky, které se mají v blízké budoucnosti otevřít konkurenci a kde 
bude muset státní dopravce o právo na dotovaný provoz soutěžit se 
soukromými firmami. Dráhy předpokládají nákup maximálně 25 
elektrických jednotek. Kromě pětice linek z Prahy na západ a 
severozápad Čech a spojení Liberce s Pardubicemi a Ústím nad Labem 
dopravce počítá s nasazením nových vlaků i na tratě z Prahy do Brna 
přes Českou Třebovou a z Brna do Olomouce přes Břeclav. Část peněz 
na nákup vlaků má být podle drah zaplacena z evropských peněz 
prostřednictvím regionálních operačních programů a Operačního 
programu doprava. Kolik vozidel nakonec dopravce skutečně odebere, 
bude záviset na tom, jak se podaří evropské dotace získat, a podle toho, 
kdy ministerstvo soutěže na nového dopravce vypíše.  

Nakupovat se budou nejspíše tyto vlaky: 

 

ČD regio shark ČD regio panter 

  



Pirelli bude obouvat formule 1 i v 
dalších třech letech 

Pirelli bude výhradním dodavatelem pneumatik pro mistrovství světa 
formule 1 i v dalších třech sezónách. Italská firma oznámila, že se s 
představiteli Mezinárodní automobilové federace FIA dohodla na nové 
tříleté smlouvě s platností od letoška. 
  

 

Před několika měsíci se přitom zdálo další prodloužení spolupráce s 
Pirelli málo pravděpodobné, poté co výhradní dodavatel čelil kritice kvůli 
nespolehlivosti. Největší skandál vypukl během britské Grand Prix poté, 
co při závodu na okruhu v Silverstonu několika pilotům explodovaly v 
plné rychlosti pneumatiky. Jezdci poté dokonce hrozili bojkotem dalších 
závodů a výrobce musel pozměnit konstrukci pneumatik. 

Už před Silverstonem ale vyvolala stížnosti květnová Velká cena 
Španělska, která se proměnila v sérii zastávek v boxech, protože jezdci 
museli měnit rychle se opotřebovávající pneumatiky až čtyřikrát. 

Jiří Krameš 

  



Závod Dakar - Loprais 
Konec dobrý, všechno dobré. V případě Aleše Lopraise to tak docela 
neplatí, vítěznou tečku Rallye Dakar mu ale nikdo nevezme. Se svým 
kamiónem Královna 69 ovládl 13. etapu a celkově skončil šestý s více 
než pětihodinovou ztrátou na vítězného Rusa Karginova s kamazem. 
„Dakar 2014 byl prozatím nejtěžším závodem, který jsem kdy 
absolvoval,“ hodnotí pilot, který až v pátek kvůli prasklé hadici od 
kompresoru přišel o šanci na celkové umístění na stupních vítězů. 

Lopraisova tatra na rozloučenou s Dakarem získala druhé letošní 
etapové vítězství. Mechanici předvedli skvělou práci a Královna 69 prošla 
před posledním měřeným testem důkladným servisem. Na 157 kilometrů 
dlouhé speciálce z La Sereny do cílového Valparaísa se Aleš Loprais 
musel vypořádat s faktem, že startoval až z hloubi pole, ale ve spolupráci 
s navigátorem Sergem Bruynkensem a mechanikem Radimem 
Pustějovským to zvládl suverénně. Do cíle proletěl jako nejrychlejší. 

„Nikdy jsem nepředjel tolik účastníků jako v závěrečné etapě! Kvůli 
pátečním problémům jsme měli nejhorší možnou pozici na startu. V 
prachu jsme předjeli více než 50 aut a kamiónů. Nakonec se to ale 
povedlo a vyhráli jsme poslední etapu," líčí Loprais v týmové zprávě. 

Jiří Krameš 

  



Extrémní počasí  
Extrémní počasí: V 
Británii obří vlny, v USA 
rekordní mráz 

Washington - Největší 
mrazy za posledních 20 
let postihly východní část 
Spojených států a 
Kanadu.  V Chicagu padl 
teplotní rekord, když na 
tamním letišti ráno 
naměřili minus 27 stupňů 
Celsia. Americký 
středozápad sužuje neobvyklý arktický "vír" přinášející teploty kolem 30 
stupňů pod nulou a vítr, kvůli němuž mají lidé pocit, že je minus 50. 
Zrušeny byly tisíce letů a státy zavřely školy a úřady. Mrazy už mají na 
svědomí 16 obětí. Počasí přitom řádí i v Evropě - západ Británie bičují 
desetimetrové vlny a zemi sužují povodně, které už vyplavily 2 tisíce 
domů a stály život několik lidí. Velká voda trápí i Francii. 

Situace je nyní nejhorší ve státech kolem Velkých jezer, jako je 
Minnesota, Wisconsin, Severní Dakota. V současné době je dokonce 
tepleji na Aljašce než v některých částech jižních Spojených států, což je 
situace skutečně nebývalá. Kanadská provincie Ontario se zase chystá 
na sněhovou bouři. Nový 
Foundland zůstává od pátku bez 
dodávek elektřiny, s výpadkem se 
ale původně potýkalo na 190 tisíc 
zákazníků. 

 Řidiči mají potíže nastartovat a s 
problémy se potýká i železnice. Na 
lince z Detroitu do Chicaga se 
kvůli mrazu porouchal vlak, 
cestující tak v soupravě poblíž 
Kalamazoo v Michiganu strávili 
devět hodin. Topení ve vagonech 
ale celou dobu fungovalo. Na Michiganské jezero musely vyrazit 
ledoborce, aby na lodních trasách prolámaly led.  



Mrazivé vlně předcházelo silné sněžení, které přineslo přes 30 
centimetrů čerstvého sněhu. Některá města se tak prakticky zastavila. 

Starosta Indianapolisu Greg 
Ballard vyhlásil "červený" stupeň 
dopravního ohrožení, takže do ulic 
mohou řidiči jen v případě nouze. 
Naposledy toto varování město 
vydalo v roce 1978. 

Povodně dál sužují Británii, ve 
Francii se situace pomalu 
zlepšuje. 

V Anglii už velká voda zatopila 
nejméně 1 700 obydlí, především 

v oblastech Kent, Sussex, Surrey, Devon, Cornwall a Dorset. Ve Walesu 
se ocitlo pod vodou asi 140 domů a povodně ničily objekty i v Severním 
Irsku a Skotsku. Na řadě míst je narušena silniční a železniční doprava.  

Zatopeno je dále mnoho míst také ve francouzské Bretani, ale situace se 
zde podle úřadů dnes zlepšovala a voda někde pomalu opadává. Stále 
zde ale platí zvýšená pohotovost.  Vysokou pohotovost vyhlásily nově 
francouzské úřady na pobřeží Atlantiku, které od neděle kvůli bouři 
zažívá silné vlnobití. Vlny vysoké až deset metrů jsou hlášené například 
z oblasti letoviska Biarritz. V neděli zde jedna vlna strhla do moře mladou 
ženu, která se stále pohřešuje. 

V Česku bylo neobvyklé teplo. 

V České republice v minulých týdnech trhalo počasí rekordy. Kvetly 
švestky, fialky i petrklíče. Medvědi v Českém Krumlově se ke spánku ani 
neuložili, jinde se zase rodila mláďata. "Třicet let se mi nic takového 
nestalo," podotkl chovatel Jan Kajgr.  

V současné době ovšem začíná sněžit a přicházejí mrazy. 

A na Antarktidě, kde relativní teplo touhle dobou být má a ledy mají 
alespoň trochu tát, zase zamrzávají lodě i ledoborce, které je mají 
vysvobodit. Ze slunečného Sydney jim včera vyrazil na pomoc kolos 
amerického námořnictva. 

Zebras7 


