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Jak jsem se domnívala, tak to i bylo - vÄ›t&scaron;ina z vás na pÅ™eváÅ¾nou Ä•ást otázek odpovÄ›di znala. Ale - pro jistotu a
také pro ovÄ›Å™ení si svých výsledkÅ¯, vám dnes nabízím je&scaron;tÄ› jednou seznam otázek spolu s jejich odpovÄ›Ä•mi. Na
nÄ›které jste znali nejen jednu odpovÄ›Ä•, na nÄ›které vám naopak je&scaron;tÄ› nÄ›co navíc pÅ™ipí&scaron;u... A pÅ™í&scar
jedem nanovo :-)))

ProÄ• jsou ptáci emu a klokani na uniformách australské armády? Ano, protoÅ¾e prý "necouvají". ProÄ• p&scaron;trosi
strkají hlavu do písku? P&scaron;tros nestrká hlavu do písku, ale zobe kamínky kvÅ¯li trávení. Jestli opravdu bernardýni
nÄ›kdy nosili pod krkem soudky a zda to bylo s rumem? Ne, je to jen fáma... Jakého nejdel&scaron;ího vÄ›ku se mÅ¯Å¾e doÅ¾
akvarijní rybiÄ•ka? Nejstar&scaron;í akvarijní rybiÄ•ka se doÅ¾ila 41 let a jmenovala se Fred. Který savec má nejvÄ›t&scaron;í
orgasmus? Orgasmus vepÅ™Å¯ trvá 30 minut. Víte, jak a podle Ä•eho se pozná pohlaví Å¾elvy? Samci suchozemských Å¾elv
mají plastron (spodní Ä•ást krunýÅ™e) vyklenutý dovnitÅ™ a jejich ocas je del&scaron;í a tenÄ•í neÅ¾ u samic, které mají plast
rovný. U velkých jedincÅ¯ lze rovnÄ›Å¾ penis palpovat (nasahat), stejnÄ› jako u vÄ›t&scaron;ích vodních Å¾elv. Samci
nejobvyklej&scaron;ích Å¾elv nádherných mají na pÅ™edních nohách nápadnÄ› dlouhé drápy. VÄ›t&scaron;ina samcÅ¯ je
výraznÄ› men&scaron;ích a subtilnÄ›j&scaron;ích, se zÅ™etelnÄ› vÄ›t&scaron;ím a del&scaron;ím ocáskem. Jiné determinaÄ•n
znaky k rozli&scaron;ení pohlaví, jako rozdÄ›lený nadocasní &scaron;títek (supracaudalia) nebo naznaÄ•ený trn na konci ocasu
u samcÅ¯, lze povaÅ¾ovat za nespolehlivé. tolik "veterináÅ™i" - a co Å™íká "hlas lidu"? Pohlaví Å¾elvy prý poznáte podle zvuk
který vydává. SameÄ•ci chrochtají a samiÄ•ky syÄ•í... Kde se u Ä•lovÄ›ka nalézá jeho nejsilnÄ›j&scaron;í sval?
NejsilnÄ›j&scaron;ím svalem na lidském tÄ›le je jazyk. Kdo Å¾ije déle: praváci, nebo leváci? Praváci Å¾ijí v prÅ¯mÄ›ru o devÄ›t
let déle neÅ¾ leváci. Jak velký (v porovnání k tÄ›lu) mozek má moÅ™ská hvÄ›zdice? MoÅ™ská hvÄ›zdice mozek nemá. Mysl
Å¾e zvládnete olíznout vlastní loket? To jste vÄ›dÄ›li v&scaron;ichni - ne, leda by vám tu ruku napÅ™ed uÅ™ízli... :-) Indiáni p
nikdy nejedli krocany. Tedy dÅ™íve. Víte proÄ•? Indiáni prý nikdy nejedli krocany, protoÅ¾e zabíjení tak neohrabaných ptákÅ¯ b
povaÅ¾ováno za znak lenosti. Víte, které zvíÅ™e (mimo tÄ›ch uÅ¾ dÅ™íve jmenovaných) také neumí couvat? Bude jich jistÄ› v
napÅ™íklad krokodýlové neumÄ›jí couvat. A co ptáci - jestlipak nÄ›který umí létat pozpátku? To jste vÄ›dÄ›li - kolibÅ™ík. Který Å
se jí pÅ™ed narozením i po smrti (tedy po urÄ•ité dobÄ› od narození)? Vejce - kuÅ™e, jikry - ryby... Myslíte, Å¾e existuje Å¾ivo
kterého mÅ¯Å¾ete zmrazit, po Ä•ase rozmrazit a on bude Å¾ít dál? To jste vÄ›dÄ›li také - nÄ›který hmyz a Å¾áby. Víte, které z
Ä•lovÄ›ku nejnebezpeÄ•nÄ›j&scaron;í? (které zabíjí nejvíce lidí?) Kupodivu je to hroch, který tam, kde se volnÄ› vyskytuje, je
opravdu zabijákem lidí. Které zvíÅ™e neumí skákat? SloneÄ•ek... No, kdyby asi takové stádo slonÅ¯ si nÄ›kde zaskákalo,
bÅ¯hví, jak by to dopadlo .-))). d@niela
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