darčekový
certifikát
Pre

Objavte svet OkOlO nás

technológie

SuperautO!

ZáZračná
Planéta

Unikátne technológie
môžu prekonať
svetový rekord
str. 46

#07 číslo 05/2016 | august-September 2016

1127

faktov

+Pod akým uhlom majú muži močiť?
+ Ako využijeme kmeňové bunky?
+ Čo ak Zem príde o Mesiac?
+ Prečo je ľad klzký?
konštrukcie

Do kozmu
bez rakiet

Vesmírna loď Skylon
zmení vesmírny
prieskum str. 42

S novou technológiou
si vyrobíme energiu
sami str. 64

1456

faktov

+Prečo sa v noci nebudíme na hlad?
+Zem má dva mesiace
+Ako vplýva na človeka
hladkanie?

1.
časť

PrEčo sPAdLi dvojičky? kto ZAbiL kENNEdyho?
Ako to boLo s hiv? kto jE ZA ProjEktom hAArP?

ZáZračná
Planéta
človek

prírODa

keDy uDrie
tSunami?
Dokážeme predvídať
ďalšiu smrteľnú ranu
prírody? str. 70

Človek

miliarDy
baktérií

Bez baktérií by človek
neprežil. Prečo sú také
dôležité? str. 30

záhadná žiara pri zemetraseniach,
obrovské gule v kostarike, pršiace ryby...

v tomt o Čísle ďalej nájDe te...
PríroDa

vesmír

vesmírne
ko
smetis
+ Hrozí človeku zásah
vesmírnym odpadom?

jeDovaté
lieky
+ Dokážu nám smrteľné
toxíny zachrániť život?

V každom čísle nájdete

+ príroda + Vesmír + konštrukcie + Ľudia + tecHnolÓGie + množstVo ĎalšícH ZaujímaVostí!

jaskyňa
s vlastnou
atmosFérou

VpáD
inVáznyCh
DruhOV

Unikátna čínska jaskyňa
objavená str. 62

VeSmír

DiaBOLSké
DVOjča zeme

Aké pohromy
spôsobujú zásahy človeka
do prírody? str. 60

Podmienky na Venuši
pripomínajú peklo, ale môžu
byť domovom ľudstva str. 28

V tOmt O číSLe ďaLej nájDe te...

technológie

zDrav ý
rger
hambu
+ Z kalorickej bomby môže byť

kOnŠtrukCie

VeSmír

VeSmír
zemi
na
+ Na týchto miestach sa budete

zdravá pochúťka

cítiť ako na inej planéte

ZáZračná planéta
Feb./Mar. 2016
1,99 €
9
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01

akO Sa
StaVia iSS

+ Najväčšia staviteľská výzva
ľudstva spojila aj zarytých rivalov

pravda
o dobytí
mesiaca
Bol človek
skutočne na
Mesiaci? str. 36

V každom čísle nájdete

+ príroda + Vesmír + konštrukcie + Ľudia + tecHnolÓGie + množstVo ĎalšícH ZaujímaVostí!
Cover_ZP_5_2016.indd 1

príroda

klamú nás
o očkovaní?

oblaky
z baktérií

a tešiť sa môžu aj cukrovkári

Lobby PRoti očkovANiu stáLE siLNiE.
HRozí ľudstvu ďALšiA PANdémiA?

v tomt o čísle ďalej nájde te...
konštrukcie

príroda

tajný život
ov
motýľ
+ Navonok bežný hmyz si žije
svojím podivným životom

ZáZračná planéta
aug-sept 2016
9
1,99 €

solár ne
lode platí:

+ Pri plavidlách niekedy
čím väčšie, tým lepšie

V každom čísle nájdete

772453 653003
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27.7.2016 22:43:33

1395

faktov

+Aj Rimania chodili do fastfoodov
+Ako vyzerá Antarktída bez ľadu?
+Prežije ľudstvo, ak vyhynú včely?
+Prečo sú zebry pruhované?

vesmír

mliečna
cesta

Našu domovskú
galaxiu čaká osudová
zrážka str. 26

vesmír

nočné
mory
astronauta

Čo sa stane, ak zlyhá
skafander? str. 18

Naučili sme
sa vyrábať oblaky
a dážď str. 58

čLOVek

ŠOŠOV ky
nOSti
BuDúC
+ Prinesú obraz priamo na oko

Prichádza
nasledovník
Concordu? str. 46

#08 číslo 06/2016 | október 2016

prírODa

PríroDa

nadzvukové
lietanie
je späť!

Jedlo je štipľavejšie a modelky sú krajšie str. 28

Objavte svet OkOlO nás

Objavte svet OkOlO nás

konšpirácie

Jasné svetlo zintenzívňuJe zážitky

1

BLOODhOunD SSC

LEN

Transplantácia mozgu je teoreticky možná str. 15

str ,99 €
án

1
LEN

CT skenom
sme zisťovali,
ako zomierali
Egypťania str. 38

Číslo 01/2016 | Február-marec 2016 |

energia
z vlastnej
záhraDy

výmena mozgu za 11,5 milióna?

80

str ,99 €
án

ZáZračná
Planéta

vnútro
múmií
oDhalené

80

súboj pohlaví! Kto vyhrá?

Kto sa skôr zorientuje v mape? A kto je lepší v matematike? str. 80

no

LEN

vin 1,99 €
ka

Na obdobie

+ príroda + Vesmír + konštrukcie + Ľudia + tecHnolÓGie + množstVo ĎalšícH ZaujímaVostí!

príroda

vražed né
tá
zviera
+ Nenápadní predátori, proti
ktorým nemáme šancu

ZáZračná planéta
Október 2016
1,99 €
9
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