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PLASTOVÉ 
KOCKY, OLE? TO 

NEKÚPIA ANI 
KAČKY!

44 Nič pre rodičov EURÓPA

PRÍBEH LEGA
Z ktorej hračky pripadne viac ako  
62 kúskov na každého muža, ženu 
a dieťa na Zemi? Ak si odpovedal lego, 
nemýlil si sa! Túto stavebnicu vynašli Ole 
Kirk Christiansen, tesár z dánskeho mesta 
Billund, a jeho syn Godtfred. Christiansen 
najskôr vyrábal nesmierne nudné drevené 
rebríky a žehliace dosky. Keď v tridsiatych 
rokoch 20. storočia predaj klesol, musel 
vymyslieť niečo zábavnejšie.

Zrod názvu
Ole Christiansen zhotovil 
pre synov drevenú kačku. Ich 
nadšenie ho povzbudilo a začal 
vyrábať a predávať drevené 
hračky. Roku 1934 pomenoval 
firmu podľa dánskych slov Leg 
Godt, čo znamená „hrať sa dobre“, 
v skrátenej podobe LEGO. Toto 
slovo zhodou okolností v latinčine 
znamená „skladám“.

Otec a syn lega
Keď Godtfred Christiansen s bratom 
Karlom pri hre s hoblinami spálil otcov 
dom a dielňu, mal iba štyri roky. Stal  
sa otcovým veľkým dlžníkom,  
no začiatkom päťdesiatych rokov  
20. storočia našiel spôsob, ako mu 
škodu vynahradiť. Spoločne vymysleli 
hračky z plastových kociek, ktoré 
do seba zapadajú.

LEGO pre dospelých

Na svete existujú aj dospelí 

fanúšikovia lega (AFOL, 

Adult Fans of LEGO). Niektorí 

z nich lámu rekordy. Pokiaľ 

ide o najvyššiu legovú vežu, 

od roku 1988 dosiahlo sve- 

tový rekord už 30 rôznych 

ľudí. Roku 2012 v hlavnom 

meste Českej republiky 

Praha vyrástla veža vysoká 

32,5 metra. Skladala sa 

z 500 000 kociek a zatiaľ ju 

neprekonala nijaká iná.

Najvyššiu vežu 
z legových kociek 
na svete za rok 

2011 postavili 
v Paríži 

vo Francúzsku.
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VIAC 
INFO?

MOHOL BY MI 
NIEKTO, PROSÍM, 
ZLOŽIŤ Z CHRBTA 

TÚ MAČKU?

Spoznaj ďalších lámačov rekordov    www.recordholders.org/en/list/lego.html

TEMATICKÉ 
PARKY

Roku 1968 otvoril 
Godtfred vedľa tovární 
spoločnosti v Billunde 
prvý tematický park 
LEGOLAND. Na stavbu 
exponátov, ktoré si ročne 
príde pozrieť asi 1,6 mi- 
lióna ľudí, sa použilo vyše 
50 miliónov kociek. Odvte- 
dy otvorili päť ďalších par- 
kov – jeden v Anglicku, 
Nemecku a Malajzii,  
dva v USA.

Zaujímavosti v číslach

LEGO pre dospelých

Na svete existujú aj dospelí 

fanúšikovia lega (AFOL, 

Adult Fans of LEGO). Niektorí 

z nich lámu rekordy. Pokiaľ 

ide o najvyššiu legovú vežu, 

od roku 1988 dosiahlo sve- 

tový rekord už 30 rôznych 

ľudí. Roku 2012 v hlavnom 

meste Českej republiky 

Praha vyrástla veža vysoká 

32,5 metra. Skladala sa 

z 500 000 kociek a zatiaľ ju 

neprekonala nijaká iná.

Existuje 915 miliónov spôsobov, ako spojiť šesť legových kociek s ôsmimi zámkami.

V továrňach 
v meste Billund 

ročne vyrobia  
19 miliárd legových 

kociek. V prepočte 
na minútu to je 36 000.

Keby si rad za radom 
poukladal všetky 
legové kocky, ktoré 
sa predajú za jeden 
rok, zemeguľu by 
ovinuli päť ráz.

Aby legové kocky 
dosiahli až k Mesiacu, 
musel by si ich na seba 
navrstviť 40 000 000 000. 
To už je naozaj veľa!

40
miliárd

x5

19
miliárd

45  PRÍBEH LEGA
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46 Nič pre rodičov EURÓPA

Amatérsky atentátnik
Tajná organizácia Čierna 

ruka najala študenta 
Gavrila Principa, aby 
počas návštevy Sarajeva 

v Srbsku roku 1914 
zavraždil dediča 
rakúsko-uhorského 
trónu arcivojvodu 
Františka Ferdinanda.

VÝSTRELY, KTORÉ 
OTRIASLI SVETOM

VYPLAŠENÍ ZABIJACI
Gavrilo Princip nebol jediný atentátnik. 

Prítomných bolo ďalších šesť členov Čier- 

nej ruky. Každý z nich mal pri sebe granáty 

či bomby, strelnú zbraň a tabletku kyanidu, 

aby mohol po útoku spáchať samovraždu.

• Prvý zabijak stratil nervy a auto s arci- 

vojvodom bez ujmy prešlo popri ňom.

• Druhý hodil granát, ten sa však odrazil 

od auta, odkotúľal sa pod vozidlo za ním 

a zranil pasažierov.

• Arcivojvodovo auto vyrazilo vpred. 

Ostatní atentátnici vrátane Principa úsilie 

vzdali a odišli.

Hnutie Čier
na  

ruka chcelo
 

slobodu 

od Rakúsko-
 

-Uhorska.

Roku 1914 panoval v Európe veľký nepokoj. 

Krajiny zápasiace o moc si budovali 

ozbrojené sily. Menšie regióny sa chceli 

oslobodiť od väčších krajín či ríš. Celý 

svetadiel pripomínal časovanú bombu,  

ktorá mohla každú chvíľu vybuchnúť.

SARAJEVSKÝ ČAS

ARCIVOJVODA S MANŽELKOU ŽOFIOU 

PRICHÁDZAJÚ NA SARAJEVSKÚ STANICU.

UŽ TAM BUDEME?

Čierna ruka

ZDRAVÍM  
SARAJEVO.
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47VÝSTRELY, KTORÉ OTRIASLI SVETOM

Dozvieš sa všetko    www.firstworldwar.com/source/harrachmemoir.htm

SVET VO VOJNE
Rozhorčené Rakúsko-Uhorsko vyhlásilo 
28. júla 1914 Srbsku vojnu. Európske 
mocnosti sa pridali k jednej zo strán. 
Nemecko a Osmanská ríša podporili 
Rakúsko-Uhorsko. Rusko, Veľká Británia 
a Francúzsko vstúpili do vojny na strane 
Srbska. Prvá svetová vojna (1914 – 1918) 
sa stala najväčším a najničivejším 
ozbrojeným konfliktom, aký svet zažil.

BUCH, BUCH!G. Princip stál pred jedným 
z obchodov na Ulici Františka 

Jozefa. Keď pred sebou zbadal arcivojvodovo vozidlo, prekvapilo ho to. Šofér chcel 
cúvať, no motor zhasol. Študent 
dva razy vystrelil, pričom zabil 
arcivojvodu i jeho manželku.

KEĎ PRINCIP VYSTRELIL, NA ULICI VYPUKOL ZMÄTOK...

Gavrilov osud

G. Princip namieril zbraň na seba,  

no pritisli ho k zemi. Hoci ho obvinili 

z dvojnásobnej vraždy, na trest smrti 

bol primladý. Poslali ho teda 

do väzenia, kde roku 1918 zomrel 

na tuberkulózu.

ZLÝM 
SMEROM
Nevydarený atentát 
arcivojvodu Ferdinanda 
šokoval, neskôr však 
navštívil zranených. 
Jeden generál rozhodol, 
že by auto malo ísť inou 
trasou, no šoféra nikto 
neinformoval. Keď 
odbočil na Ulicu Františka 
Jozefa, prikázali mu,  
aby zaradil  
spiatočku.
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48 Nič pre rodičov EURÓPA

DNU A VON
Ľudia musia prijímať v strave trochu 
železa. Jeden človek však pri tom zašiel 
do krajnosti. Michel Lotito (1950 – 2007), 
ktorý sa narodil v Grenobli vo Francúzsku, 
cítil zvláštne nutkanie jesť veci z kovu, 
zo skla a z gumy. Prišli na to rodičia,  
keď ho prichytili, ako si pochutnáva 
na starom televízore. Dostal prezývku 
Monsieur Mangetout (pán Všejed).

Mal na to žalúdok
Lotito si na veľkých 
kovových predmetoch –  
od bicyklov až po postele – 
začal pochutnávať ako 
tínedžer. Prehltnuté kúsky 
zapíjal minerálnym olejom 
a množstvom vody. Lekári 
zistili, že má dvojnásobne 
hrubú sliznicu žalúdka.

Bolo to prvý raz,  čo rakva skončila v človeku. Obyčajne totiž človek skončí v rakve!

18 bicyklov
15 vozíkov zo supermarketu

7 televízorov
6 lustrov

2 postele

1 pár lyží

1 rakva

Jedálny lístokpána Všejeda

Do roku 1
997 

Monsieur 

Mangetout
 

prehltol 
vyše 

osem ton 
kovu!
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49DNU A VON

Sleduj, ako Michel je kov    http://www.youtube.com/watch?v=kc7sYZkX6yk

VIAC 
INFO?

VETERNÉ MESTO
Ďalším jedinečným Francúzom 
bol Joseph Pujol (1857 – 1945). 
Dokázal úmyselne nasávať 
a vypudzovať vzduch zadkom. 
V deväťdesiatych rokoch  
19. storočia, keď vystupoval 
v slávnom divadle Moulin 
Rouge, bolo v Paríži veterno.

Skromná večera
Rád sa naješ počas letu? 

Lotito si zasa pochutnával 
na samotných lietadlách. 

Jeho najväčší výstrelok 
mu trval dva roky  

(1979 – 1980). Zhltol  
celé ľahké lietadlo  

Cessna 150 – vrtuľu, 
krídla, jednoducho 

všetko.

Jedálny lístokpána Všejeda

Istý čas bol  J. Pujol najlepšie plateným zabávačom vo Francúzsku. Zarábal toľko ako  250 učiteľov spolu.

MŇAM, 
CHUTNÉ ĽAHKÉ 
OBČERSTVENIE.

Sviečky vo vetre
Pujol vďaka nezvyčajnej 

schopnosti imitoval zvuky 
hudobných nástrojov 

a hospodárskych zvierat. Hral 
melódie vrátane francúzskej 
národnej hymny a z diaľky 
sfukoval plamene sviečok. 

Medzi jeho mnohých 
obdivovateľov patrili belgický 

kráľ Leopold II. a waleský 
princ Edward.
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