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V masce byl schovaný Jan Jetmar. (Foto Aha!: Karel Kopáč)

První den ve škole bývá plný dojmů a emocí. Zvláště pro
prvňáčky. V Základní škole u Říčanského lesa jim včera
připravili neobvyklé uvítání. Přišel je »vystrašit«
dinosaurus...
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Prvňáčkům včera nastal »velký den D«. A aby měli opravdu na
co vzpomínat, hned u dveří Základní školy u Říčanského lesa je
vítal dinosaurus. Chodil, hýbal ocasem, hlavou a vydával
strašidelné zvuky!

„Uvnitř masky vydržím maximálně 20 minut, pak je tam šílené
vedro. Je to docela náročné na koordinaci. Uvnitř mám takovou
kamerku a podle toho vím, kam jít,“ řekl Jan Jetmar (22), který byl
v masce schovaný. Školáci byli z překvapení opravdu nadšení!
„Ten dinosaurus byl hrozně super, chtěl bych takovýho domů,“
prozradil nadšený prvňáček Jiří Kadlec (6) z Říčan.
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U tohoto článku ještě nejsou žádné komentáře. Buďte první!
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Telefon 9.00 – 17.00  225 974 140

Telefon po 17.00  225 974 164

Fax  225 974 141

E-mail aha@ahaonline.cz

Inzerce http://www.cncenter.cz

Soutěže pravidla soutěží

RSS kanály serveru ahaonline.cz lze užívat pouze
pro osobní potřebu. Jakékoli další šíření obsahu
ahaonline.cz je možné pouze s předchozím
souhlasem jeho provozovatele.
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Slavný DJ tragicky zemřel, Garyho D. zabila
plicní embolie
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televize a nábytek

Pevnost Boyard přišpendlila Česko k
obrazovkám! Sledovalo ji 1,3 milionu lidí

Čínský prezident vybídl G20 k lepší koordinaci

Indický regionální exministr pro ženy zatčen
kvůli znásilnění

Matka Tereza se dočkala svatořečení. Útočil na
ni ďábel, rozdala se pro chudé
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Nevyšlo to! Nové Město biatlonové MS 2021
neuspořádá, přednost má Ťumeň

Hartingovi hrozí sankce za blbnutí při hymně v
Riu

Ve finále SP v Troji jsou tři české kajakářky a
dvě deblkanoe

Venezuela nesmí hostit utkání Davisova poháru

Jandač odmítá před SP paniku. Prozradil, kdy
se zranil Gudas

Je čas do toho vletět, hlásí Mrázek před srazem
týmu pro Světový pohár

Móda |  VIP |  Příběhy

Módní expert prozradil, jak se změnily modelky
za dvacet pět let

30 nejtrapnějších vět, kterými se s námi
rozcházejí: Kolik z nich jste slyšela i vy?

Dcera Davida Hasselhoffa prorazila jako plus
size modelka a nyní i jako návrhářka!

V pyžamu do města? Ano, je to pár let povoleno!

Sexuální pikantnosti, které ulítly našim
kamarádkám

Styl podle celebrit: Bílou noste klidně i na
podzim!

Drby  |  Trapasy  |  Musíte vidět

Ťukněte si s celebritou: Režisér Juraj Herz dnes
slaví 82!
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Zemřela Štaidlova kamarádka!

Kate a Mary jako dvojčata aneb Jak se klonují
princezny!

Přítelkyně vzpomíná na Čáslavskou (†74): Co
posledního mi řekla...

KASKADÉR VE VÝSLUŽBĚ Jákl st. (74): O
Žižkovi i "judistovi" Koudelkovi

Parádní luxus po staročesku: Takhle bude
bydlet Karel Gott!

News  |  Testy  |  Videa

Sraz Volkswagen clubu v Hosíně: Tři stovky
Volkswagenů u Budějovic

Kurz sportovní jízdy s Tomášem Engem: Učit
se, učit se, učit se!

Videorozhovor s Jozefem Kabaněm: Kodiaq byl
výzva!

Volvo Trucks v terénu: Každý si vyzkoušej

G-Power: 740 koní pro velké bavorské kupé

Kvalifikaci na motocyklovou VC Velké Británie
ovládli Bagnaia, Lowes a Crutchlow

Zprávy  |  Názory  |  Foto

Papež František svatořečil proslulou misionářku
Matku Terezu

Merkelová by měla běžencům rozdávat
poukázky do nevěstinců

Skvěle vyzdobená parkoviště u amerických
škol

Trump potřebuje i hlasy černošské menšiny,
vydal se do Detroitu a slibuje obnovu města

Byla znásilněna, pokusila se o sebevraždu.
Dnes je z ní sexy žena cvičící jógu

Američan, který byl před 12 lety unesen v Číně,
učí v KLDR diktátora Kima angličtinu

Zprávy  |  Názory  |  Finance

Historické letouny i dnešní stíhačky. Podívejte
se, jaké stroje se účastní letecké show v Hradci

Gorbačov přijede po 17 letech do Prahy, setká
se i se Zemanem

Finanční ústava zřejmě Sněmovnou jako
ústavní zákon neprojde

Temelín po třech měsících nastartoval reaktor v
druhém bloku

Le Penová: Vyhlásila bych referendum o
odchodu Francie z EU

Populace slonů v Africe se za posledních sedm
let propadla o třetinu

Poradna |  Rychlost internetu |  Hry

Readability končí. Služba pro ukládání článků z
webu zanikne na konci září

Týden Živě speciál: projdeme se výstavou IFA
2016

Revoluce po 20 letech: první tranzistory
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z uhlíkových nanotrubic překonávají křemíkové
tranzistory

4 pomocníci, kteří pomohou nalézt a smazat
duplicitní soubory

Experti z CZ.NIC objevili díky routerům Turris
potenciální botnet, který útočí na stařičký Telnet

LG, GPS, IFA 2016, HDMI, Globální oteplování

Úvod |  Recepty  |  Články

Krémová zeleninová polévka ala minestrone

Bramborovo-lilková krémová polévka s mrkví

Špenátové placičky se sýrem

Moje sýrovo-šunkové muffiny

Tvarohový cheesecake s borůvkami

Čokoládové muffinky II.

Móda |  Krása |  Láska

2 snadná těsta: 8 báječných koláčů

Ženy v práci: intriky a pomsty

Uvařeno na víkend: Snadno a rychle

SANDRA (36): Z dovolené jsem si přivezla
nechtěný dárek. Pohlavní chorobu!

Móda podle celebrit: Džíny samá díra

Zdravá snídaně do každé rodiny

Katalog mobilů |  Testy mobilů

Alcatel 360 Camera: Panoramatická kamera
malá jako velká mince [IFA]

Sony Xperia E5: rozlučka s levnými telefony
[recenze]

Alcatel Vision: VR brýle, které nepotřebují
telefon. Mají Android a vlastní displeje [IFA]

Aktualizace Pokémon Go: oblíbený pokémon
vás bude moci doprovázet

Sony FES Watch U: hodinky s displejem na
řemínku [IFA]

V zářijovém ceníku Vodafonu září Samsung
Galaxy Note7

Wiki Blesk  |  Horoskopy  |  Sportka |  ePaper  |

Fun Blesk  |  Sleviště |  Celebwiki

Doporučujeme

Volby 2016 
Světový pohár 2016 
Autosalon Paříž 2016
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