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Toto číslo je plné 

zajímavých informací 

o hlavním městě Velké 

Británie, o Londýně. 

Například si můžete 

přečíst článek o 

Stonehenge, to je 

megalitická stavba 

plná obrovských 

menhirů a kamenů, 

nebo o 

Buckinghamském 

paláci, středověkém 

hradu Warwick anebo 

zámku Windsor atd. 
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Londýn je hlavní město 

Spojeného království 

Velké Británie a 

Severního Irska ležící na 

jihovýchodě země při ústí 

řeky Temže. Produkuje 

20 % HDP Spojeného 

království a londýnská 

City je jedno z největších 

světových obchodních 

center.
 
Londýn je 

společně s městy New 

York a Tokio jedním z 

nejdůležitějších měst na 

světě. Pojem Londýn se 

používá pro území 

vymezené jako jeden z 

anglických regionů – 

Velký Londýn. 
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Windsor 

Windsor je malebné, turisty hojně navštěvované 

městečko, které leží v hrabství Berkshire, 

přibližně 30 km západně od hlavního města 

Spojeného království - Londýna. Dominantou 

města Windsor je Windsor Castle - druhý největší 

doposud obývaný hrad na světě. Město leží na 

levém břehu řeky Temže, která ho odděluje od 

jiného známého městečka - Eton, kde je slavná 

chlapecká střední škola Eton College. Pouhé 3 km 

na jih leží vesnice Old Windsor, která vznikla asi 

300 let před tím, co dnes známe pod jménem 

Windsor. V minulosti byl proto Windsor nazýván 

New Windsor, aby nedošlo k záměně obou míst. 

 
 

 

Stonehenge

 
Stonehenge, nejslavnější megalitická památka na světě, je 

prehistorický monument nacházející ve Wiltshire v Anglii (asi 

3,2 kilometrů na západ od Amesbury a 13 kilometrů severně od 

Salisbury). Nejznámější částí této stavby je kruh stojících 

několikatunových kamenů – tyto gigantické opracované kusy 

pískovce jsou ovšem z celé stavby nejmladší. Ještě před nimi se na 

místě objevily menší kameny (tzv. modráky), soustava děr a dva 

hliněné valy lemující hluboký příkop. Archeologové díky metodě 

radiokarbonového určování stáří datují postupnou konstrukci 

Stonehenge do let 3100 až 1900 př. n. l. Celá stavba a její okolí 

společně s kromlechem v Avebury patří již od roku 1986 na seznam 

Světového dědictví UNESCO. V současnosti je tato památka ve 

vlastnictví „Koruny“ a je spravována organizací. O tom, k čemu toto 

Stonehenge vlastně sloužilo, se vedou neustálé spory a odborníci se 

dosud na jednotné teorii neshodli. Mohlo jít o místo k léčení 

zraněných a nemocných, o astronomickou observatoř našich předků, 

svatyni k rituálnímu uctívání (a pohřbívání) zesnulých nebo také 

o něco úplně jiného. 
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Londýnské oko 

Anglicky London Eye (dřívější oficiální označení British Airways London Eye, někdy také označováno 

Millennium Wheel, tedy Kolo tisíciletí) je největší vyhlídkové kolo na světě od roku 1999. Je vysoké 

135 m a stojí na západním okraji Jubilee Gardens na jižním nábřeží řeky Temže v londýnském 

obvodu Lambeth mezi Westminsterským a Hungerfordským mostem. Sousedí s County Hall a na 

druhém břehu Temže stojí Ministerstvo obrany ve Westminsteru. 

Autory návrhu kola byli architekti David Marks, Jule Barfieldová, Malcolm Cook, Mark 

Sparrowhawk, Steven Chilton a Nic Bailey. Britové vytvořili hlavní otáčecí část, konstrukce vlastního 

kola vznikla v Holandsku, hřídel a náboj koly byla vyrobeny v České republice, ložisko, na kterém se 

kolo otáčí, bylo vyrobeno v Německu, kabiny pro cestující vznikly ve Francii a lana jsou z Itálie. Kolo 

nese 32 klimatizovaných kabinek pro cestující, uchycených na vnějším kruhu kola. Rychlost pohybu 

kabin je 0,26 m/s (asi 0,9 km/hod) takže jedna otáčka trvá asi 30 minut. Kolo běžně nezastavuje pro 

nástup cestujících, protože pohyb je natolik pomalý, že cestující jsou schopni pohodlně vystoupit a 

nastoupit. Výjimkou je samozřejmě zastavení pohybu pro nástup invalidních nebo starších cestujících. 

Londýnské oko není prvním podobným typem kola stojícím na tomto místě. Daleko menší kolo 

podobného typu stálo na konci 19. století naproti stanice Earls Court. 

Londýnské oko bylo sestaveno po částech, které byly k místu montáže dopraveny na lodích po Temži 

a sestaveny na plovoucích pontonech. Poté, co bylo kolo sestaveno, bylo vyzvedáváno jeřáby do 

požadované polohy. Kolo bylo vztyčováno rychlostí 2 stupně za hodinu až do náklonu 65 stupňů, kde 

zůstalo postaveno asi týden, protože stavbaři museli provést přípravy pro druhou fázi vztyčování. 

Celková váha kola je 1 700 tun. Z českého pohledu může být zajímavé, že lité ocelové části, jako jsou 

hlavní hřídel, její závěsy a klouby konstrukce, byly vyrobeny českou firmou Škoda. Kolo bylo 

slavnostně otevřeno 31. prosince 1999, ačkoli ještě nebylo z technických důvodů, až do května 2000, 

zpřístupněno pro veřejnost. Kolo je provozováno společností Tussauds Group, ale financovala je dříve 

British Airways, nyní jiná společnost. 

Londýnské oko se stalo výraznou dominantou města a velmi populární turistickou atrakcí. Nedávno 

bylo v anketě pořádané společností Pringels zvoleno nejlepší světovou turistickou atrakcí. Do 

července 2002 se kolem proletělo asi 8,5 miliónů cestujících a i vlivem tohoto úspěchu bylo původní 

povolení, jehož platnost byla 8 let, upravena lambethskou radnicí na povolení trvalé. I když je 

Londýnské oko v současnosti uvedeno v Guinnessově knize rekordů jako nejvyšší vyhlídkové kolo na 

světě, dá se předpokládat, že bude brzy překonáno. Byl oznámen záměr stavby dvou vyšších kol v Los 

Angeles (170 m) a Šanghaji (200 m). Dřívější vlastnictví kola bylo rozděleno mezi British Airways 

(33 %), Tussauds Group a jeho tvůrce. Dnes už je situace jiná. Navzdory své popularitě je Londýnské 

oko finančně ztrátové. V polovině roku dosahovaly dluhy asi 25 miliónů liber. Většina z nich je dána 

úroky z nákladných půjček na jeho stavbu a poplatky ve výši 4 % z ceny vstupenek, které si účtuje 

společnost Tussaud za řízení provozu. 
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Katedrála svatého Pavla 
 

 

 

Předchozí katedrály 

Londýnská diecéze byla 

založena roku 604 a její 

katedrála sídlila vždy 

na Ludgate Hill a byla zasvěcena svatému Pavlovi. Oblast Ludgate Hill byla vždy nějakým 

způsobem spojena s náboženstvím. Předpokládá se, že zde byl původně starověký megalit a 

později chrám zasvěcený bohyni Dianě spolu s Apollo Temple, který se kdysi nacházel 

ve Westminsteru. 

První katedrála postavená Sasy byla ze dřeva. Byla zničena požárem roku 675 a o 10 let 

později byla obnovena a na její stavbu bylo znovu použito dřevo. Poté co byl tento chrám 

vydrancován Vikingy, byla postavena druhá katedrála a tentokrát bylo na její stavbu použito 

především kamene. 

Třetí katedrálu (označovanou také jako Původní katedrála svatého Pavla) začali 

budovat Normané poté, co byla předchozí saská katedrála zničena roku 1087 požárem. Práce 

na její stavbě trvaly více než 200 let a větší část 

rozestavěného chrámu byla zničena při požáru 

roku 1136. 

Ačkoli pro stavbu zdí byl použit kámen, střecha byla 

znovu dřevěná. Chrám byl dokončen roku 1240, ale 

brzy byly zahájeny práce na jeho rozšíření. Katedrála 

byla vysvěcena roku 1300, i když stavba byla 

dokončena až roku 1314. V té době to byl s délkou 

181 m třetí nejdelší chrám v Evropě a pyšnil se 

nejvyšší, 149 m vysokou, věží. V 16. století katedrála 

chátrala. Za vlády Jindřicha VIII. a Eduarda VI. došlo 

k ničení klášterů a jiných církevních staveb a v katedrále svatého Pavla byla zničena výzdoba 

interiéru, křížové lodi, márnice, kaple, oltáře a jiných domů v okolí katedrály. Mnoho z těchto 

náboženských budov náležejících ke katedrále bylo zabaveno panovníkem a prodáno jako 

obchody především tiskařům a knihkupcům, většinou evangelickým protestantům. Materiál z 

budov, které byly zbořeny, byl použit na nové stavby například na stavbu Somerset House. 

Roku 1561 byla věž zničena úderem blesku a nebyla opravena, protože tato událost byla 

vnímána protestanty i katolíky jako výraz božího hněvu. Původní katedrála svatého Pavla byla 

zničena velkým požárem Londýna roku 1666. Ačkoli některé části byly zachovány a katedrála 

mohla být rekonstruována, bylo rozhodnuto o stavbě nové katedrály. Tento záměr existoval 

ještě před požárem. 

 

 

Katedrála svatého 

Pavla je katedrála stojící 

na Ludgate 

Hill v londýnském obvodu City a 

sídlo arcibiskupa londýnského. 

Současná stavba pochází ze 17. 

století a je všeobecně považována 

za pátou katedrálu svatého Pavla. 
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Trafalgarské náměstí 
Trafalgarské náměstí (anglicky Trafalgar Square) je náměstí v centru Londýna, které připomíná bitvu 

u Trafalgaru roku1805, vítězství britského námořnictva v Napoleonských válkách. Náměstí se mělo 

původně jmenovat Náměstí krále Viléma IV., ale G. L. Taylor navrhl současně používaný název. Od 

doby Eduarda I. bylo toto území používáno jako královské stáje. Okolo roku 1820 princ regent pověřil 

architekta Johna Nashe obnovou této oblasti. Nash nechal vyčistit toto území jako část zušlechtění 

oblasti Charing Cross. Současný vzhled náměstí pochází z období okolo roku 1845 a je dílem 

architekta Charlese Barryho. Trafalgarské náměstí je tvořeno rozsáhlou centrální plochou obklopenou 

ze třech stran komunikací a schody vedoucími do Národní galerie na straně čtvrté. Silnice, které 

protínají náměstí, tvoří část dopravní tepny A4. Před rokem 2003 byla doprava v okolí náměstí 

jednosměrná. Podchody umožňují spojení se stanicí metra Charing Cross. Rekonstrukce prováděná v 

nedávné době zmenšila šířku komunikací a uzavřela severní stranu náměstí pro dopravu. 

V centru náměstí stojí Nelsonův sloup, obklopen fontánami a čtyřmi 

obrovskými bronzovými sochami lvů, vytvořených sirem Edwinem Landseerem. Na severní straně se 

nachází Národní galerie a na jih od ní kostel St Martin's-in-the-Fields. Náměstí spojuje s okolím na 

jihozápad kolem Admiralty Arch Mall, na jih Whitehall, na východ Strand a na sever Charing Cross 

Road. Na každém rohu se nacházejí podstavce. Dva severní byly určeny pro jezdecké sochy, a tak jsou 

širší než jižní. Na třech z nich stojí sochy – Jiřího IV. (severovýchodní, 1840), Jindřicha Havelocka 

(jihovýchodní, 1861, autor Vilém Behnes) a sira Charlese Jamese Napiera (jihozápadní, 1855). V 

roce 1888 byla vztyčena socha Charlese George Gordona, v roce 1943 byla odstraněna a v 

roce 1953 byla přemístěna na Victoria Embankment. Čtvrtý podstavec na severozápadním rohu byl 

určen pro sochu Viléma IV., ale z důvodu nedostatku financí zůstal prázdný. Později nedošlo ke 

shodě, jaká socha panovníka nebo význačného válečníka by zde měla stát. V roce1999 rozhodla 

Královská akademie věd o projektu čtvrtého podstavce – přechodné instalaci vybrané sochy 

současného autora.  
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Buckinghamský palác 
 

Buckinghamský palác je londýnské sídlo britského panovníka a největší královská pracovna 

na světě. Buckinghamský palác má funkci londýnské rezidence královny Alžběty II., ale je i 

místem konání akcí státního významu, akcí pořádaných dvorem, místem oficiálních uvítání 

hlav států a velkou turistickou atrakcí. Je také místem, kde se Britové shromažďují v dobách 

národního veselí a krizí. 

 

Historie  

Prvním domem na tomto místě, o němž existují záznamy, byl Goring House, postavený 

pro lorda Goringa asi v roce 1633. Nicméně dům, který tvoří centrum současného paláce, byl 

postaven v roce 1703. Buckinghamův dům byl nakonec roku 1762 prodán jeho potomkem 

králi Jiřímu III. Dům měl původně sloužit spíše pro soukromé účely královské rodiny, zvláště 

královy manželky Charlotte, než pro oficiální příležitosti. 

 

Světové války  

První světovou válku přečkal palác bez úhony. Cennější exponáty byly přestěhovány do 

Windsorského zámku, ale královská rodina dále bydlela v paláci. 

V době druhé světové války se stal palác sedmkrát terčem náletů. Jedna z leteckých 

pum dopadla do vnitřního čtvercového nádvoří v době, kdy král Jiří VI. a královna Alžběta 

byli v paláci, a ačkoli bylo rozbito mnoho oken, další velké škody nebyly zaznamenány. 

Největším poškozením paláce bylo zničení palácové kaple roku 1940. 

Dne 8. května 1945 byl Buckinghamský palác centrem britských oslav druhé světové války a 

král, královna, princezna Alžběta na pozadí se začerněnými okny zdravili z balkónu 

shromáždění na Mallu. 
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Madame Tussauds 
Madame Tussauds je světoznámé muzeum voskových figurín sídlící v Londýně. 

Bylo založeno Marií Tussaudovou, sochařkou vytvářející voskové figuríny. 

Tussaudová pracovala jako hospodyně pro doktora Filipa Curtiuse ve 

Štrasburku, lékaře schopného vytvářet voskové modely. Curtius naučil vyrábět 

voskové figuríny i  Tussaudovou. Svou první voskovou figurínu Voltaira 

vytvořila v roce 1777. Mezi jinými známými osobnostmi, jejichž figuríny 

vytvořila, byli např. Jean Jacques Rousseau a Benjamin Franklin. V době 

francouzské revoluce snímala posmrtné masky prominentních obětí. Tussaudová 

roku 1802 přesunula své práce do Londýna. V důsledku francouzsko-anglické 

války se nemohla vrátit zpět do Francie, takže se svou kolekcí figurín cestovala 

Velkou Británií a Irskem. První stálou expozici zřídila v roce 1835 na Baker 

Street. Muzeum bylo roku 1884 přemístěno na Marylebone Road, zde je až 

dodnes. Muzeum vystavuje figuríny historických postav, členů královských 

rodin, sportovních hvězd, známých zločinců a dalších známých osobností. 

Uvidíte zde i kousek historie Velké Británie, kterou si užijete v pohodlí 

pojíždějících"taxíků". Na konci prohlídky vás čeká 4D kino s neobvyklými 

efekty, které jinde nenajdete. Muzeum voskových figurín je v současnosti 

jednou z nejlákavějších londýnských turistických atrakcí.  
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STRÁNKA DĚTÍ Z 1. STUPNĚ 

Den matek (autoři: Ilona Timoranská, Karolína Knížová) 
 

Už běžím domů ze školy, 

rychle si napsat úkoly. 

Dnes je totiž den všech matek, 

velký svátek. 

Tatínek mamince koupí přáníčko 

a políbí ji na líčko. 

Babička s dědou přinesou mamince květiny, 

že je to, jako kdyby měla narozeniny. 

A já k ní přijdu a řeknu jí, 

že všichni z naší rodiny ji moc milují. 

A taky jí pošeptám, 

že já ji nejvíc ráda mám. 

 

 

 

Křížovky od Agáty Krejčí z 5.B 
 

Šestá planeta             
 Italsky měsíc         

 
  

 Sedmá planeta         
   Přeložit OR do češtiny         
   Domácky Eliška       

    Jak se valá na kočku         
   Čím čicháme           

  Italsky dítě               

        Největší hvězda             
 Nástroj na srovnání zubů               

Italsky jedna       
    Ve dne spí v noci léta         

   Je máma a …         
   Obvyklé jméno pro psa         
   Anglicky housle             

 Holčičí jméno s dvěma nn         
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Warwick kastle 
 

Hrad Warwick je památkově chráněný středověký hrad ve Warwicku, hrabství 

Warwickshire v Anglii. Stojí nad Avonou a je spolu se Stratfordem, rodištěm W. 

Shakespeara, turisticky nejnavštěvovanějším místem u této řeky. Původně se 

jednalo o dřevěné motte, ale ve 12. století byl přestavěn na kamenný hrad. Od 

svého dokončení byl hrad ještě mnohokrát upravován. Hrad byl postaven roku 

1068 Vilémem Dobyvatelem. Byl obýván až do 17. století, kdy jej tehdejší 

majitel sir Fulke Greville opustil a přestěhoval se. Rodu Grevillů Warwick patřil 

219 let, od roku 1759 do roku 1978. 

 

Před stavbou hradu  

V roce 914 byla na budoucím místě hradu založeno anglosaské opevnění, 

takzvaný burh. Podle legendy výstavbu zahájila Ethelfleda, dcera Alfréda 

Velikého. Toto opevnění bylo jedním z deseti, které bránilo Marcii před 

dánskými nájezdy. Jeho pozice umožňovala kontrolu Fossejské cesty, stejně 

jako říčního údolí a přechodů přes řeku Avonu. Ačkoliv je motte v jihozápadní 

části hradu nazýváno „Ethelfledin val“, jedná se pravděpodobněji o pozdější 

normanské opevnění, než o anglosaský pozůstatek.  

Z pohledu naší výpravy to byl jeden z nejkrásnějších zážitků. Celý hrad je 

postaven v překrásné krajině. Středověkou atmosféru ještě podporuje zajímavá 

středověká hudba. Na hradě nás nadchla tajemná mučírna, vysoká středověká 

věž, ale také třeba ukázka dravců. Z věže je překrásný výhled na celé město 

Warwick.  
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Vítězné obrázky naší výtvarné soutěže. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledky soutěže. 

Všem mockrát děkujeme za účast v naší soutěži. Vaše obrázky se opravdu povedly a bylo 

velmi těžké vybrat jen ty nejlepší. Všechny obrázky z naší soutěže si už zanedlouho budete 

moci prohlédnout v prostorách naší školy. Za výkres na téma JARO po poradě s učiteli 

získává první místo Amálie Klatovská. Na krásném druhém místě se umístila Monika 

Stehlíková a na třetím místě Anna Pichová, všechny dívky z 2. A. Za výkres na téma VESMÍR 

získává první místo Ilona Timoranská (5.B.) a druhé místo Adam Novák také z 5.B. O třetí 

místo se dělí Dominika Chvojanová (4.A), Veronika Kadlecová (4.B) a  Dominika Říhová 

(4.A). Díla některých z vás vyjmenovaných jsou v tomto díle. Nezoufejte, příští obrázek bude 

určitě váš a dostane se do našeho díla nebo alespoň na výstavu  Chcete, aby Váš obrázek 

byl už v příštím díle? Neváhejte a nakreslete obrázek na téma PRÁZDNINY (pro všechny 

ročníky)  Všem moc děkujeme za účast  

 



 

 

Big Ben 

Big Ben je hovorové označení používané pro hodinovou věž, která je součástí budovy 

Westminsterského paláce vedle Temže v Londýně a neformální pojmenování Velkého zvonu. 

Věž se tyčí nad severovýchodní stranou paláce, ve kterém zasedá parlament. 

Jméno Big Ben se téměř všeobecně používá pro celou hodinovou věž. Ve skutečnosti je Big 

Ben jméno hlavního a největšího zvonu ve věži, který odbíjí celou hodinu. Podle jednoho z 

několika výkladů je zvon pojmenován po hlavním staviteli siru Benjaminu Hallovi, a podle 

jiné verze je pojmenován po nejtěžším zápasníku své doby Benjaminu Cauntovi. 

Pro věž je také občas používán název St Stephen's Tower, i když toto označení nepoužívají 

zaměstnanci Westminsterského paláce. Toto jméno zřejmě pochází z názvu západního křídla 

Westminsterského paláce – St Stephen's Hall, které je používáno jako vstup pro návštěvníky a 

lobbisty. V souvislosti s šedesátým výročím vlády Alžběty II. bude věž oficiálně 

přejmenována na Elizabeth Tower. 

Historie  

Věž byla postavena podle návrhu Charlese Barryho při rekonstrukci po požáru původního 

Westminsterského paláce, který vypukl 16. října 1834. Věž je navržena ve viktoriánsko-

gotickém stylu a je vysoká 96,3 m (315 ft). Věž až do výšky 61 m je postavená z cihel 

zpevněných kamenem. Další část věže je zpevněna ocelovou konstrukcí. Základy věže tvoří 

betonové těleso tloušťky 3 m o rozměrech 15 * 15 m a dosahují hloubky 7 m pod povrch. 

Hmotnost věže se odhaduje na 8 667 tun. Čtyři hodinové ciferníky se nacházejí ve výšce 55 m 

nad zemí. Vlivem půdních podmínek v době stavby věže se tato naklání asi o 220 mm na 

severozápad. Vlivem termálního efektu také osciluje o několik milimetrů ročně ve směru 

východ – západ. Hodiny na věži byly ve své době největšími hodinami světa a jsou schopny 

odbít první úder každou celou hodinu s přesností jedné sekundy. Mechanismus hodin byl 

dokončen roku 1854, ale vlastní věž byla dokončena až několik let poté. 
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Vzhled hodinových ciferníků je dílem Augusta Pugina. Jsou tvořeny kovovou konstrukcí 

nesoucí 312 kusů opálového skla podobného obarvenému oknu. Některé skleněné kusy 

mohou být odejmuty pro případ opravy ručiček. Na spodní straně ciferníku je latinský nápis 

DOMINE SALVAM FAC REGINAM NOSTRAM VICTORIAM PRIMAM, který v překladu 

znamená Pán ochraňuje naši královnu Viktorii I. Jménem Big Ben byl nazván šestnáctitunový 

zvon, odlitý roku 1856. Vzhledem k tomu, že věž ještě nebyla dokončena, byl umístěn v New 

Palace Yard, ale vlivem úderů srdce zvonu popraskal. Poté byl znovu odlit zvon o hmotnosti 

13,8 tun a ten je používán dodnes. Nový zvon byl instalován na věž roku 1858 spolu s dalšími 

menšími zvony. 

7. září 1859 byly hodiny plně zprovozněny. O necelý měsíc později zvon znovu popraskal 

vlivem opakovaných úderů srdce zvonu (stejného, jež poškodilo původní zvon). Po další dva 

roky plnil jeho funkci největší z ostatních zvonů. Poté byl Big Ben otočen, takže srdce 

nenaráželo na poškozenou část a od roku 1862 byl znovu používán. 

 

Velký westminsterský zvon 

Zvon má hmotnost 13,762 t, původně byl naladěn na tón E a srdce zvonu má hmotnost 

203 kg. Doba mezi jednotlivými údery zvonu je 5 sekund. Je běžným omylem, že je 

považován za nejtěžší zvon Velké Británie, ale ve skutečnosti je třetí nejtěžší po Great Paul v 

katedrále svatého Pavla v Londýně s hmotností 17,002 t a Great George v Liverpoolské 

katedrále s hmotností 15,013 tun. 

Původní zvon měl mít hmotnost 14 t a srdce zvonu mělo mít hmotnost 300 kg. Zvon vyrobila 

společnost John Warner and Sons v Stockton-on-Tees roku 1856 s hmotností 16 t. Ten 

popraskal, když byl zkoušen na Palace Yard. Zakázka na odlití nového zvonu byla zadána 

společnosti Whitechapel Bell Foundry, která znovu odlila zvon o hmotnosti 13.8 t. Ten také 

poté, co byl používán necelý měsíc, popraskal, ale pootočením vůči srdci o 90° a úpravou 

srdce na hmotnost 200 kg bylo dosaženo možnosti dalšího používání. Prasklina byla zaplněna 

a otočení zvonu způsobilo, že zvon původně laděný na tón E nezní v čistém tónu. 

Spolu s tímto zvonem obsahuje zvonice ještě další čtyři zvony, které ohlašují čtvrtiny hodin. 
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