Květiny mluví nejkrásnějším
jazykem světa…
„Nechat mluvit květinu“ nebo „něco říci květinou“ – tyto citáty naznačují význam květin v naší řeči.
Protože nejenom slovy můžeme vyjádřit naše myšlenky a pocity… Dříve neměli milenci tolik možností
se volně scházet jako dnes, společenská pravidla jim to nedovolala. Proto vkládali svoje přání,
stížností nebo prosby do kytice. Květiny byly zašifrovaným vzkazem pro to, co chtěli lidé říct nebo na
co se chtěli otázat, ale neodvážili se to vyslovit nebo prostě nemohli.
Kdo ovládal řeč květin, mohl o něčem výmluvně přesvědčit svou milovanou/milované, a to zcela beze
slov. Dnes tuto řeč již často nevyužíváme, protože ji opravdu málokdo z lidí ovládá. Druh květiny a její
barva může říct mnohem více, než bychom dokázali pouhými slovy.
Z květomluvy vybíráme:

Růže
Symbolika růže spadá až do antiky. Zde symbolizovala pomíjivost života, neboť rychle uvadá.
Důležité je si uvědomit, že podle barvy růže se mění její
význam.
Růže bílá – čisté svědomí, čistota
Růže žlutá – žárlivost
Růže oranžová - touha
Růže červená – náležím zcela tobě
Růže rudá - miluji tě
Růže rudá, kytice – vyjádření díků

Gerbera
V této krásné a přitom jednoduché květině se skrývá velká upřímnost.

Tulipán
Tato krásná květina původem z Číny, která se v současné době spojuje nejvíce s Nizozemím, je také
ideální květinou k vyjádření lásky, tedy pokud má červený květ. Žlutý tulipán značí přílišnou pýchu
obdarovaného a oranžový povrchní krásu bez duševních kvalit.

Narcis
Tuto květinu si spojujeme se sebeláskou a přílišnou zahleděností do sebe sama. Legenda praví, že
mládenec, který se zamiloval do svého obrazu, byl proměněn v květ narcisu. Pokud tedy dostaneme
narcis, je na čase zamyslet se nad přehnanou sebeláskou.
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Odhalování lží a identifikace
osob dle hlasu v policejní praxi
21. ledna 2022 se žáci a žákyně 4.ročníku účastnili přednášky od pplk. PhDr. Štěpánkové a kpt.
Ing. Voříška, odborníků z Kriminalistického ústavu Praha Policie ČR. Žáci se také seznámili s
aktuálními možnostmi uplatnění u Policie ČR, které s velmi poutavými ukázkami práce policistů
prezentovala Mgr. Iva Vránová, vedoucí oddělení náboru a personální stabilizace Krajského
ředitelství policie hl. m. Prahy. S informacemi o uplatnění u policie se také podělili dopravní
policisté a náměstek ředitele KŘ pro vnější službu plk. Mgr. Petr Matějček.

Lhaní versus pravda
pplk. PhDr. Štěpánková - Fyziodetekční vyšetření/ detektor lži
Uplatňuje se hlavně pro prověření několika verzí výpovědi nebo pravdivosti jedné.
V ČR pro toto vyšetření je jen jedno pracoviště a vykonávají ho zatím pouze tři osoby. Staví se na
tvrzení, že člověku není přirozené lhát.
Při prohlídce se snímají převážně fyziologické změny, dechové mechanizmy, tepová frekvence a hlas.
Vyšetření není přímým důkazem a proběhne pouze se souhlasem vyslýchané osoby.
Hlas a zvuk v kriminalistice
kpt. Ing. Voříšek - Fonoskopie/Audioexpertíza
Identifikuje osoby podle hlasu a dalších zvuků, určuje prostředí a pravost nahrávek, využívá se
převážně u anonymních telefonátů.
Většinou se zjistí věk, pohlaví, vzdělání a národnost osoby.
Pracuje s ukázkami řeči, například ze soudního výslechu nebo jiných telefonátů. Také se uplatňuje
řízený rozhovor, osobní i přes telefon, kdy osoba většinou mluví o svých zálibách, životě nebo cituje
básničky. Nahrávky řízeného rozhovoru se poté používají ke srovnání s hlasem hledané osoby.
Používané zkratky ve fonoskopii:
VAD – detekce řeči v nahrávkách, SDIAR – rozdělení mluvčích, GID – identifikace pohlaví, LID –
identifikace jazyka, SID – identifikace mluvčí/ho.
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