PROČeštinu 1/2019

čeština a Itálie

díla italských autorů ve skrývačkách
mapa literární Itálie
kde se odehrává Zkrocení zlé ženy
Itálie ve finále fotbalového ME 2012
detektivky Iaina Pearse
criss-cross
velká jména italské literatury
Čapkovy Italské listy
Itálie hraje hokej
Umberto Eco
„italská“ díla Dana Browna
luštění

Časopis pro každého, kdo má rád češtinu
nebo ho baví přemýšlet a luštit.

i

Tak jako v předchozích ročnících i první letošní číslo časopisu PROČeštinu
si můžete číst v elektronické podobě, nebo si ho vytisknout, nebo si
vytisknout jen stránky, které vás zajímají.

Italské číslo PROčeštinu obsahuje různá procvičování,
luštění i úlohy, kterým je společná italská tematika,
samozřejmě opět propojovaná s češtinou. Nechybí ani
italská literatura či někteří další autoři a jejich díla, spojená
zpravidla místem děje s Apeninským poloostrovem.

PROČeštinu
časopis pro každého, kdo má rád češtinu
vychází v elektronické podobě;
dostupné z: www.procestinu.com; kontakt: broz@procestinu.com
Užití časopisu i jeho kterékoli části ke komerčním účelům je možné pouze s písemným souhlasem vydavatele.
© František Brož; ilustrace: pixabay.com
grafická úprava a ověřování řešení: František Brož jr. (-fbjr-)
spolupráce na ověřování řešení: Pavel Brož
číslo 3, vychází v září 2018

PROČeštinu
časopis pro každého, kdo má rád češtinu
vychází v elektronické podobě
dostupné z: www.procestinu.com; kontakt: broz@procestinu.com
Užití časopisu i jeho kterékoli části ke komerčním účelům je možné pouze s písemným souhlasem vydavatele.
© František Brož; ilustrace: pixabay.com
grafická úprava: František Brož jr.
spolupráce na ověřování řešení: Pavel Brož
ročník IV., číslo 1, vyšlo v květnu 2019

12 italských měst

1 spisovatel

Sestavením následujících slabik do trojic nebo dvojic dostanete 12 italských
měst (je zachována jejich italská podoba). Zbydou vám tři slabiky, jejichž
sestavením dostanete příjmení italského spisovatele (Cesare, 1908–1950).
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o Itálii

Doplňte správné písmeno:

Itálie se ro__kládá na __peninském poloostrově a sahá od __lpských velehor
a __olomitských vrcholů na severu až po ostrov __icílie na jihu.
Na __zemí dnešní Itálie žili Etruskové, __tarověký Řím se stal pokračovatelem __ecké
civilizace. Římané postupně ovládl__ celé __tředomoří, v __vropském vnitrozemí se
střetával__ s __ermánským__ kmeny, dostali se do __ritánie, na __ýchodě si podmanil__
místa, kde vzniklo křesťanství, neodolal jim ani Eg__pt.
Ve středověku soupeřil__ o moc na __peninském poloostrově městské státy, které podle
momentální situace uzavíral__ spojenectví s různým__ __vropským__ panovníky. Tak na
území dnešní Itálie bojovala vojska __ímských __ísařů, __rancouzských králů,
__panělských panovníků. Benátská __epublika a Janov byl__ obchodním__ velmocem__,
Milán či Florencie patřil__ k nejbohatším oblastem regionu. Papežský stát byl mocenským
nástrojem __atolické církve.
Itálie ovlivňovala po celá staletí kulturní v__voj v celé Evropě. Skvosty __ománské,
__otické a __enesanční arch__tektury v __talských městech jsou cílem turistů. Galerie
a muzea po celém světě se p__šní obraz__ a socham__ __talských umělců, kteří po
dlouhá staletí udával__ směr v__voje __vropského umění.
Italové jsou znám__ láskou ke sportu. Se sv__mi sportovci nadšeně oslavují vítězstv__
a prožívají __klamání v případě ne__spěchu. Národním sportem je fotbal, hvězdy
tur__nského Juventusu, obou __ilánských klubů, týmů z Neapole, Říma, Janova a dalších
míst jsou celonárodním__ celebritam__.

detektivky Iaina Pearse

Do italského prostředí umisťuje děj čtivých detektivních příběhů
anglický spisovatel a historik Iain Pears (* 1955). Italská policistka
Flavia di Stefano v nich s pomocí anglického historika umění
Jonathana Argylla řeší zločiny spojené se světem umění. V tajenkách
najdete názvy dvou próz z této detektivní série. První slovo názvu obou
příběhů je stejné.

jedlá zimní houba
zakladatelská činnost
vinice (mn. č.)
hráč připravený nastoupit do zápasu
naléhavá žádost, nárok
osoba pečující o zahradu
švýcarské město; anglické hrabství
sicilská sopka; ruské dějiště ZOH
vodní živočich; zemanské opevněné sídlo
římský císař; Krokova dcera
jihoamerický indián; asijská velmoc
prvek značky Nb; chobotnanec
Jihoevropan; moravská metropole
vysoký kopec; situace
levostranný přítok Labe; středočeské pohoří
pruh země kolem vody; grafické zobrazení
středověké Maďarsko; stát ve Středomoří
usušená tráva; obloha
mládě skotu; symbol pro sčítání
anglická délková jednotka; riziko
evropské velehory

velká jména italské literatury

Marco Polo (1254-1324)
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0

Dante Alighieri (1265-1321)

Francesco Petrarca (1304-1374)

1300
0

Giovanni Boccaccio (1313-1375)

Niccolò Machiavelli (1469-1527)
Ludovico Ariosto (1474-1533)

1400
0

1500
0
Torquato Tasso (1544-1595)
1600
0

Carlo Goldoni (1707-1793)

1700
0
Alessandro Manzoni (1785-1873)

Giosuè Carducci (1835-1907), NC 1906

1800
0

Luigi Pirandello (1867-1936), NC 1934

Grazia Deleddaová (1871-1936), NC 1926
Filippo Tomasso Marinetti (1876-1944)
Eugenio Montale (1896-1981), NC 1975
Alberto Moravia (1907-1990)

1900
0

Salvatore Quasimodo (1901-1968), NC 1959
Cesare Pavese (1908-1950)

Pier Paolo Pasolini (1922-1975)
Umberto Eco (1932-2016)
Dario Fo (1926-2016), NC 1997
Antonio Tabucchi (1943-2012)
2000
0

Desetiminutovky

;

Itálie ve finále fotbalového ME 2012
Článek k úlohám
Španělé na začátek vynechali zdlouhavou přihrávkovou mezihru a vrhli se na Italy
přímočarým, aktivním fotbalem. Uběhlo šestnáct minut a postupný nátlak přinesl gól –
kouzelnou nahrávku od Iniesty dostal za obranu Fabregas, jenž zpětným centrem našel
hlavu Davida Silvy […].
Italové se okamžitě pokoušeli dostat dopředu, hodně stříleli, ale vždy z pozic, které nebyly
pro brankáře Casillase až tak nebezpečné. Cassano pálil dvakrát – jednou jeho vychytralá
střela skončila v náručí španělského brankáře, podruhé razantní ránu z patnácti metrů
Casillas vyrazil.
Moc se tentokrát nevedlo Mario Balotellimu, utíkal mu míč, za poločas si připsal jednu
nepovedenou střelu.
Naopak Španělé hráli svěže, jakoby vylezli ze svého eurostínu, rychlost jejich hry byla
o stupeň výše než v minulých zápasech. Výrazně se konečně připomínal Xavi, jenž měl
spoustu skvělých momentů. To bylo důležité pro celou španělskou hru. Vyvrcholením jeho
výborného výkonu byla nádherná akce, v níž si vyměnil míč s levým bekem Jordim Albou
a poslal mu úžasnou přihrávku do sprintu – Alba šel v ohromné rychlosti sám na Buffona
a s klidem zakončil […]!
Druhá půle: marný nátlak a pak propadák
Italové se ale nechtěli vzdát. Tedy – chvíli. Do druhého poločasu přišel místo Cassana
zkušený Di Natale a hned zkraje měl velkou šanci – v dobré pozici střílel nad. A po chvíli
ještě větší: byl sám před Casillasem, ale španělský brankář dobře vyběhl a chytil.
Po chvilkové italské euforii přišel dlouhý prolog španělské přihrávkové nekonečnosti. Italové
jen sledovali, jak soupeř naprosto ovládá hru. Byli bez šance. Navíc se zranil Thiago Motta.
A Italové už neměli na vystřídání. Hráli v deseti. Minuty rychle utíkaly. Půl hodiny, čtvrt
hodiny. Italská bezmoc rostla. Teď by pomohl jen okamžitý gól. Jenže nic se nestalo. Ani
náznak.
Naopak Torres dostal míč do otevřené obrany a šest minut před koncem rozhodl gólem […]
o totální španělské hegemonii. A v nastavení ještě stejný hráč obskočil rezignovaně
zkoprnělou obranu, nahrál Matovi a ten zvýšili […]. Totální debakl.
Země, kterou postihla možná největší ekonomická krize v historii, teď zapomíná na všední
problémy a opíjí se fotbalem. Po finálovém večeru je třeba dodat – naprosto zaslouženě.
(http://www.tyden.cz, upraveno)

Itálie ve finále fotbalového ME 2012

1) Určete na základě článku výsledek utkání Španělsko–Itálie:
2) Ve které z následujících částí článku se uplatňuje elipsa?
A)
B)
C)
D)

…utíkal mu míč, za poločas si připsal jednu nepovedenou střelu.
…z pozic, které nebyly pro brankáře Casillase až tak nebezpečné.
…se konečně připomínal Xavi, jenž měl spoustu skvělých momentů.
…byl sám před Casillasem, ale španělský brankář dobře vyběhl a chytil.

3) Ve které z následujících částí článku je chybný tvar slova?
A)
B)
C)
D)

Fabregas, jenž zpětným centrem našel hlavu Davida Silvy
Alba šel v ohromné rychlosti sám na Buffona a s klidem zakončil
nádherná akce, v níž si vyměnil míč s levým bekem Jordim Albou
hráč obskočil rezignovaně zkoprnělou obranu, nahrál Matovi a ten zvýšili

4) Která z následujících možností nejlépe vystihuje význam spojení vylezli ze svého
eurostínu?
A)
B)
C)
D)

Tradiční útočné rozestavení Španělů konečně přineslo úspěch.
Španělským hráčům přestala vadit vedra panující v dějišti šampionátu.
Hra španělského týmu se oproti předchozím zápasům výrazně zlepšila.
Mistři světa měli šanci konečně Italy porazit na vrcholné evropské úrovni.

5) Kterou z následujících intepretací umožňuje věta A Italové už neměli na
vystřídání?
A)
B)
C)
D)

Italům už se do střídání zraněného hráče příliš nechtělo.
Italům scházely síly na to, aby mohli vystřídat zraněného hráče.
Italům bylo jasné, že zraněný hráč se vystřídá o přestávce sám.
Italům by se střídání zraněného hráče pár minut před koncem nevyplatilo.

6) Ke které z následujících možností odkazuje část článku A po chvíli ještě větší?
A)
B)
C)
D)

střela
šance
pozice
branka

W. Shakespeare: Zkrocení zlé ženy

Do italského prostředí je zasazen děj komedie Zkrocení zlé ženy, v níž se
několik nápadníků uchází o ruku Blanky, dcery velmože Baptisty.
V tajenkách doplňovaček zjistíte, ve kterém městě se děj odehrává,
a z něhož pocházejí i nápadníci Hortensio a Gremio (1. tajenka). Třetím
nápadníkem je Lucenzio, který přišel z jiného města (2. tajenka).

Žižkova zbraň

P
P
P
P
P
P

voňavka
úskok, podraz
postavení, pozice
horní lesklá vrstva na dortu
středoamerický stát

2. tajenka
jméno učitele Hnízda
noční pták
Severoafričan

mapa italské literatury

* Eugenio Montale
* Alessandro Manzoni †

Cesare Pavese †

* Claudio Magris
* Giacomo Casanova
* Italo Svevo
* Carlo Goldoni

* Pier Paolo Pasolini
* Francesco Petrarca
* Giovanni Boccaccio †
* Umberto Eco

* Niccolò Machiavelli †

* Antonio Tabucchi

* Pietro Aretino

* Dante Alighieri

* Gabriele d'Annunzio

Torquato Tasso †
* Elsa Morante †
* Alberto Moravia †
* Elena Ferrante
* Grazia Deleddaová

* Natalia Ginzburgová

* Luigi Pirandello

Salvatore Quasimodo †

criss-cross
Po doplnění italských spisovatelů najdete v označených políčkách
tajenku – příjmení spisovatele (Alessandro, 1785–1873), autora
významného historického románu Snoubenci.
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ECO, REA,
LEVI, SABA,
BETTI, BOITO, DESSI, GADDA, GIGLI, LEDDA, MONTI, NIEVO, SORTI,
ABBATE, ANGELA, ARPINO, GIUSTI, JOVINE, MAGRIS, PAPINI,
ARETINO, BENELLI, CALVINO, COLLODI, MONTALE, SAVIANO, VIVIANI,
LEOPARDI, PASOLINI, TOMMASEO, VASSALLI,
GUERRAZZI, PRATOLINI, QUASIMODO, RIPELLINO, UNGARETTI, ZAVATTINI,
PIRANDELLO
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7

slovníčky pojmů

Co dovedu?
- rozeznám hádanku od jiných
literárních žánrů
- poznám charakteristické rysy
hádanky
- porozumím textu hádanky

Balada
Co to je?

- lyrickoepická báseň;
- pochmurný děj s rychlým
spádem;
- zhuštěný děj s mezerami a
náznaky;
- často nadpřirozené bytosti;
- obvykle tragický závěr

Italské listy
Výchozí text k úlohám
Když jsem v reprezentačním hotelu republiky polykal beefsteak na oleji a kozí
sýr, sbíhalo se San Marino a dívalo se na mne. Jeden domorodec, inženýr, se dal se mnou
do řeči; v strašlivém slovním zápase (on totiž zápasil s francouzštinou a já s italštinou,
přičemž oba jazyky nám kladly odpor přímo zběsilý) mi vysvětlil, že San Marino je opravdu
nezávislá republika, jež za války stavěla jenom dobrovolníky; že má úhrnem pět tisíc
občanů, kterým požehnaně a celkem klidně vládne siňor Gozzi, ač jsem sám našel na
patnících nápisy provolávající „evviva“ jiné veličině, patrně opoziční. Dotyčný domorodec se
pokusil podat mi nástin sanmarinských dějin, ale to už rukama dobře nešlo. O Češích se
domníval, že jsou plemene řeckého. Bližší mezistátní styk jsem pro řečené potíže nemohl
navázat; ať někdo jiný pokračuje v mém díle, ale ať si k tomu vybere den, kdy nebude
nekonečně pršet a kdy nebude zaklopen mraky ten divný vršek skály, ta strmá výspa, jež je
nejzachovalejší evropskou republikou.
(K. Čapek, Italské listy)

Odborný text
V antické rétorice a poetice jeden z ↗tropů, záměna pojmenování lišících se věcnou
kvantitou (řecky synekdochē = ‘spolurozumění’). S. je blízká ↗metonymii a někteří
teoretici ji považují za její druh. Její specifičnost spočívá v tom, že sémanticky širší výraz je
nahrazen výrazem sémanticky užším a naopak.
(https://www.czechency.org/slovnik/SYNEKDOCHA)

1) Určete na základě odborného textu, ve které z následujících částí výchozího textu
se uplatňuje synekdocha:
A) sbíhalo se San Marino a dívalo se na mne
B) požehnaně a celkem klidně vládne siňor Gozzi
C) se pokusil podat mi nástin sanmarinských dějin
D) vysvětlil, že San Marino je opravdu nezávislá republika
2) Která z následujících možností vystihuje význam slova evviva ve výchozím textu?
A) Ať žije!
B) Z cesty!
C) Nechť zhyne!
D) Sláva vítězům!
3) Nalezněte ve výchozím textu pasáž dokládající pisatelovy potíže s italštinou:
4) Vysvětlete, co se ve výchozím textu skrývá za souslovím řečené potíže:
5) Napište synonymum k výrazu úhrnem ve výchozím textu:

„italská“ díla Dana Browna

Také americký autor bestsellerů Dan Brown (* 1964) zavádí hrdiny některých svých
knih do Itálie. Názvy dvou takových děl naleznete v tajenkách.

divadelní hra; zimní měsíc
čínský medvídek; pojmenování

A

dvě česká města zakončená na -ň
zeď; plavat
činit, konat; prvek značky Zn
táhnout; podnebí

Po vyluštění
Brownových knih
zjistěte názvy staveb
na obrázcích a
vysvětlete jejich vztah
k oběma knihám.

sicilské velkoměsto
prodejna ryb
fabrika
hlodavec s nápadným ohonem
literární ďábel
ranní jídlo
odloučení, separace

Kdy? Kdo?

Josef Hora je autorem básnické sbírky Itálie. Zjistíte podle následujících informací,
ve kterém roce poprvé vyšla Horova sbírka?

???

V témže roce:

- se narodil americký spisovatel +++++, autor slavného románu Sophiina volba;
- se ve West Pointu narodil další slavný americký prozaik Gore Vidal;
- zemřel český dekadentní spisovatel Arnošt Procházka;
- zemřel spoluautor hry Maryša (Alois);

???

- zemřel Jindřich Šimon Baar;
- zemřel ruský básník Sergej Jesenin;
- vyšla slavná literární díla:
Americká tragédie Theodora Dreisera
Jeseninova poema Anna Sněgina
Vančurův román Pole orná a válečná

???

román +++++ Paní Dallowayová
Bulgakovovy novely Psí srdce a Osudná vejce
Durychova Sedmikráska
Fitzgeraldova próza Velký Gatsby
román Sinclaira Lewise Arrowsmith

???

+++++ sbírka Na vlnách TSF
Reynkova sbírka Rty a zuby
Bieblova sbírka Zloděj z Bagdadu
román Liona Feuchtwangera Žid Süss

- a také se toho roku stal Karel +++++ předsedou československého Penklubu a byl jím
až do roku 1933

???

díla italských autorů ve skrývačkách

1 TEN VESNICKÝ NEZNABOH ORAL KAMENITÉ POLE ROK CO
ROK A NEZTRÁCEL NADĚJI NA RYCHLÉ ZBOHATNUTÍ. (Moravia)

2 NA SNĚMU V NĚMECKÉ MOHUČI SE SEŠLI NEJVYŠŠÍ
CÍRKEVNÍ PŘEDSTAVITELÉ I SVĚTŠTÍ VLADAŘI. (Machiavelli)

3 NEÚSNOSNÁ DÉLKA PUTOVÁNÍ UŽ UNAVOVALA I TY
NEJVYTRVALEJŠÍ CESTOVATELE. (Malaparte)

4 PRO VŠECHNA KŘESŤANSKÁ KRÁLOVSTVÍ NA STŘEDNÍM
VÝCHODĚ BYL DŮLEŽITÝ OD TURKŮ OSVOBOZENÝ
JERUZALÉM, KDE SE ČINILA ZÁSADNÍ ROZHODNUTÍ. (Tasso)

5 KAZATEL JERONÝM PRAŽSKÝ HŘBITOVNÍ KVÍTÍ URČITĚ
NENAPSAL, TO VÍM JISTĚ, ALE TO JE Z CELÉHO ZADÁNÍ ÚKOLU
TAK VŠECHNO, ČÍM SI JISTÝ JSEM. (Eco)

6 KDYŽ SE ŽENIL JINDŘICH IV. NAVARRSKÝ, PROPUKLO VE
FRANCII VRAŽEDNÉ ŠÍLENSTVÍ, KTERÉ DOSTALO NÁZEV
BARTOLOMĚJSKÁ NOC. (Pirandello)

7 ZATÍMCO NA ZÁPADNÍ FRONTĚ SPOJENCI POSTUPOVALI DO
NITRA ŘÍŠE, NA BOJIŠTÍCH VE VÝCHODNÍ EVROPĚ
POKRAČOVAL KAŽDODENNÍ ZBĚSILÝ ŽIVOT VOJÁKŮ
POSTUPUJÍCÍCH DESÍTKY KILOMETRŮ DENNĚ. (Pasolini)

8 LOUPEŽNÍKU RUMCAJSOVI VĚŘÍ MANKA I CIPÍSEK A JIČÍNSKÝ
PÁN SE SNAŽÍ MARNĚ. (Moravia)

9 ŽENY V JESKYNI ZPRACOVÁVALY KŮŽE Z ULOVENÝCH
ZVÍŘAT, MUŽI SE VYDALI NA LOV DALŠÍCH KOPYTNÍKŮ, KTEŘÍ
PRO NĚ BYLI SNADNOU KOŘISTÍ. (Malaparte)

Umberto Eco
Umberto Eco (1932–2016) byl jedním z nejvýznamnějších autorů
své doby. Světově uznávaný sémiolog, filosof, estetik a spisovatel
je považován za vrcholného představitele postmodernismu.
V tajence najdete názvy dvou autorových románů.
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intoxikace
pták s pověstí zloděje
albánská metropole
tenistova potřeba
tání
italské město se slavným balkónem
pohupovat, pokyvovat
malá domácí šelma
pomluvy
průtokový ohřívač vody
vztažné zájmeno
americká stepní šelma
menší proutěná nádoba

E
E
E

vládce knížectví

tisíc kilogramů

český filozof (Erazim)

úděl, sudba

střešní konstrukce

vězeňská místnost

rozrušení, nepokoj

obuv

kapalné palivo

polotuhá hmota

sedmý den

zeleninové jídlo
smíření
nástroj žence
přístavní hráz
ohrada

hokej proti Itálii na MS 2012
Češi vstoupili do utkání aktivně a klid na jejich hokejky vlil už na konci
šesté minuty veterán Petr Nedvěd, jenž zakončil akci dva na jednoho
bruslí do italské brány. Vzhledem k tomu, že Nedvěd neudělal aktivní
pohyb
pohyb nohou
nohou směrem k puku, sudí po poradě s kolegou u videa gól uznal.
Na 2:0 zvýšil po pohledné kombinaci Jiří Novotný, jenž si narazil kotouč s Petružálkem a
pohodlně zakončil do odkryté klece. V první třetině zahrozili Italové jen při přesilové hře, tvrdá
rána Larkina ale proletěla těsně vedle Štěpánkovy tyče.
Druhá dvacetiminutovka začala vyrovnaně, Itálie si dokonce vynutila početní převahu. Avšak
inkasovala při ní. Češi totiž ujeli ve třech proti jedinému italskému bekovi, což potrestal
přesnou střelou obránce Petr Čáslava.
Čtvrtou trefu si do vlastní sítě dali Italové sami. Hemského nahození před bránu v přesilové
hře totiž Plastino tečoval za záda bezmocného Tragusta. A když přesně o minutu později
zvýšil […] povedenou ranou od modré opět Čáslava, vypadalo to s italskou reprezentací
hodně špatně.
Poslední dějství se už neslo v tréninkovém tempu. Do utkání tak zasáhl i třináctý útočník
Lukáš Kašpar, který mohl ve velké šanci zvýšit na rozdíl šesti gólů, v nájezdu však Tragusta
nepřekonal. Přesto se Češi dalšího gólu dočkali, v početní výhodě totiž skórovala čerstvá
posila z NHL Martin Erat a uzavřela skóre […].
(http://sport.ihned.cz)

1) Určete na základě článku výsledek utkání Česko–Itálie:
2) Najděte v článku jednoslovná pojmenování užitá pro třetinu jako část hokejového
zápasu:
3) Napište počet branek, které český tým prokazatelně vstřelil při přesilových hrách:
4) Ve které z následujících částí článku se uplatňuje personifikace?
A)
B)
C)
D)

Nedvěd neudělal aktivní pohyb nohou směrem k puku
Češi totiž ujeli ve třech proti jedinému italskému bekovi
nahození před bránu v přesilové hře totiž Plastino tečoval
tvrdá rána Larkina ale proletěla těsně vedle Štěpánkovy tyče

5) Ve které z následujících částí článku hodnotí jeho pisatel dění na ledě?
A)
B)
C)
D)

sudí po poradě s kolegou u videa gól uznal.
Na 2:0 zvýšil po pohledné kombinaci Jiří Novotný,
zakončil akci dva na jednoho bruslí do italské brány.
Do utkání tak zasáhl i třináctý útočník Lukáš Kašpar,

literatura antického Říma

21. 9. roku 19, ale ještě před naším letopočtem, zemřel v Brundisiu jeden
z nejvýznamnějších literátů antického Říma. Jeho jméno najdete v tajence.

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

chrlit lávu a popel
obyvatel sousedního domu
den v týdnu
zklamat, neuspět, přestat fungovat
šnek bez ulity
zármutek, žal
sestoupení
jeden z ledových mužů
jméno tenistky Williamsové
řecký městský stát
průpovídka
český spisovatel 19. století (Karel)
zničit ohněm
město známé výrobou zápalek
Severočeské tukové závody
vykoupit, zachránit
uzenářské výrobky
pracovník ve slévárně
autor Ferdy mravence
část Prahy 5

osmisměrka
Po vyškrtání všech výrazů zbude 7 písmen, která čtena po řádcích
tvoří tajenku: jméno a příjmení italského dramatika, výtvarníka a
skladatele (1926–2016).
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BALTIMORE, BLOKÁDA, ČEKANKA, DALEKOHLED, DEBATA, DETONACE, DOMAŽLICE, DOPRAVA,
DOTAZ, DOZORCE, ELEKTŘINA, EPOPEJ, GANGA, GRANÁT, GUATEMALA, HERCEGOVINA, HOTEL,
HROMOSVOD, JESETER, JORDÁNSKO, KAPALINA, KAPITÁN, KARABINA, KARBANÁTEK, KOLONIE,
KOPIE, KOSTEL, KOTLETA, LASTURA, LILEK, MADAGASKAR, MANDARINKA, MASKOT, MELASA,
MENZA, NAURU, OBŽIVA, OTROKOVICE, PALEC, PARTE, PAŘEZ, PASEKA, PÁTER, PECEN, PEDÁL,
PLÁTCE, PODKLAD, POKER, POLIBEK, PROŽITEK, PŘÍTEL, ŘEMEN, SAMET, SAPONÁT, SERENÁDA,
SIBIŘ, SKOKÁNEK, SPARŤAN, STÁNKAŘ, STRÝC, SUTANA, ŠPENÁT, ŠTĚTEC, TAHITI, TRENÉR, TRIBUN,
VANDAL, VENEZUELA, VSETÍN, VÝKON, ZÁKLAD, ZELENINA, ŽILETKA, ŽLÁBEK
1
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studium i zábava

Itálie na hokejovém MS 2017
Švédsko vstoupilo do zápasu aktivně a v úvodních devíti minutách
skórovali Rask a Holm. Italové sice snížili ve 24. minutě, když přesilovou
hru využil Morini, ovšem Brodinova nechytatelná dělovka vrátila klid na
hokejky Seveřanů. Po 41 sekundách třetí třetiny Lindholm se štěstím dorazil do brány
svou střelu a Italové za nepříznivého stavu rezignovali.
Švédové korunovali svůj výkon čtyřmi brankami v závěrečné desetiminutovce a po výhře si
upevnili druhou příčku v tabulce. Ještě o víkendu navíc jejich kádr doplní hvězdné jméno
z NHL, do Německa přiletí brankář Henrik Lundqvist. Brankář New York Rangers si na
sklonku kariéry poprvé na MS zahraje se svým dvojčetem Joelem, který je kapitánem
švédského mužstva.
(http://sport.eurozpravy.cz/hokej/189713-svedska-exhibice-italove-schytali-osmigolovy-pridel/, upraveno)

1) Napište výsledek utkání Švédsko–Itálie včetně jednotlivých třetin:
2) Napište příjmení kapitána švédské reprezentace:
Italové šli do utkání s vědomím, že pouze plný bodový zisk je může zachránit. Přesto
k vidění příliš šancí nebylo. Dlouho se totiž soustředili hlavně na obranu, aby neinkasovali a
nemuseli zápas otáčet z nepříznivého stavu. O jediný zajímavější moment první třetiny se
postaral Madsen, jehož zakončení vytěsnil gólman Andreas Bernard maskou, a puk poté
skončil na tyči.
Ve druhé třetině přišly vniveč příležitosti Antona Bernarda a Andergassena, na druhé straně
zahrozil Regin, Italové však nadále setrvávali především u snahy o dobrou defenzivu a po
40 minutách hry měli na kontě v utkání o všechno dohromady pouhých 10 střel mezi tyče.
Klíčovou pasáž rozpoutala nevyužitá možnost Poulsena ve 49. minutě. Vzápětí měl Michele
Marchetti na holi kýžený gól, který mohl znamenat záchranu Italů, jenže bekhendovou
dorážkou ve stoprocentní šanci nechal vyniknout Dahma.
(http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/skupina-a-italie-podlehla-danum-a-sestupuje-rusko-porazilo-lotyse/1485634)

3) Která z následujících možností nejlépe vystihuje dojem pisatele článku z dění na
hřišti v první třetině?
A)
B)
C)
D)

celkem nuda
pastva pro oči
průměrný zápas
dramatická podívaná
4) Která z následujících možností je nejvhodnější náhradou slova
rozpoutala ve třetím odstavci článku?
A)
B)
C)
D)

završila
přinesla
vypuknula
odstartovala

řešení

str. 3: Pavese (města: Roma, Bari, Pisa, Milano, Cesena, Napoli, Varese, Verona, Torino, Rimini, Padova, Pesaro)
str. 4: Itálie se rozkládá na Apeninském poloostrově a sahá od alpských velehor a dolomitských vrcholů na severu až po
ostrov Sicílie na jihu.
Na území dnešní Itálie žili Etruskové, starověký Řím se stal pokračovatelem řecké civilizace. Římané postupně ovládli
celé Středomoří, v evropském vnitrozemí se střetávali s germánskými kmeny, dostali se do Británie, na východě si
podmanili místa, kde vzniklo křesťanství, neodolal jim ani Egypt.
Ve středověku soupeřily o moc na Apeninském poloostrově městské státy, které podle momentální situace uzavíraly
spojenectví s různými evropskými panovníky. Tak na území dnešní Itálie bojovala vojska římských císařů, francouzských
králů, španělských panovníků. Benátská republika a Janov byly obchodními velmocemi, Milán či Florencie patřily
k nejbohatším oblastem regionu. Papežský stát byl mocenským nástrojem katolické církve.
Itálie ovlivňovala po celá staletí kulturní vývoj v celé Evropě. Skvosty románské, gotické a renesanční architektury
v italských městech jsou cílem turistů. Galerie a muzea po celém světě se pyšní obrazy a sochami italských umělců, kteří
po dlouhá staletí udávali směr vývoje evropského umění.
Italové jsou známí láskou ke sportu. Se svými sportovci nadšeně oslavují vítězství a prožívají zklamání v případě
neúspěchu. Národním sportem je fotbal, hvězdy turínského Juventusu, obou milánských klubů, týmů z Neapole, Říma,
Janova a dalších míst jsou celonárodními celebritami.
str. 5: Záhada Berniniho busty, Záhada Tizianovy fresky
str. 9: 1) 4:0; 2) D; 3) D; 4) C; 5) B; 6) B
str. 10: Padova, Pisa
str. 12: Manzoni
str. 14: 1) A; 2) A; 3) v strašlivém slovním zápase, oba jazyky nám kladly odpor přímo zběsilý; 4) pisatel neumí italsky,
domorodec neumí francouzsky; 5) celkem, dohromady
str. 15: Andělé a démoni, Inferno. Na obrázcích jsou stavby, v nichž se odehrává část děje obou knih: Andělský palác
v Římě (Andělé a démoni); Starý palác /Palazzo Vecchio/ ve Florencii (Inferno).
str. 16: 1925; William Styron; Mrštík; Virginie Woolfové; Seifertova; Čapek
str. 17: 1) Horalka; 2) Vladař; 3) Kaput; 4) Osvobozený Jeruzalém; 5) Pražský hřbitov; 6) Jindřich IV.; 7) Zběsilý život; 8)
Římanka; 9) Kůže
str. 18: Ostrov včerejšího dne; Nulté číslo
str. 19: 1) 6:0; 2) dvacetiminutovka, dějství; 3) tři; 4) D; 5) B
str. 20: Publius Vergilius Maro
str. 21: Dario Fo
str. 23: 1) 8:1 (2:0, 1:1, 5:0); 2) Lundqvist; 3) A; 4) D

