PROČeštinu 1/2020

čeština a americký fotbal
Rok 2020 měl být nabitý sportovními událostmi. Pandemie rozhodla jinak,
„sportovním“ rokem bude až ten příští. Tak jsme se místo světovým
hokejovým šampionátem, olympiádou nebo evropským mistrovstvím ve
fotbalu (socceru) nechali inspirovat fotbalem americkým. Samozřejmě
s využitím češtiny – jazykové procvičování, literární souvislosti, luštění…

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

První číslo tohoto roku mělo být původně věnováno literárním
výročím. Uzavření sportovních fanoušků nouzovým stavem doma
ovšem uvolnilo nečekaný rodinný tvůrčí potenciál, který přinesl
dostatek materiálu k tomu, abychom sestavili číslo věnované
americkému fotbalu. Mimořádná opatření zasahují nejen do životů
sportovců, ale také příznivců sportu. Proto jsme se rozhodli
nabídnout alespoň drobnou útěchu v podobě tréninku mentálního.
A ani příznivci češtiny nepřijdou zkrátka. Propojení češtiny a jiného
tématu se snažíme naplnit i tady. O číslo časopisu, které bude
věnované literárním výročím, nepřijdete – pracuje se na něm
souběžně a světlo světa také spatří v poměrně krátké době.
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Super Bowl
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM
Nejen stát Missouri, pro který získal první Super Bowl po 50 letech, ale celý sportovní svět
mu leží u nohou. A pravé ruky, právě z ní vyletěly za zdánlivě ztraceného stavu 10:20
v poslední čtvrtině 54. Super Bowlu proti San Franciscu tři přihrávky, které jeho spoluhráči
následně přetavili v touchdowny a famózní otočku na 31:20. Quarterback Patrick Mahomes
se stal v noci z neděle na pondělí v Miami nesmrtelným. A to mu je pouhých 24 let, NFL
hraje třetím rokem. A navíc měl hrát baseball.
Svět se domnívá že výhra je dost způsobená tím že hráči ze SF, zápas ke konci podcenili,
to však hlavní trenér celku co prohrál vyvrátil, s tím že jeho hráči do toho dali všechno.
Mahomes je vůbec neuvěřitelný úkaz, na střední škole se věnoval basketbalu a baseballu,
do kterého ho tlačil jeho otec Pat, který v MLB odházel jedenáct let jako nadhazovač.
Mahomes junior byl dokonce tak dobrý, že si ho v roce 2014 na draftu do MLB vybrali Detroit
Tigers. Ale kudrnatý týpek řekl ne, chci hrát americký fotbal. Dobře udělal! A ještě předtím na
univerzitě Texas Tech vyhrál soutěž v házení sekerou.
(zdroj: idnes.cz upraveno)

1) Rozhodněte o každé z následujících informací, zda je obsažena ve výchozím
textu (ANO), či nikoli (NE):
ANO NE

1.1

Poslední utkání sezóny se odehrálo na Floridě.

1.2

Pat Mahomes zakončil kariéru v týmu Detroit Tigers.

1.3

Patrick Mahomes začínal jako nadhazovač týmu Texas Tech.

1.4

Mahomes junior na počátku fotbalové kariéry hrál v San Francisku.

2) Najděte ve výchozím textu víceslovné pojmenování užité pro označení
Patricka Mahomese:
3) Opravte interpunkci ve druhém odstavci výchozího textu:
4) Rozhodněte o každé z následujících částí výchozího textu, zda jde o obrazné
pojmenování (ANO), či nikoli (NE):
ANO NE

4.1

je vůbec neuvěřitelný úkaz

4.2

sportovní svět mu leží u nohou

4.3

vyhrál soutěž v házení sekerou

4.4

se stal v noci z neděle na pondělí v Miami nesmrtelným
-fbjr-

fotbalista a spisovatel se stejným příjmením
pro všechny
1) Tight end Caroliny Panthers
Temarrick má stejné příjmení
jako jeden z nejslavnějších
amerických spisovatelů Ernest,
účastník obou světových válek,
milovník boxu a býčích zápasů.
2) Center Minnesoty Vikings
Garrett má stejné příjmení jako
americký klasik science fiction
Ray, autor Marťanské kroniky
a románu 451 stupňů
Fahrenheita.

6) Receiver Dallasu Cowboys
Amari má stejné příjmení jako
americký spisovatel první poloviny
19. století James Fenimore,
tvůrce Posledního Mohykána.
7) Offensive tackle Seattlu
Seahawks Duane má stejné
příjmení jako Dan, americký autor
bestselleru Šifra mistra Leonarda.

3) Defensive end Chicaga
Bears Brent má stejné příjmení
jako současný český prozaik
Miloš, autor románů Hastrman,
Santiniho jazyk.

8) Cornerback Los Angeles
Chargers Desmond má stejné
příjmení jako americký spisovatel
Stephen, jeden z nejslavnějších
světových autorů hororů (To,
Osvícení).

4) Defensive end Dallasu
Cowboys Demarcus má stejné
příjmení jako anglický
spisovatel David Herbert,
autor proslulého románu
Milenec lady Chatterleyové,
který byl ve své době zakázán
a ještě v 60. letech minulého
století v Británii považován za
pornografický.

9) Running back Philadelphie
Eagles Boston má stejné příjmení
jako skotský představitel literárního
romantismu Walter, považovaný
za zakladatele historického
románu (Ivanhoe, Wawerley,
Talisman, Rob Roy).

5) Linebacker Denveru Broncos
Von má stejné příjmení jako
americký dramatik Arthur,
autor dramatu Smrt obchodního
cestujícího.

10) Receiver Arizony Cardinals
Larry má stejné příjmení jako
americký spisovatel Francis
Scott, považovaný za typického
představitele tzv. ztracené
generace, autor proslulého románu
Velký Gatsby.

Hrátky se sportem

Znají u protinožců lední
hokej? Kde jsou
největší skokanské
můstky na světě? Kdo
je nejúspěšnějším
plavcem všech dob? Co
je tiebreak? Jak vysoko
je basketbalový koš?
Získali jsme někdy
medaili na fotbalovém
mistrovství světa? Jak
se běhá skiatlon? Co je
trap a co skeet? Jaký je
rozdíl mezi kanoistou a
kajakářem?
Nevíte? V Hrátkách se
sportem pro malé
školáky najdete
odpovědi. Čeká na vás
29 sportů – o každém
se dozvíte něco
z pravidel, najdete
informace i zajímavosti
o úspěšných
sportovcích i týmech.
Něco si sami přečtete,
ale nebude to stačit –
spousta informací je
totiž ukrytá v tajenkách
různých doplňovaček,
osmisměrek,
čtvercovek a dalších
hádanek a křížovek.

týmové názvy

Vyberte na označených místech v textu správná písmena
Jediným týmem ve třech ligoví/ých soutěžích a/Amerického fotbalu
u nás, který nemá v názvu město, kde hraje své domácí zápasi/y, je
Vi/ysočina Gladiators.
V nepresti/yžnější soutěži světa NFL působí/ý takových týmů několik:
v n/Nashville hrající Tennessee t/Titans, Cardinals se sídlem
v a/Arizonském městě Glendale. Ve Foxborough nedaleko Bostonu
sídlí/ý Patriots z n/Nové a/Anglie. Tým Carolina Panthers hraje svá
domácí utkání v Charlotte, největším městě státu s/Severní
k/Karolína, Minneapolis je domovem týmu Mi/ynnesota Vikings.
Týmy s podobně utvořenými/y názvi/y najdeme i v e/Evropských
soutěžích. V r/Rakouské nejvi/yšší soutěži působí/ýcí Raiders Tirol
hrají v Innsbrucku, jedním z v/Vídeňských týmů jsou Danube
Dragons. Tým New Yorker Lions není soupeřem n/Newyorských
Giants a Jets, jde o tým hrající v n/Německém Braunschweigu. Na
utkání týmu Saarland Hurricanes ve druhé n/Německé lize bi/ychom
museli do s/Sárského Saarbrückenu. Několikanásobný d/Dánský
mistr Triangle Razorbacks je domovem ve městě Vejle.

skloňování

1) Utvořte příslušné tvary podle vzoru:
Vzor Prague Mustangs: pražští Mustangs
Příbram Bobcats

_____________________________________________

Nitra Knights

_____________________________________________

Brno Alligators

_____________________________________________

Ústí nad Labem Blades

________________________________________

Karlovy Vary Warriors

________________________________________

Mladá Boleslav Greenraiders

___________________________________

2) Utvořte 3. pád:
Vzor pražští Lions: pražským Lions
trutnovští Rangers _____________________________________________
ostravští Steelers

_____________________________________________

třinečtí Sharks

_____________________________________________

pardubičtí Stallions _____________________________________________
přerovští Mammoths

________________________________________

3) Utvořte 6. pád:
Vzor pražští Black Panthers: pražských Black Panthers
jičínští Hurricanes _____________________________________________
táborští Foxes

_____________________________________________

liberečtí Titans

_____________________________________________

znojemští Knights _____________________________________________
4) Utvořte 7. pád:
Vzor brněnští Sigrs: brněnskými Sigrs
šumperští Dietos

_____________________________________________

královehradečtí Dragons ________________________________________
litvínovští Hunters _____________________________________________
budějovičtí Hellboys

________________________________________

criss-cross
Po doplnění všech fotbalistů najdete v označených políčkách příjmení spisovatele, který
mimo jiné napsal také romány z prostředí amerického fotbalu.
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GAY, KEY, LEE,
AMOS, DAHL, IVES, RAPP, REED, WEBB,
ALLEN, DARBY, EBRON, LAMGO, LOUIS, MAHER, PERRY, ROSAS, ROSEN, SNEAD, TALIB, URBAN,
WENTZ, GURLEY, IUPATI, NEWTON, SETTLE, TAYLOR, WILSON, YELDER, YELDON,
AUCLAIR, BARRETT, BECKHAM, FREEMAN, MATHIEU, SANDERS,
AMENDOLA, CAMPBELL, GAUTHIER, SPRINKLE, STAFFORD, ZUERLEIN,
GAROPPOLO, HIGHTOWER, YARBROUGH,
1
2
3
4
5
6
7
ROETHLISBERGER
-pb-

krkolomná příjmení

A Nobileho vzducholoď
S

linebacker Chicaga Bears

místo, které dalo název yperitu

A obyvatelka státu v jižní Evropě
S

jméno Presleyho

A největší primát
S

jméno Johnsona a Jelcina

A místnost určená k výuce
S

zápisník

A ženské jméno (Trumpová)
S

část Velké Británie

A náš světadíl

center New York Jets

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

žák

O
O

anglicky mladý

spojení, svazek
domestikovaný lichokopytník
kopnutí do míče špičkou nohy
uctivá žádost
národohospodářský odborník
ruina, zřícenina
nepodlehnout, ubránit se
vyznamenání, uznání
sultanát na Arabském poloostrově
italská příloha z brambor, mouky a vajec

posila Buccaneers
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM
Čekalo se, to, přes to to pro svět amerického fotbalu znamen/nná šok. Po dlouhých dvaceti
sezonách, opouští legendární Tom Brady tým New England Patriots. Zřejm ě/ně nejlepší
quarterback v historii NFL, se dohodl na pokračování své bohaté kariéry s Tampa Bay
Buccaneers. S týmem, který prožíval jednu špatnou sezonu za druhou. Dokáže ho
ikon/nnický hráč ve 42 letech dostat mezi elitu NFL?
(zdroj: idnes.cz upraveno)

1) Vyberte správné doplnění zvýrazněných míst ve výchozím textu:
2) Vyskloňujte v jednotném čísle jméno a příjmení hráče, o kterém se píše ve
výchozím textu:
1. pád:
2. pád:
3. pád:
4. pád:
5. pád:
6. pád:
7. pád:
3) Opravte interpunkci ve výchozím textu:
4) Rozhodněte o každé z následujících částí výchozího textu, zda je napsána
správně (ANO), či nikoli (NE):
ANO NE

4.1

dlouhých dvaceti sezonách

4.2

přes to to pro svět amerického fotbalu

4.3

týmem, který prožíval jednu špatnou sezonu za druhou

4.4

se dohodl na pokračování své bohaté kariéry s Tampa Bay Buccaneers

5) Rozhodněte o každé z následujících možností, zda může vystihovat význam
podtržené části výchozího textu (ANO), či nikoli (NE):
ANO NE

5.1

hrál v bohatém týmu Patriots

5.2

měl úspěšnou kariéru v Patriots

5.3

působil v Patriots dlouho a úspěšně

5.4

byl v Patriots po celou kariéru bohatý
-fbjr-

čtení tabulky
Doplňte prázdná místa v tabulce:
Americký fotbal: tabulka po základní části sezóny 2014–2015
1.

New England Patriots

16

12

0

4

468:313

2.

Denver Broncos

16

12

0

4

482:354

3.

Indianapolis Colts

16

11

0

4.

Pittsburgh Steelers

16

5.

Cincinnati Bengals

16

6.

Baltimore Ravens

16

7.

Houston Texans

16

372:307

0.563

8.

Kansas City Chiefs

16

353:281

0.563

9.

Buffalo Bills

16

343:289

0.563

10. Los Angeles Chargers

16

348:348

0.563

11. Miami Dolphins

16

8

0

8

388:373

12. Cleveland Browns

16

7

0

9

299:337

13. New York Jets

16

4

0

12

283:401

14. Jacksonville Jaguars

16

3

0

13

249:412

0.188

15. Oakland Raiders

16

0

13

253:452

0.188

16. Tennessee Titans

16

0

14

254:438

458:369

0.688

0

5

436:368

0.688

10

1

5

365:344

0.656

10

0

6

409:302

2

0.438

Antonio Brown

Doplňte na vynechaná místa v textu správná písmena
Jak se stát z hvězdy NFL bláznem? Antonio Brown ukázal, že krom__ fantast__ckých
v__konů na hřišti je velkým svérázem. V množství malérů, které Brown během přípravy na
novou sezonu udělal, se člověk snadno __tratil. Někteří žasli, jiní se bojí o duševní zdrav__
wide receivera. Antonio Brown se stal b__hem několika měsíců z jednoho z nejlepších
hráčů NFL i h__storie bláznem a exotem.
Brown nevstupoval do slavné NFL jako hv__zda. V draftu si ho v roce 2010 vybral
__ittsburgh Steelers až v šestém kole. Jenže rychle si v__budoval pově__t jednoho
z nejlep__ích receiverů v lize. Sedmkrát byl zvolen do utkání hv__zd (tzv. Pro Bowl),
čtyřikrát do nejlepšího týmu sezony (tzv. First team All-Pro). Svým__ v__kony si hlasitě říkal
o zařazení do Síně sláv__.
Jenže Brown si se svou pověstí v posledních měs__cích dost zahrává. Vše odstartoval
záv__r základní části lo__ské sezony. Steelers v posledním zápase měli bojovat o šanci
postoupit do play off. B__hem tréninku na poslední zápas se Brown nepohodl
__ quarterbackem Benem Roethlisbergerem. Brown po svém spoluhráči mr__knul míčem
a na zb__vající tréninky b__hem týdne se již nedostav__l. Steelers Browna do kl__čového
zápasu nenasadil__.
Podle b__valého spoluhráče Browna to bylo jen otá__kou času, kdy se něco podobného
__tane. „Schylovalo se k tomu roky, teď to jen v__plulo na povr__.” Jiný b__val__ spoluhráč pak
vysv__tlil, jak chování Browna od začátku jeho působení v týmu omlouval hlavní trenér
Steelers, Mike Tomlin. „V podstatě nám řekl, že to budeme tolerovat, protože je na hřišti
produktivní. Jakm__le jeho produktivita klesne, přestaneme to tolerovat.”
Brown měl platný kontrakt i na další tři sezony, ale v__děl, že chce z týmu pryč. A vým__nu
si musel v__dupat. A tak v __noru začal s kampaní na sociálních s__tích, kde poděkoval
fanouškům Steelers za podporu a řekl, že je čas se posunout dál.
Dalším krokem k v__dupání přestupu byl rozhovor pro stanici ESPN. „Poku__ nebudu chtít,
tak už ani hrát fotbal nemusím. Já tu hru nepotřebuju a nemusím nic dokazovat. Chci hrát,
ale nemusím hrát. V tom je rozdíl,” uvedl Brown v rozhovoru. Steelers pochop__li, že Brown se
už v jejich dresu nepředstav__.
(www.nfl.cz; upraveno)

Atlanta Falcons
V tajenkách naleznete klíčové hráče týmu:

M

1. část tajenky
quarterback

středověký nájezdník
rovněž
vojenský zásobovací oddíl

R

2. část tajenky
největší světová mládežnická organizace
kyselina (angl.)
předložka

Jánošíkovo jméno

receiver

značka sport. oblečení a obuvi
ruský revolucionář
velký asijský stát
suma, částka

T

1. část tajenky
nádoba u studny
směrem k zemi
uzavřené prostranství u domu
stepní sudokopytníci
odborník v geodézii

running back

svačinka (zast.)
labužník
vyrobený z pryže
středověký umělecký sloh

osmisměrka
Po vyškrtání všech výrazů zbude 7 písmen, která čtena po řádcích
tvoří tajenku: název týmu působícího v nejvyšší kanadské soutěži.
Až vyřešíte tajenku, zjistěte, ve kterém městě tým sídlí.

V E T P O R O K O L O N Á D A M A Š E K
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T
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K
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U Á Á E L N D E K M T R A K A Ř E N S C
V R Ř A A T C E L R S T U H A Í B Z T K
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V
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V Á N E A C O K É L M L F A O T E W O S
N A S Z E L E N I N A A A M F E I D N I
A M O H A L K O H O L

I

K L A R I N E T

ALADIN, ALBÍN, ALKOHOLIK, APERITIV, BAZÉN, BEDLA, BEDNA, BETEL, BŘEMENO, DALLAS, DAMAŠEK,
DANIEL, DELAWARE, DIVIZNA, DOBRÁK, DRAMATURG, FAGOT, FALAFEL, GLASGOW, IDYLA, INDIE,
KANÁREK, KENTUCKY, KLADIVO, KLARINET, KMOTR, KOBRA, KOLONÁDA, KOROPTEV, KRAUL, KREOL,
KYANID, LAFETA, LAMPA, MAKRELA, MÁRNICE, MARTIN, MEZERA, MILÁN, MILWAUKEE, MLÉKO,
MONTOVNA, NÁBOJ, NÁMEL, NÁVNADA, NITRA, NORMAN, OAKLAND, ODHAD, ODSTÍN, OKLAHOMA,
PERUŤ, POHLEDNICE, PRAČKA, RADNICE, ŘEDKEV, ŘÍKANKA, SOWETO, STROFA, STUHA, ŠIMPANZ,
TEMPLÁŘ, TEREZÍN, TISKAŘ, TLAPKA, TRAKAŘ, TŘINEC, TVÁRNICE, ŤUKÁNÍ, VÁLEC, VALNÍK,
VANCOUVER, VERVA, WESTERN, WHISKY, WOLFGANG, WOLFRAM, ZEDNÍK, ZELENINA
1

2

3

4

5

6

7

fotbalista a spisovatel se stejným příjmením
pro literární znalce I.
1) Safety New York Giants Sean
má stejné příjmení jako americký
tvůrce detektivek Raymond,
představitel tzv. americké drsné
školy, který vytvořil postavu
detektiva Phila Marlowa.
2) Tight end Green Bay Packers
Marcedes má stejné příjmení jako
americký spisovatel Sinclair,
nositel Nobelovy ceny za literaturu,
autor románu Babbitt.
3) Receiver Houstonu Texans
DeAndre má stejné příjmení jako
americký prozaik Forrest, autor
bestselleru Škola Malého stromu a
fiktivního prozaického životopisu
apačského náčelníka Geronima
Odvedu vás do Sierry Madre.
4) Linebacker Houstonu Texans
Zach má stejné příjmení jako
současný americký prozaik
Michael, proslulý autor románu
Hodiny, inspirovaného životem
Virginie Woolfové.
5) Defensive end Baltimore
Ravens Derek má stejné příjmení
jako americký prozaik Thomas,
autor románu K domovu pohleď,
anděle! Jeho romány byly velmi
rozsáhlé, proto se špatně
prodávaly. Zemřel v Baltimore.

6) Linebacker Chicaga Bears Isaiah
má stejné příjmení jako americký
spisovatel John, zápasník,
zápasnický rozhodčí a trenér, nositel
Oscara na scénář k filmu Pravidla
moštárny. Slavný je jeho román Svět
podle Garpa.
7) Defensive end Caroliny Panthers
Brian má stejné příjmení jako
skotský básník 18. století Robert,
autor proslulých balad, z nichž
některé zhudebnil Bob Dylan.
8) Receiver Los Angeles Chargers
Mike má stejné příjmení jako
americký dramatik Tennessee,
autor divadelních her Tramvaj do
stanice Touha, Kočka na rozpálené
plechové střeše.
9) Offensive tackle Minnesoty
Vikings Brian má stejné příjmení
jako americký dramatik Eugene,
nositel Nobelovy ceny, čtyřikrát
získal Pulitzerovu cenu. Jeho dcera
Oona byla manželkou Charlese
Chaplina.
10) Safety Green Bay Packers
Raven má stejné příjemní jako
anglický spisovatel Graham, autor
románů Moc a sláva, Tichý
Američan.

nejvyšší soutěž u nás
Česká liga amerického fotbalu se hraje
od roku 1994. V tajence najdete název
finálového utkání nejvyšší soutěže.

S jedinou výjimkou – v roce 1997, kdy se
vítězi stali ostravští Steelers – českou
nejvyšší soutěž vyhrávaly pražské týmy.
Jejich názvy zjistíte v tajenkách.

husitská zbraň
zoologická zahrada

???

šlechtický znak

příslušník indiánské říše

západočeské město

čidlo zraku

tečka

předložka

velikán

chem. značka síry

výhra (angl.)
král zvířat

italská řeka

-fbjr-

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

kolumbijská metropole

souhlas
Seveřan

nářadí s násadou

dehet

část rotundy
severoamerický stát (angl.)

velká skoba
nejvyšší karta

žena knížete

pirátský nápoj

jídlo
zámek u Hluboké n. Vlt.

potomek

havárie, bouračka
nástěnná malba
hl. město Kazachstánu
pruh země na okraji vodního toku
zvětšovací sklo
stát a jezero v jihovýchodní Africe
anglický mořeplavec
východočeský barokní areál

čtvrtý Super Bowl Patriots
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM
New England Patriots vyhráli už svůj čtvrtý Super Bowl! V jednom z nejdramatičtějších
finále historie porazili Seattle Seahawks těsně 28:24 zejména díky famóznímu výkonu
quarterbacka Toma Bradyho, který založil všechny čtyři úspěšné akce.
Seattle, který titul obhajoval, ale byl jen jediný metr od vítězství. Do konce v tu chvíli
zbývalo pouhých 20 vteřin, jenže Malcolm Butler, který hrál finále NFL poprvé v kariéře,
zachytil nahrávku mířící na touchdown a zachránil Patriots trofej.
Hrdinou zápasu se ale stal Tom Brady, který dovedl Patriots ke čtvrtému triumfu.
Tentokrát sehrál neuvěřitelnou partii. Jeho čtyři pasy znamenaly čtyři touchdowny.
Zaslouženě tak získal trofej MVP a vstoupil do dějin i výkonem 37 přesných nahrávek
v průběhu Super Bowlu. Poslední body zařídil společně s Julianem Edelmanem.
(https://eurozpravy.cz/, upraveno)

1) Najděte ve výchozím textu víceslovné pojmenování pro Super Bowl:
2) Najděte ve výchozím textu všechna pojmenování pro přihrávku:
3) Jakou cenu nejspíše získal Tom Brady za výkon v utkání?
A)
B)
C)
D)

za nejlepší nahrávku
pro nejslušnějšího hráče
pro nejužitečnějšího hráče
za největší zlepšení ve druhé půli

4) Rozhodněte o každém z následujících tvrzení, zda je obsaženo ve výchozím
textu (ANO), či nikoli (NE):
ANO NE

4.1

Tým Seattle Seahawks hrál čtvrtý Super Bowl v řadě.

4.2

Posledním skórujícím hráčem Patriots byl Julian Edelman.

4.3

Butler po pouhých 20 sekundách na hřišti zařídil obrat v utkání.

4.4

Utkání dominoval od samého počátku tým New England Patriots.

5) Najděte ve výchozím textu pojmenování se stejným významem jako famózní
výkon v prvním odstavci:
-fbjr-

krkolomná příjmení
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K

trnitá rostlina

L

zařízení pro upevnění zbraně

hudební skupina
zemědělská budova
církevní stavba
vesmír
hudební nástroj
hl. město Rwandy

defensive end Kansas City Chiefs

učitel
zalévat
členský Stát USA

L
L

baklažán
travnatý pozemek

L

kyselý citrusový plod

L

osvětlovací těleso

L

guard New England Patriots

tenká vrstva barvy

L
L

tenká čára
detroitský tým

L

společník Václava Klementa

A
A
A
A
A
A
A

tenký provázek
indický veletok
vůně
uzavřená skupina lidí
úslužnost, snaha
schránka plžů
výkvět společnosti

defensive end Jacksonville Jaguars

Los Angeles Rams
V tajenkách naleznete klíčové hráče týmu:

J

quarterback

1. část tajenky
pozdrav

2. část tajenky

G

365 dní

americký stát

citoslovce

italský automobil

značka poloměru

táta (nespisovně)

defensive end

A

1. část tajenky
jemenský přístav
hrdina (knižně)
osobní zájmeno
chem. značka dusíku

K
K
K
K
K
K

dánská metropole
část kabátů a sak
africký veletok
australský savec
zakalovat
herec z Pelíšků

corner back

J

1. část tajenky
amsterdamský klub
lesklý nátěr
bývalý partner (nesp.)
MPZ Norska

T
T
T
T
T
T

jihočeské město
plán cesty
indiánský symbol
druh sportu
londýnská řeka
zásahy do cíle
-pb-

fotbalista a spisovatel se stejným příjmením
pro literární znalce II.

1) Receiver Atlanty Falcons Julio
má stejné příjmení jako americký
prozaik James, známý jako autor
románů z doby druhé světové
války (…až navěky, Tenká červená
linie).
2) Tight end Detroitu Lions Jesse
má stejné příjmení jako americký
spisovatel Henry, autor románu
Washingtonovo náměstí.
3) Receiver New Orleans Saints
Michael má stejné příjmení jako
anglicky píšící velšský spisovatel
Dylan, uznávaný básník 30. a 40.
let minulého století.
4) Receiver Atlanty Falcons Justin
má stejné příjmení jako anglický
spisovatel Thomas, autor románů
Tess z d'Urbervillů, Daleko od
hlučícího davu, Neblahý Juda.
5) Running Back Kansas City
Chiefs DeSean má stejné příjmení
jako americký spisovatel Horace,
autor románu Koně se přece
střílejí, známého také filmovým
zpracováním Sydneyho Pollacka.

6) Cornerback Buffala Bills Levi
má stejné příjmení jako americký
generál, diplomat a spisovatel
Lewis, účastník americké
občanské války, autor románu Ben
Hur, který patří mezi nejúspěšnější
bestsellery literárních dějin.
7) Running back Los Angeles
Chargers Troymaine má stejné
příjmení jako anglický spisovatel
18. století Alexander, ve své době
celoevropsky známý básník.
8) Receiver Atlanty Falcons
Christian má stejné příjmení jako
anglický malíř a básník přelomu
18. a 19. století William, jehož
tvorba měla velký vliv na autory
tzv. beatnické generace.

9) Receiver Miami Dolphins Albert
má stejné příjmení jako anglický
spisovatel Angus, autor satirických
románů Kdo by se taky smál, Čím
hoří svět.
10) Running back New England
Patriots James má stejné příjmení
jako australský spisovatel Patrick,
nositel Nobelovy ceny za literaturu,
účastník bojů za druhé světové
války.

stolní hra
:

řešení
str. 3: 1 ano, ne, ne, ne; 2 kudrnatý týpek; 3 Svět se domnívá, že výhra je dost způsobená tím, že hráči ze SF zápas
ke konci podcenili, to však hlavní trenér celku, co prohrál, vyvrátil s tím, že jeho hráči do toho dali všechno. 4 ano, ano,
ne, ano.
str. 4: 1 Hemingway, 2 Bradbury, 3 Urban, 4 Lawrence, 5 Miller, 6 Cooper, 7 Brown, 8 King, 9 Scott, 10 Fitzgerald.
str. 6: Jediným týmem ve třech ligových soutěžích amerického fotbalu u nás, který nemá v názvu město, kde hraje své
domácí zápasy, je Vysočina Gladiators.
V neprestižnější soutěži světa NFL působí takových týmů několik: v Nashville hrající Tennessee Titans, Cardinals se
sídlem v arizonském městě Glendale. Ve Foxborough nedaleko Bostonu sídlí Patriots z Nové Anglie. Tým Carolina
Panthers hraje svá domácí utkání v Charlotte, největším městě státu Severní Karolína, Minneapolis je domovem týmu
Minnesota Vikings.
Týmy s podobně utvořenými názvy najdeme i v evropských soutěžích. V rakouské nejvyšší soutěži působící Raiders Tirol
hrají v Innsbrucku, jedním z vídeňských týmů jsou Danube Dragons. Tým New Yorker Lions není soupeřem newyorských
Giants a Jets, jde o tým hrající v německém Braunschweigu. Na utkání týmu Saarland Hurricanes ve druhé německé lize
bychom museli do sárského Saarbrückenu. Několikanásobný dánský mistr Triangle Razorbacks je domovem ve městě
Vejle.
str. 7: 1 příbramští Bobcats, brněnští Alligators, ústečtí Blades, karlovarští Warriors, mladoboleslavští Greenraiders;
2 trutnovským Rangers, ostravským Steelers, třineckým Sharks, pardubickým Stallions, přerovským Mammoths;
3 jičínských Hurricanes, táborských Foxes, libereckých Titans, znojemských Knights; 4 šumperskými Dietos,
královéhradeckými Dragons, litvínovskými Hunters, budějovickými Hellboys.
str. 8: Grisham
str.9: Iyiegbuniwe, Koloamatangi
str.10: 1 znamená, zřejmě, ikonický; 2 Brady, Bradyho, Bradymu, Bradyho, Brady, Bradym, Bradym; 3 Čekalo se to, přes
to to pro svět amerického fotbalu znamená šok. Po dlouhých dvaceti sezonách opouští legendární Tom Brady tým New
England Patriots. Zřejmě nejlepší quarterback v historii NFL se dohodl na pokračování své bohaté kariéry s Tampa Bay
Buccaneers. S týmem, který prožíval jednu špatnou sezonu za druhou. Dokáže ho ikonický hráč ve 42 letech dostat mezi
elitu NFL? 4 ano, ne, ano, ano; 5 ne, ano, ano, ne.
str.11: Patrios 0,750; Broncos 0,750, Colts 5; Steelers 11; Ravens 0,625; Texans, Chiefs, Bills a Chargers 9-0-7; Dolphins
0,500; Jets 0,250; Raiders 3; Titans 0,125.
str. 12: Jak se stát z hvězdy NFL bláznem? Antonio Brown ukázal, že kromě fantastických výkonů na hřišti je velkým
svérázem. V množství malérů, které Brown během přípravy na novou sezonu udělal, se člověk snadno ztratil. Někteří
žasli, jiní se bojí o duševní zdraví wide receivera. Antonio Brown se stal během několika měsíců z jednoho z nejlepších
hráčů NFL i historie bláznem a exotem.
Brown nevstupoval do slavné NFL jako hvězda. V draftu si ho v roce 2010 vybral Pittsburgh Steelers až v šestém kole.
Jenže rychle si vybudoval pověst jednoho z nejlepších receiverů v lize. Sedmkrát byl zvolen do utkání hvězd (tzv. Pro
Bowl), čtyřikrát do nejlepšího týmu sezony (tzv. First team All-Pro). Svými výkony si hlasitě říkal o zařazení do Síně slávy.
Jenže Brown si se svou pověstí v posledních měsících dost zahrává. Vše odstartoval závěr základní části loňské sezony.
Steelers v posledním zápase měli bojovat o šanci postoupit do play off. Během tréninku na poslední zápas se Brown
nepohodl s quarterbackem Benem Roethlisbergerem. Brown po svém spoluhráči mrsknul míčem a na zbývající tréninky
během týdne se již nedostavil. Steelers Browna do klíčového zápasu nenasadili.
Podle bývalého spoluhráče Browna to bylo jen otázkou času, kdy se něco podobného stane. „Schylovalo se k tomu roky,
teď to jen vyplulo na povrch.” Jiný bývalý spoluhráč pak vysvětlil, jak chování Browna od začátku jeho působení v týmu
omlouval hlavní trenér Steelers, Mike Tomlin. „V podstatě nám řekl, že to budeme tolerovat, protože je na hřišti
produktivní. Jakmile jeho produktivita klesne, přestaneme to tolerovat.”
Brown měl platný kontrakt i na další tři sezony, ale věděl, že chce z týmu pryč. A výměnu si musel vydupat. A tak v únoru
začal s kampaní na sociálních sítích, kde poděkoval fanouškům Steelers za podporu a řekl, že je čas se posunout dál.
Dalším krokem k vydupání přestupu byl rozhovor pro stanici ESPN. „Pokud nebudu chtít, tak už ani hrát fotbal nemusím.
Já tu hru nepotřebuju a nemusím nic dokazovat. Chci hrát, ale nemusím hrát. V tom je rozdíl,” uvedl Brown v rozhovoru.
Steelers pochopili, že Brown se už v jejich dresu nepředstaví.
str. 13: Matt Ryan, Julio Jones, Todd Gurley.
str. 14: Eskimos, Edmonton
str. 15: 1 Chandler, 2 Lewis, 3 Carter, 4 Cunnigham, 5 Wolfe, 6 Irving, 7 Burns, 8 Williams, 9 O'Neill, 10 Greene.
str. 16: Czech Bowl, Lions, Black Panthers, Panthers, Black Hawks

řešení
str. 17: 1 finále NFL; 2 nahrávka, pas; 3 C; 4 ne, ano, ne, ne; 5 neuvěřitelná partie.
str. 18: Kpassagnon, Eluemunor, Ngakoue
str. 19: Jared Goff, Aaron Donald, Jalen Ramsey.
str. 20. 1 Jones, 2 James, 3 Thomas, 4 Hardy, 5 McCoy, 6 Wallace, 7 Pope, 8 Blake, 9 Wilson, 10 White.

