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PROČeštinu
časopis pro každého, kdo má rád češtinu

časopis pro každého, kdo má rád češtinu

krasobruslení: shoda přísudku s podmětem
rychlobruslení: jazykové procvičování
severské lyžování: informace v textu
curling: malé, nebo velké písmeno?
texty o dalších sportech a úlohy k nim
čeští hokejisté ve skrývačkách
luštění…
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criss-crossy s literární tajenkou
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První letošní číslo elektronického časopisu PROČeštinu je číslem
olympijským. Výchozí texty k úlohám líčí dění na olympijských
sportovištích, stejně jako texty k jazykovému procvičování. V tajenkách
najdete olympioniky. To vše s češtinou v jejích různých projevech,
takže i olympijské úlohy je možné využít k přípravě na maturitní
zkoušku a k jednotným přijímačkám... Nebo se řešením úloh a cvičení
či luštěním můžete „jen“ bavit.
Také olympijské vydání časopisu si můžete číst v elektronické podobě,
nebo si ho vytisknout, případně si vytisknout jen stránky, které vás
zajímají.

V tajence najdete švýcarského vítěze závodu v běhu na lyžích na 15 km, který na stejné
trati triumfoval i na dvou předchozích olympiádách:

šidítko
dvouhrbý velbloud
ničema
4. pád německého zájmena tvůj
rozdrobovat
pětina stovky
vyrobená z tvrdého dřeva
irská metropole
smlouva, úmluva
africký fotbalista (Didier)
pracovník ve výrobě
výměna názorů

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
číslo 1, vychází v březnu 2018
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hokejový criss-cross s literární tajenkou
Po doplnění hokejistů najdete v označených políčkách tajenku – příjmení
švýcarského hokejisty, které je zároveň názvem románu amerického prozaika
Saula Bellowa.
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KANADA: LEE, VEY, GRAGNANI
1
2
SLOVINSKO: URBAS, GREGORC
RUSKO: ZUB, ŠIROKOV, TĚLEGIN, KAPRIZOV
NĚMECKO: GOC, WOLF, NOEBELS, SEIDENBERG
SLOVENSKO: ĎALOGA, SUROVÝ, STAROSTA
ŠVÉDSKO: OMARK, LANDER, KRONWALL, LINDHOLM
NORSKO: OLIMB, HAUGEN, KRISTIANSEN
FINSKO: LAJUNEN, HIETANEN, KOIVISTO, KONTIOLA, TOLVANEN
USA: ROE, DONATO, GIONTA, BILLINS
ŠVÝCARSKO: DIAZ, CORVI, GEERING
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čeští hokejisté ve skrývačkách
1 MĚSÍC ČERVEN KAŽDÝ ROK BÝVÁ VELMI TEPLÝM OBDOBÍM.
2 Z NEDOVOLENÉHO JEDNÁNÍ BYL OBVINĚN MAJOR DÁNSKÉ
ARMÁDY.

3 NA SKVĚLÉM DRUHÉM MÍSTĚ SKONČIL FRANCOUZSKÝ
REPREZENTANT.

4 PŘED ROZESTAVĚNOU ŠKOLOU DĚLNÍCI NAKLÁDALI SUŤ
Z ROZBOURANÝCH ČÁSTÍ DOMU.

5 DĚJI MILOVALY PODVEČERNÍ ČTENÍ POHÁDKY O
STATEČNÉM KOVÁŘI.

6 DĚTI ŽADONILY O PŘEČTENÍ JEŠTĚ JEDNOHO RÁKOSNÍČKA.
7 V PAVILONU ŠELEM BYL K VIDĚNÍ PANTER A TAKÉ TYGŘI,
HYENY, LVI A OCELOTI.

8 PETRA KOUKALA Z OKNA A NAPJATĚ POZOROVALA LIDI
VYCHÁZEJÍCÍ Z PODCHODU.

9 NA TU PODLOŽKU BALÍK NEDÁVEJ, NEBO SE CELÁ
ZDEFORMUJE.

10 STARÁ MOUDRÁ ŽENA PORADILA PRINCI, ABY SE VYDAL
PŘES TEMNÝ LES.

11 NĚKTERÉ VE STŘEDOVĚKU BĚŽNÉ ŘEMESLNÍKY,
NAPŘÍKLAD KOLÁŘE, UŽ DNES NEPOTKÁME.

POHRANIČNÍHO HORSKÉHO MASIVU.
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12 JELENI SE VYSKYTUJÍ HLAVNĚ NA NĚMECKÉ STRANĚ
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krasobruslení: shoda přísudku s podmětem
Doplňte i/y:
Kanaďané Tessa Virtueová a Scott Moir ozdobil__ zřejmě poslední společné
olympijské vystoupení zlatou medailí. V tancích na ledě porazil__ o 79 setin bodu
Francouze Gabriellu Papadakisovou a Guillaumea Cizerona. Virtueová a Moir tak
po triumfu v roce 2010 ve Vancouveru získal__ druhé individuální olympijské
zlato, před čtyřmi lety v Soči byl__ stříbrní. Navíc mají ještě zlato z těchto her
a stříbro z roku 2014 v týmové soutěži. S pěti cennými kovy se stal__
nejúspěšnějšími krasobruslaři na ZOH.
Souboj nejlepších párů z jedné tréninkové skupiny v Montrealu přinesl nejvyšší
známky historie. Nejprve Papadakisová se Cizeronem předvedl__ úchvatné
představení za doprovodu Beethovenovy Měsíční sonáty. Všechny technické
prvky měl__ na nejvyšší úrovni a získal__ desítky za předvedení a interpretaci
hudby.
Známkou 123,35 bodu překonal__ vlastní světový rekord za volný tanec a
vylepšil__ rekordní součet z ME na 205,28 bodu. „Byl to opravdu skvělý výkon.
Nemohl__ jsme bruslit lépe. Bylo úžasné předvést to, co jsme dneska
předvedl__, na své první olympiádě,“ řekla Papadakisová. I když to nakonec
stačilo jen na stříbro, nelitoval__. I po závodě ještě byl__ plní emocí. „Jsem velmi
dojatá, že si myslím, že bych se rozplakala, kdybyste mi teď řekl__, že zemřel
pes vaší babičky,“ svěřila se dvaadvacetiletá Francouzka.

Osobní rekord ve volném tanci si vylepšil__ o více než čtyři
body, a i když na Francouze ve druhé části soutěže něco
ztratil__, náskok z rekordního krátkého tance jim stačil
k vítězství. Poprvé v kariéře se dostal__ v součtu přes
dvousetbodovou hranici, nasbíral__ 206,07 bodu.
(https://sport.lidovky.cz/virtueova-a-moir-se-rozloucili-zlatem-ze-zoh-v-tancich-na-lede-puq/olympiada.aspx?c=A180220_084439_ln-sportoh_oka#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=ln_sport&utm_content=main)
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Virtueová a Moir pak olympijskou soutěž uzavřel__. Potřeboval__ si vylepšit
osobní rekord ve volném tanci o více než tři a půl bodu, aby měl__ šanci na
vítězství. Také oni měl__ v programu na motivy muzikálu Moulin Rouge nejvyšší
možnou obtížnost a ve druhé sadě známek se to hemžilo desítkami. V průměru
známek od rozhodčích získal__ absolutní hodnocení za interpretaci hudby, za
předvedení se mu přiblížil__ na čtyři setiny bodu. „Ten výkon byl skutečně
výjimečný a opravdu zapamatovatelný. Zlatá medaile je třešničkou na dortu,“
řekla Virtueová.
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lední hokej
Výchozí text k úlohám
Jako první se v utkání radovali Finové, kteří ve čtvrté minutě zužitkovali hned první
početní výhodu při Ehlizově vyloučení. Clony před Aus den Birkenem využil Lepistö
a trefil se ranou od modré čáry do pravého horního rohu.
V závěru další přesilovky Finů byl vyloučen na dvě plus dvě minuty Lajunen a Němci
v deváté minutě vyrovnali. Ehrhoff nabil na levý kruh Macekovi, který se trefil přesně
na Koskinenovu lapačku. Vedení vrátil Finsku Pyörälä, který dotlačil puk za
německého gólmana poté, co nejdříve neuspěl Lajunen.
V úvodu druhého dějství měl možnost Peltola a po polovině utkání se naskytla
Němcům možnost vyrovnat při dvou přesilovkách, ale při pobytu Kemppainena
a Hietanena na trestné lavici neuspěli. V 38. minutě naopak potrestal Schützův faul
parádní střelou z pravého kruhu Tolvanen. Za 82 sekund zvýšil po Kontiolově
přihrávce zkušený bek Kukkonen.
V úvodu závěrečného dějství sice po chybné rozehrávce Heiskanena snížil Hördler,
ale v 53. minutě potrestal další Ehlizův faul po ideální přihrávce Tolvanena
Kemmpainen. Finové vykročili úspěšně do boje o čtvrtou medaili pod pěti kruhy za
sebou po stříbru z Turína z roku 2006 a bronzech z Vancouveru a Soči.
(http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/tolvanen-pomohl-ctyrmi-body-k-vyhre-finska-nad-nemeckem-5-2/1586077)

1) Určete výsledek utkání Finsko – Německo:
2) Napište příjmení brankářů obou týmů:
3) Uveďte, kolik branek vstřelili Finové při přesilových hrách:
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4) Ve které z následujících částí výchozího textu se píše o přihrávce?
a) Ehrhoff nabil na levý kruh Macekovi
b) který dotlačil puk za německého gólmana
c) Clony před Aus den Birkenem využil Lepistö
d) po chybné rozehrávce Heiskanena snížil Hördler
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sjezdové lyžování
Výchozí text k úlohám
Už v prvním kole mužského obřího slalomu bylo na Hirscherovi, jak sebevědomě
vletěl na svah a jak moc chce potěšit Rakousko zlatou olympijskou medailí. Po
prvním kole si vyrobil třiašedesátisekundový náskok, který se mu ještě po druhé
odjeté jízdě podařilo zdvojnásobit a v součtu tak na nakonec druhého Nora Henrika
Kristoffersena celkově najel o 1,27 vteřiny více. Stejně jako v Soči, tak i tentokrát
putuje bronzová medaile do Francie zásluhou Alexise Pinturaulta. A zatímco pro
vítězného Rakušana to bylo již druhé zlato, pro které si v Pchjongčchangu dojel, třetí
Francouz přidal tento bronz ke svému letošnímu olympijskému stříbru.
(http://sport.eurozpravy.cz/zimni-sporty/216039-zoh-prehled-dne-az-fotofinis-rozhodl-o-zlato-pro-fourcada-hirscher-uz-pomysli-nakorejsky-zlaty-hattrick/, upraveny překlepy)

1) Na konci první věty výchozího textu zjevně chybí jedno slovo. Rozhodněte
o každém z následujících slov, zda je vhodným doplněním první věty výchozího
textu (ANO), či nikoli (NE):
ANO NE

1.1

znát

1.2

vidět

1.3

čekat

1.4

slyšet

3) Která z následujících možností je nejvhodnější úpravou zvýrazněné části
výchozího textu?
a) najel více
b) najel 1,27 vteřiny
c) najel více než 1,27 vteřiny
d) najel více než druhý v pořadí
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2) Která z následujících nesmyslných informací je obsažena ve výchozím
textu?
a) Kristoffersen obhájil stříbrnou medaili z olympiády s náskokem 1,27 vteřiny.
b) Hirscher měl po prvním kole náskok na druhého v pořadí více jednu minutu.
c) Francouzský slalomář získal v Pchjongčchangu třetí medaili ze dvou disciplín.
d) Rakouský lyžař už dávno před závodem věděl, že bude jeho celkovým vítězem.
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sjezdové lyžování: porozumění textu
Výchozí text k úlohám
Dcera zpěváka a skladatele Janka Ledeckého předvedla se startovním číslem 26
famózní jízdu a do cíle dorazila v době, kdy Rakušanka Anna Veithová už přijímala
gratulace k obhajobě zlata ze Soči. Česká obojživelnice ji sesadila z trůnu o jedinou
setinu sekundy a v cíli dlouho jen nevěřícně zírala na výsledkovou tabuli.
„To snad není možné! Když jsem projela cílem a viděla to, říkala jsem si, že to musí
být nějaká chyba. Změní ten čas ještě? Nebo jsem minula branku?“ líčila nečekaná
vítězka svůj úžas po dojetí závodu, jehož start byl kvůli silnému větru o hodinu
odložen. Bronz získala Tina Weiratherová z Lichtenštejnska, další spolufavoritka
Lindsey Vonnová z USA skončila až na děleném šestém místě. Další česká lyžařka
Kateřina Pauláthová obsadila se ztrátou 3,37 sekundy na vítěznou krajanku
33. místo.
(https://www.sport.cz/zoh/lyzovani/clanek/962957-zoh-on-line-ledecka-senzacnim-zlatem-zkompletovala-ceskou-sbirku-hokejiste-zdolalikanadu.html)

1) Vypište z výchozího textu všechna pojmenování užitá pro označení Ester
Ledecké:
2) Nalezněte ve výchozím textu slovní spojení, které vyjadřuje skutečnost, že
Ledecká vystřídala na vedoucí pozici Annu Veithovou:
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3) Který z následujících výrazů nejlépe vystihuje stav Ester Ledecké
bezprostředně po projetí cílem závodu?
a) čekání
b) nadšení
c) zklamání
d) překvapení
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akrobatické lyžování
Výchozí text k úlohám
Kanadský akrobatický lyžař Mikaël Kingsbury potvrdil roli největšího favorita a získal
v Pchjongčchangu poprvé olympijské zlato v jízdě v boulích. Rekordman v počtu
vítězství ve Světovém poháru dnes vylepšil druhé místo ze Soči, kde ho před čtyřmi
lety porazil krajan Alexandre Bilodeau.
Dvojnásobný mistr světa Kingsbury si ve Phoenix Snow Parku nechal to nejlepší na
konec. V první finálové jízdě byl čtvrtý, ve druhé druhý a v rozhodující třetí dostal
nejvyšší známku 86,63 bodu. Druhý skončil Australan Matt Graham (82,57), bronz
získal Japonec Daiči Hara (82,19). Jeho krajan a úřadující světový šampion Ikuma
Horišima upadl ve druhém finále a mezi šest nejlepších lyžařů se nekvalifikoval.
Kingsbury vyhrál pro Kanadu druhé zlato v Pchjongčchangu po dnešním vítězství
krasobruslařů v soutěži družstev. Zároveň prodloužil olympijskou dominanci
kanadských mužů v boulích trvající od Vancouveru 2010, kde poprvé vyhrál
Bilodeau.
(https://www.tyden.cz/rubriky/sport/zoh-2018/kingsbury-potvrdil-roli-favorita-a-vybojoval-zlato-v-boulich_467118.html)

1) Doplňte olympijské vítěze v jízdě na boulích:
Vancouver:
Soči:
Pchjongčchang:

2) Uveďte příjmení posledního mistra světa v jízdě na boulích:
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3) Uveďte pořadí na prvních třech místech olympijského závodu:
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biatlonový criss-cross s literární tajenkou
Po doplnění lyžařů najdete v označených políčkách tajenku – estonského
biatlonistu, který má stejné příjmení jako německý filozof a spisovatel
18. století.
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RUSKO: BABIKOV; POLSKO: GUZIK; BULHARSKO: ANEV, ILIEV
NĚMECKO: LESSER, SCHEMPP; ČESKO: MORAVEC, VÁCLAVÍK
KANADA: GOW, SMITH; ESTONSKO: ERMITS
ŠVÉDSKO: NELIN, LINDSTRÖM, SAMUELSSON
RAKOUSKO: EDER, LANDERTINGER; USA: DOHERTY, NORDGREN
FRANCIE: FOURCADE, DESTHIEUX, GUIGONNAT; LITVA: STROLIA
ŠVÝCARSKO: WIESTNER; UKRAJINA: SEMENOV
NORSKO: BOE, SVENDSEN; ITÁLIE: HOFER, WINDISCH
SLOVENSKO: KAZÁR; BĚLORUSKO: ČEPELIN, VARABEI
SLOVINSKO: FAK, DOVŽAN
2
1
3
4

5

6

7
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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?
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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.
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severské lyžování: informace v textu
Výchozí text k úlohám
Poslední vítězkou zimních olympijských her v Pchjongčchangu je norská běžkyně na
lyžích Marit Björgenová. V závodě na 30 kilometrů klasickou technikou získala už
osmé zlato, celkově patnáctou medaili a stala se nejúspěšnější sportovkyní historie
zimních olympiád. S bilancí osmi zlatých, čtyř stříbrných a tří bronzových předstihla
svého slavného krajana biatlonistu Oleho Einara Björndalena o dva bronzy.
Pro stříbro si po dvou třetích místech dojela Finka Krista Pärmäkoskiová s téměř
dvouminutovou ztrátou. Bronz získala překvapivě Švédka Stina Nilssonová. Norové
se stali nejúspěšnější výpravou v Koreji a s 39 medailemi překonali o dvě rekord
Spojených států z roku 2010 ve Vancouveru. […]
Sedmatřicetiletá Björgenová, která v Koreji už vybojovala zlato, stříbro a dva bronzy,
od začátku diktovala tempo a od vjezdu do druhého ze čtyř kol začala soupeřkám
ujíždět. Zpočátku se s ní držela Švédka Charlotte Kallaová, která ji v úvodu her
připravila o triumf ve skiatlonu. Tentokrát však ani ona neměla šanci, v polovině trati
ztrácela už 50 sekund.
(https://sport.aktualne.cz/olympijske-hry/bjorgenova-zakoncila-olympijsky-program-osmym-zlatemovladla/r~9fe6c8701a0011e89efbac1f6b220ee8/)

1) Určete na základě výchozího textu počet zlatých, stříbrných a bronzových
medailí, které získal na olympiádách Björndalen:

2) Určete na základě výchozího textu počet medailí získaných sportovci USA na
olympijských hrách ve Vancouveru:
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3) Určete na základě výchozího textu počet zlatých, stříbrných a bronzových
medailí, které získala na této olympiádě finská lyžařka:
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boby
Výchozí text k úlohám
V Pchjongčchangu měl letošní vítěz Světového poháru Kripps před závěrečnou
jízdou náskok šesti setin sekundy, ale čtyřnásobný mistr světa Friedrich dokázal
ztrátu smazat.
Bronzové medaile získali Lotyši Oskars Melbardis a Janis Strenga, kteří byli ve dvou
jízdách nejrychlejší a od prvního místa je nakonec dělilo pět setin. Pro Melbardise to
bude už třetí olympijská medaile, po diskvalifikaci ruských posádek by totiž měl
dodatečně dostat zlato ze čtyřbobů a bronz z dvojbobů ze Soči. […]
Friedrichovi s Margisem se nedělní jízdy moc nepovedly, jakožto nejhorší ze tří
německých posádek po nich byli pátí. Jenže dnes ve třetí jízdě zaútočili, časem
48,96 sekundy překonali o dvanáct setin rekord dráhy a nakonec dosáhli na
vytoužené zlato. Friedrichovi se tak vyplatilo, že po nezdaru v Soči vyměnil brzdaře,
s novým partnerem totiž od té doby vyhrál i všechny světové šampionáty.
První a pátý dvojbob dělilo před finálovou jízdou pouhých 13 setin sekundy. Bez
medaile nakonec zůstali němečtí piloti Johannes Lochner a Nico Walther, který
přitom v polovině závodu vedl.
(https://isport.blesk.cz/clanek/ostatni-olympijske-hry-zoh-pchjongcchang-2018-boby-na-zoh-2018/327304/soutez-dvojbobu-mela-dvaviteze-dvorak-s-noskem-sedmnacti.html)

1) Určete na základě výchozího textu pořadí na prvních třech místech závodu:

3) Nalezněte v posledním odstavci výchozího textu slovo vzniklé skládáním
z podstatného jména a číslovky:
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2) Vypište z posledního odstavce výchozího textu všechny číslovky:
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Rychlobruslení: jazykové procvičování
Doplňte vynechaná místa v textu:
Nizozemská rychlobruslařka Ireen Wüstová v__hrála v Pchjončchangu závod na
1500 metrů a z__skala rekordní desátou ol__mpijskou medail__. Česká
reprezentantka Nikola Zdráhalová při druhém startu na hrách v kar__éře obsadila
jedenácté m__sto.
Jednadvacetiletá Zdráhalová za Wüstovou zaostala o 3,68 sekundy, od nejlepší
desítky ji dělilo jen dev__t setin. Oproti premiérovému ol__mpijskému představení
v závodě na 3000 metrů před dvěma dn__ si jednadvacetiletá Zdráhalová polepšila
o čtyři příčky.
Wüstová v__hrála o dvě desetiny před Miho Takagiovou z __aponska, která po
čtyřech v__tězných patnáctistovkách ve Světovém poháru utrp__la v nejdůležitějším
závodu sezony první porá__ku. Třetí skončila s tém__ř sekundovou ztrátou jiná
Nizozemka Marrit Leenstraová.
Jednatřicetiletá Wüstová, která už v Pchjongčchangu b__la druhá na 3000 metrů,
z__skala desátou ol__mpijskou medail__ a v h__storickém pořadí rychlobruslařů se
posunula na první m__sto před Němku Claudii Pechsteinovou. Také se díky pátému
zlatu stala nejúsp__šnějším nizozemským reprezentantem v h__storii letních i
zimních her.
Wüstovou, kterou v __oreji čeká ještě start na k__lometru a ve stíhacím závodu
dru__stev, dělí jedno zlato od vyrovnání rekordu Lidije Skoblikovové. B__valá
sovětská reprezentantka vládne se šesti zlatým__ medailem__ pořadí
nejúsp__šnějších rychlobruslařů i rychlobruslařek.

PROČeštinu 1/2018

(https://sport.aktualne.cz/ostatni-sporty/zimni-sporty/nadvlada-oranjes-pokracuje-wustova-ma-po-triumfu-na-1500-mr/r~ddc7cce00ffe11e885e30cc47ab5f122/)
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curling: malé, nebo velké písmeno?
Švédský tým skipky Anny Hasselborgové potvrdil roli _f/F_avoritek a navázal na dva
olympijské triumfy _d/D_ružstva kolem Anette Norbergové. Před čtyřmi lety byly
_š/Š_védky stříbrné po _f/F_inálové porážce s _k/K_anadou, jež v _k/K_oreji
skončila už v základní části a poprvé v historii zůstala bez medaile.
Hasselborgová se dočkala prvního velkého zlata poté, co prohrála ve _f/F_inále
posledních dvou _e/E_vropských šampionátů. „Jsem strašně pyšná na členky svého
týmu za to, jak hrály. Díky nim jsem to měla jednoduché. Všechny je mám ráda, jen
když na ně pomyslím, chce se mi brečet,“ ocenila své kolegyně skipka
_š/Š_védského týmu.
Navzdory drtivé porážce ve _f/F_inále, které vzdaly po devátém endu, dosáhly
_k/K_orejské _c/C_urlerky největšího úspěchu v historii. Tým přezdívaný „Česnekové
dívky“ podle místa svého původu si získal srdce domácích příznivců, kteří v dnešním
utkání o zlato vytvořili bouřlivou atmosféru.
„Je obrovská čest, že jsme mohly vybojovat první medaili pro _k/K_oreu. Hodně jsme
si toho prožily, než jsme se dostaly takhle daleko,“ řekla skipka Kim Un-čung, jež se
svými kolegyněmi prožila na _k/K_ontinentálních a _r/R_egionálních turnajích několik
_f/F_inálových porážek. „Dokonce někteří lidé žertovali, že už bych si raději měla
změnit jméno, abychom vyhráli. Nejlépe na 'Kim Kum-čung'," dodala. „Un“ totiž
znamená v _k/K_orejštině stříbro, „Kum“ zlato.
Švédky, jimž z hlediště fandil i jejich král Carl XVI. Gustaf, předčily v Kangnungu své
mužské kolegy. Ti v roli nejvýše nasazeného týmu v sobotním _f/F_inále podlehli
7:10 _a/A_meričanům. „Je to neuvěřitelné. Země jako _k/K_anada mají milion
aktivních _c/C_urlerů a my ve _š/Š_védsku jen zhruba čtyři tisíce. A ony to dokázaly.
Byly ledově klidné a prostě nejlepší,“ řekl _š/Š_védský panovník.
České týmy v _k/K_oreji stejně jako na všech předchozích turnajích od olympijské
premiéry v _n/N_aganu 1998 nestartovaly. Muži i ženy ztroskotali v prosincové
_k/K_valifikaci v _p/P_lzni.
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(http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/svedske-curlerky-ziskaly-potreti-olympijske-zlato/1590224)
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Desetiminutovky
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Nešlo vám doplňování na předchozí straně?
V této publikaci najdete dostatek cvičení k procvičení psaní
velkých a malých písmen.
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skoky na lyžích
Výchozí text k úlohám
První kolo se odehrálo v polské režii. Stefan Hula, jehož nejlepším umístěním v této
sezoně bylo čtvrté místo doma v Zakopaném, ulétl až na 111 metrů, o čtyři a půl
metru dál než jeho největší soupeř. Stoch byl druhý, ale druhá polovina závodu se
Polákům nepovedla. Oba si zapsali jen 105,5 metru a klesli na čtvrté a páté místo.
Wellinger, který vyhrál páteční kvalifikaci, přistál na značce 113,5 m, což byl nejdelší
skok dne. Dvaadvacetiletému skokanovi vynesl po dvou stříbrech z mistrovství světa
olympijské zlato, pro Německo první po 24 letech od triumfu Jense Weissfloga
v Lillehammeru.
Stejně daleko skočil Nor Robert Johansson a bral bronz. Na druhou příčku se díky
vyrovnaným výkonům v obou kolech vklínil další Nor Johann Andre Forfang.
[…] V druhém kole se nejprve blýskl Slovinec Peter Prevc a 113 metry připomněl, že
v Soči získal stříbro a před dvěma lety vyhrál Světový pohár. O to víc ho muselo
mrzet nepovedené první kolo, v němž se nedostal přes stometrovou hranici.
Naopak ve druhém kole přišli o medailovou naději rakouský mistr světa Stefan Kraft
i Němec Richard Freitag, který zářil v první polovině sezony. Pětačtyřicetiletý
Japonec Noriaki Kasai, startující na osmých hrách, skončil jednadvacátý.
(https://www.tyden.cz/rubriky/sport/zoh-2018/prekvapeni-ve-skocich-stoch-je-bez-medaile-vyhral-wellinger_466896.html)

1) Určete na základě výchozího textu pořadí na prvních třech místech závodu:
2) Rozhodněte o každém z následujících skokanů, zda se mu více podařil skok
v prvním (1.), nebo druhém (2.) kole závodu:
Hula

2.2

Kraft

2.3

Prevc

2.4

Freitag

2.

PROČeštinu 1/2018

1.

2.1
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snowboardcross
Výchozí text k úlohám
Olympijské zlato ve snowboardcrossu v Pchjongčchangu obhájil Pierre Vaultier
z Francie. Na druhém místě dojel Jarryd Hughes z Austrálie a třetí ve finále skončil
Regino Hernández ze Španělska. Jediný český zástupce Jan Kubičík vypadl hned
v osmifinále.
Úřadující mistr světa Gaultier navázal na triumf ze Soči a olympijský snowboardcross
díky třicetiletému Francouzovi tak zatím stále zná pouze dva vítěze. Oba předchozí
závody na hrách v Turíně a ve Vancouveru ovládl americký reprezentant Seth
Wescott.
Gaultier si musel obhajobu tvrdě vybojovat, protože v semifinále se zapletl do
hromadného pádu. Pětinásobný vítěz Světového poháru se však nejrychleji zvedl
a nakonec obsadil třetí místo, které jako poslední zajišťovalo místo ve finále. Stříbrný
medailista ze Soči Nikolaj Oljunin už takové štěstí neměl, protože se zranil a jízdu
nedokončil.
(https://sport.aktualne.cz/olympijske-hry/olympijske-zlato-ve-snowboardcrossu-obhajil-francouzgaultie/r~2478e4aa121911e8a79a0cc47ab5f122/)

1) Vypište z výchozího textu všechna víceslovná pojmenování užitá
pro označení Pierra Gaultiera:
2) Uveďte, na kterých olympijských hrách byl poprvé zastoupen
snowboardcross:

3) Rozhodněte o každé z následujících informací, zda je obsažena ve výchozím
textu (ANO), či nikoli (NE):
3.1

Olympijský závod vyhrál Gaultier před Hughesem a Hernándezem.

3.2

Zatím všichni vítězové obhájili alespoň jednou olympijské vítězství.

3.3

Oljunin i přes pád ve finálové jízdě skončil v Pchjongčchangu druhý.

3.4

Také v Koreji proběhl tvrdý boj mezi Gaultierem a Wescottem o zlato.
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ANO NE
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severské lyžování: úprava textu
Výchozí text k úlohám
Ještě nikdy se mu před tím nepovedlo umístit se v olympijském závodě do první
desítky. Běžkaři na lyžích Martinu Jakšovi se to ale v jihokorejském Pchjongčchangu
nakonec přeci jenom podařilo a to ve skiatlonu děleném na dva patnáctikilometrové
úseky, ve kterém sice na prvních třech místech dominovaly norské vlaječky, ovšem
na senzační deváté pozici se probojoval právě český reprezentant Martin Jakš.
A nebylo to pro něj první umístění v první desítce nejen na olympijských hrách, ale
v jakémkoli velkém závodě, neboť se mu v minulosti takto umístit se nepodařilo ani
na světových šampionátech.
(http://sport.eurozpravy.cz/zimni-sporty/215288-zoh-jaks-skoncil-poprve-pod-peti-kruhy-v-elitni-desitce-nejen-zkusenosti-ale-i-dobrapriprava-tvrdi/)
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1) Upravte výchozí text tak, aby byly odstraněny všechny jazykové nedostatky:
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U-rampa
Doplňte vynechaná místa v textu:

Američan David Wise obhájil na ol__mpijských hrách v Pchjongčchangu zlato
v U-rampě ze Soči. Čtyřnásobný v__těz X-Games a b__valý mistr světa porazil díky
v__nikající poslední jízdě o osm desetin bodu krajana Alexe Ferreiru. Bronz získal
šestnáctiletý Nico Porteous z __ového __élandu.
Sedmadvacetiletému Wiseovi se první dvě finálové jízdy nev__dařil__, ale ve třetí se
bl__skl výkonem, za který dostal 97,20 bodu. Odsunul díky tomu na druhé místo do
té doby vedoucího Ferreiru, který předvedl tři v__rovnané pokusy, ale ve třetí jízdě se
už dokázal __lepšit pouze na 96,40 bodu.
Na stupních v__tězů se udržel t__nager Porteous, jenž dvě hodiny po stejně staré
snowboardistce Zoi Sadowské Synnottové v__bojoval druhou medaili pro __ový
__éland v Pchjongčchangu, opět bronzovou.
Díky nim skončilo 26 let dlouhé čekání __ového __élandu na ce__ý kov ze zimních
ol__mpijských her. Nejlepším v__sledkem země zůstalo stříbro Annelise
Cobergerové ze slalomu v Albertville 1992.

Ve finále se potloukl__ __rancouz Kevin Rolland a __meričan Torin Yater-Wallace,
ale oba odjel__ ze sněhového koryta po sv__ch.
(https://sport.lidovky.cz/nocni-zpravy-z-olympiady-hirscher-treti-zlato-neziska-pgp-/olympiada.aspx?c=A180222_022659_ln-sportoh_lar#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=ln_sport&utm_content=main)
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Těsně pod stupni v__tězů dnes navíc z__stal další __ovozélanďan Beau-James
Wells, jenž se musel v__rovnat se zraněním svého bratra Byrona z tréninku před
finále. Čtvrtý muž z kvalifikace opustil U-rampu v záchranářských saních a kvůli
zranění nohy do jízd o medaile nenastoupil.
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k jednotným přijímačkám
Možná vám některé úlohy na předchozích stránkách dělaly potíže, nešly vám
vyřešit tak snadno, jak byste si představovali. Nebo se jen potřebujete ujistit,
že daný jev opravdu ovládáte a nemusíte se ho bát. Na našich webových
stránkách pod záložkami TESTY a PRACOVNÍ LISTY najdete další materiály,
které můžete při přípravě na přijímací zkoušky využít:

www.procestinu.com

PROČeštinu 1/2018

Nebo se
můžete
připravovat
s publikacemi:
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olympijské vítězky
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

londýnská čtvrť

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

rozebírat dům
lyricko-epická báseň
hájit
gymnastické nářadí
zámožná
sídlit
trnitý plevel
ruksaky
horní tyč branky
sladké brambory

USA, severské lyžování

možná
suchá tráva
Sovětský svaz
barely
hromada slámy
najedený
řešeto
sokolská slavnost
mléčné výrobky
spojení
noční pták
prudký svah

Švédsko, alpské lyžování
USA, severské lyžování

diletant, nedouk
mokřina
norské město
bulharské město
bukový les
pražský tunel
potřeba hokejisty
určená k boji
opakovaně brát
tropické ovoce

K
K
K
K
K
K
K
K
K

nelétavý pták
povyk, řev
žací nástroj
pokladna
vzácná tekutina
šermířská zbraň
střešní konstrukce
nápoj s kofeinem
panovník
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B
B
B
B
B
B
B
B
B

Nizozemí, rychlobruslení
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řešení
strana 2: Dario Cologna
strana 3: Herzog
strana 4: 1 Červenka, 2 Jordán, 3 Francouz, 4 Nakládal, 5 Kovář, 6 Horák, 7 Erat, 8 Koukal,
9 Kubalík, 10 Radil, 11 Kolář, 12 Němec
strana 5: Kanaďané Tessa Virtueová a Scott Moir ozdobili zřejmě poslední společné olympijské vystoupení
zlatou medailí. V tancích na ledě porazili o 79 setin bodu Francouze Gabriellu Papadakisovou a Guillaumea
Cizerona. Virtueová a Moir tak po triumfu v roce 2010 ve Vancouveru získali druhé individuální olympijské
zlato, před čtyřmi lety v Soči byli stříbrní. Navíc mají ještě zlato z těchto her a stříbro z roku 2014 v týmové
soutěži. S pěti cennými kovy se stali nejúspěšnějšími krasobruslaři na ZOH.
Souboj nejlepších párů z jedné tréninkové skupiny v Montrealu přinesl nejvyšší známky historie. Nejprve
Papadakisová se Cizeronem předvedli úchvatné představení za doprovodu Beethovenovy Měsíční sonáty.
Všechny technické prvky měli na nejvyšší úrovni a získali desítky za předvedení a interpretaci hudby.
Známkou 123,35 bodu překonali vlastní světový rekord za volný tanec a vylepšili rekordní součet z ME na
205,28 bodu. „Byl to opravdu skvělý výkon. Nemohli jsme bruslit lépe. Bylo úžasné předvést to, co jsme dneska
předvedli, na své první olympiádě,“ řekla Papadakisová. I když to nakonec stačilo jen na stříbro, nelitovali. I po
závodě ještě byli plní emocí. „Jsem velmi dojatá, že si myslím, že bych se rozplakala, kdybyste mi teď řekli, že
zemřel pes vaší babičky,“ svěřila se dvaadvacetiletá Francouzka.
Virtueová a Moir pak olympijskou soutěž uzavřeli. Potřebovali si vylepšit osobní rekord ve volném tanci o více
než tři a půl bodu, aby měli šanci na vítězství. Také oni měli v programu na motivy muzikálu Moulin Rouge
nejvyšší možnou obtížnost a ve druhé sadě známek se to hemžilo desítkami. V průměru známek od rozhodčích
získali absolutní hodnocení za interpretaci hudby, za předvedení se mu přiblížili na čtyři setiny bodu. „Ten výkon
byl skutečně výjimečný a opravdu zapamatovatelný. Zlatá medaile je třešničkou na dortu,“ řekla Virtueová.

strana 6: 1) 5:2; 2) Koskinen, Aus den Birken; 3) tři; 4) a
strana 7: 1) ano, ano, ne, ne; 2) b; 3) b
strana 8: 1) dcera zpěváka a skladatele Janka Ledeckého; česká obojživelníce; nečekaná
vítězka; 2) ji sesadila z trůnu; 3) d
strana 9: 1) Bilodeau, Bilodeau, Kingsbury; 2) Horišima; 3) Kingsbury, Graham, Hara
strana 10: Lessing
strana 12: 1) 8 – 4 – 1; 2) 37; 3) 0 – 1 – 2
strana 13: 1) Friedrich – Kripps – Melbardis; 2) tří, pátí, třetí, 48,96, dvanáct setin, první,
pátý, 13 setin, polovině; 3) dvojbob
strana 14: Nizozemská rychlobruslařka Ireen Wüstová vyhrála v Pchjončchangu závod na 1500 metrů a
získala rekordní desátou olympijskou medaili. Česká reprezentantka Nikola Zdráhalová při druhém startu na
hrách v kariéře obsadila jedenácté místo.
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Osobní rekord ve volném tanci si vylepšili o více než čtyři body, a i když na Francouze ve druhé části soutěže
něco ztratili, náskok z rekordního krátkého tance jim stačil k vítězství. Poprvé v kariéře se dostali v součtu přes
dvousetbodovou hranici, nasbírali 206,07 bodu.
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Jednadvacetiletá Zdráhalová za Wüstovou zaostala o 3,68 sekundy, od nejlepší desítky ji dělilo jen devět setin.
Oproti premiérovému olympijskému představení v závodě na 3000 metrů před dvěma dny si jednadvacetiletá
Zdráhalová polepšila o čtyři příčky.
Wüstová vyhrála o dvě desetiny před Miho Takagiovou z Japonska, která po čtyřech vítězných patnáctistovkách
ve Světovém poháru utrpěla v nejdůležitějším závodu sezony první porážku. Třetí skončila s téměř sekundovou
ztrátou jiná Nizozemka Marrit Leenstraová.
Jednatřicetiletá Wüstová, která už v Pchjongčchangu byla druhá na 3000 metrů, získala desátou olympijskou
medaili a v historickém pořadí rychlobruslařů se posunula na první místo před Němku Claudii Pechsteinovou.
Také se díky pátému zlatu stala nejúspěšnějším nizozemským reprezentantem v historii letních i zimních her.
Wüstovou, kterou v Koreji čeká ještě start na kilometru a ve stíhacím závodu družstev, dělí jedno zlato od
vyrovnání rekordu Lidije Skoblikovové. Bývalá sovětská reprezentantka vládne se šesti zlatými medailemi pořadí
nejúspěšnějších rychlobruslařů i rychlobruslařek.

strana 15: Švédský tým skipky Anny Hasselborgové potvrdil roli favoritek a navázal na dva olympijské triumfy
družstva kolem Anette Norbergové. Před čtyřmi lety byly Švédky stříbrné po finálové porážce s Kanadou, jež
v Koreji skončila už v základní části a poprvé v historii zůstala bez medaile.
Hasselborgová se dočkala prvního velkého zlata poté, co prohrála ve finále posledních dvou evropských
šampionátů. „Jsem strašně pyšná na členky svého týmu za to, jak hrály. Díky nim jsem to měla jednoduché.
Všechny je mám ráda, jen když na ně pomyslím, chce se mi brečet,“ ocenila své kolegyně skipka švédského
týmu.
Navzdory drtivé porážce ve finále, které vzdaly po devátém endu, dosáhly korejské curlerky největšího úspěchu
v historii. Tým přezdívaný „Česnekové dívky“ podle místa svého původu si získal srdce domácích příznivců, kteří
v dnešním utkání o zlato vytvořili bouřlivou atmosféru.
„Je obrovská čest, že jsme mohly vybojovat první medaili pro Koreu. Hodně jsme si toho prožily, než jsme se
dostaly takhle daleko,“ řekla skipka Kim Un-čung, jež se svými kolegyněmi prožila na kontinentálních a
regionálních turnajích několik finálových porážek. „Dokonce někteří lidé žertovali, že už bych si raději měla
změnit jméno, abychom vyhrály. Nejlépe na 'Kim Kum-čung'," dodala. „Un“ totiž znamená v korejštině stříbro,
„Kum“ zlato.
Švédky, jimž z hlediště fandil i jejich král Carl XVI. Gustaf, předčily v Kangnungu své mužské kolegy. Ti v roli
nejvýše nasazeného týmu v sobotním finále podlehli 7:10 Američanům. „Je to neuvěřitelné. Země jako Kanada
mají milion aktivních curlerů a my ve Švédsku jen zhruba čtyři tisíce. A ony to dokázaly. Byly ledově klidné a
prostě nejlepší,“ řekl švédský panovník.

strana 17: 1) Wellinger – Forfang – Johansson; 2) Hula, Kraft a Freitag první kolo, Prevc druhé
kolo;
strana 18: 1) úřadující mistr světa, třicetiletý Francouz, pětinásobný vítěz Světového poháru;
2) Turín 2006; 3) ano, ano, ne, ne
strana 19: Např.: Nikdy předtím se v olympijském závodě nevešel do první desítky. V jihokorejském
Pchjongčchangu se to běžkaři na lyžích Martinu Jakšovi nakonec přece jen podařilo ve skiatlonu , který se skládá
ze dvou patnáctikilometrových úseků. V cíli sice na prvních třech místech dominovaly norské vlaječky, ovšem na
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České týmy v Koreji stejně jako na všech předchozích turnajích od olympijské premiéry v Naganu 1998
nestartovaly. Muži i ženy ztroskotali v prosincové kvalifikaci v Plzni.
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senzační devátou pozici se probojoval právě český reprezentant Martin Jakš. A bylo to pro něj první umístění
v elitní desítce nejen na olympijských hrách, ale v jakémkoli velkém závodě včetně mistrovství světa.

strana 20: Američan David Wise obhájil na olympijských hrách v Pchjongčchangu zlato v U-rampě ze Soči.
Čtyřnásobný vítěz X-Games a bývalý mistr světa porazil díky vynikající poslední jízdě o osm desetin bodu
krajana Alexe Ferreiru. Bronz získal šestnáctiletý Nico Porteous z Nového Zélandu.
Sedmadvacetiletému Wiseovi se první dvě finálové jízdy nevydařiy, ale ve třetí se blýskl výkonem, za který
dostal 97,20 bodu. Odsunul díky tomu na druhé místo do té doby vedoucího Ferreiru, který předvedl tři
vyrovnané pokusy, ale ve třetí jízdě se už dokázal zlepšit pouze na 96,40 bodu.
Na stupních vítězů se udržel teenager Porteous, jenž dvě hodiny po stejně staré snowboardistce Zoi Sadowské
Synnottové vybojoval druhou medaili pro Nový Zéland v Pchjongčchangu, opět bronzovou.
Díky nim skončilo 26 let dlouhé čekání Nového Zélandu na cenný kov ze zimních olympijských her. Nejlepším
výsledkem země zůstalo stříbro Annelise Cobergerové ze slalomu v Albertville 1992.
Těsně pod stupni vítězů dnes navíc zůstal další Novozélanďan Beau-James Wells, jenž se musel vyrovnat se
zraněním svého bratra Byrona z tréninku před finále. Čtvrtý muž z kvalifikace opustil U-rampu v záchranářských
saních a kvůli zranění nohy do jízd o medaile nenastoupil.
Ve finále se potloukli Francouz Kevin Rolland a Američan Torin Yater-Wallace, ale oba odjeli ze sněhového
koryta po svých.
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strana 22: Randallová, Digginsová, Hansdotterová, Visserová
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