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Také třetí letošní číslo časopisu PROČeštinu si můžete číst v elektronické
podobě, nebo si ho vytisknout, nebo si vytisknout jen stránky, které vás
zajímají.

Ke konci minulého školního roku začala další velká
sportovní událost roku 2018 – světový šampionát
fotbalistů. Na začátek dalšího školního roku jsme pro vás
připravili různá procvičování, úlohy a hádanky, ve kterých
je propojováno fotbalové mistrovství světa s češtinou.
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literatura – jazyk – fotbal

Přiřaďte k sobě vlajku státu – účastníka mistrovství světa, skupinu jazyků, k níž
patří oficiální jazyk dané země, nositele Nobelovy ceny za literaturu a fotbalistu,
který zemi na šampionátu reprezentoval: (Vzniknou 4 skupiny, ostatní možnosti
zůstanou nepřiřazeny.)
a) Albert Camus
b) Boris Pasternak
c) Günter Grass
d) Henryk Sienkiewicz

A) jihoslovanský jazyk
B) východoslovanský jazyk
C) západoslovanský jazyk
D) severogermánký jazyk
E) západogermánký jazyk
F) východorománský jazyk
G) západorománský jazyk
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p) Antoine Griezmann
q) Artjom Dzjuba
r) Cristiano Ronaldo
s) Robert Lewandowski
t) Eden Hazard
u) Harry Kane
v) Luka Modrić
w) Toni Kroos

Rusko – Saúdská Arábie v úlohách

Výchozí text k úlohám
Od úvodního střetnutí se nečekala parádní podívaná, vždyť se utkali podle žebříčku FIFA
dvě nejhorší mužstva letošního fotbalového svátku. Nuda to ale v Lužnikách rozhodně
nebyla.
Rusku se povedl úvod, když ve 12. minutě zužitkoval centr aktivního Golovina Gazinskij.
Majúf v brance Saúdské Arábie byl na jeho hlavičku krátký. Na druhé straně protáhl
Akinfejeva Šáhlaví, cílil ale vedle jeho pravé tyčky. To byla největší šance týmu, který do
zápasu nastoupil v typických zelených dresech.
Tak jako vyšel svěřencům kouče Čerčesova začátek úvodního poločasu, vyšel jim i jeho
závěr; Denis Čeryšev předvedl v pokutovém území skvělé technické kousky a Majúf byl
opět bez šance. Nutno zmínit, že defenzíva Saúdů ani v tomto případě nepracovala dobře.
Po obrátce Rusko kontrolovalo svůj dvoubrankový náskok, když pak Dzjuba dostal na hlavu
další povedený Golovinův „bochánek“, bylo o vítězi startovacího souboje jasno.
Euforii navíc podtrhli v závěrečné desetiminutovce čtvrtou a pátou brankou Čeryšev,
respektive Golovin.
(https://www.denik.cz/ms-fotbal-2018/foto-rusko-v-uvodnim-duelu-sampionatu-nedalo-saudske-arabii-sanci-5-0-20180614.html)

1) Která z následujících možností nejlépe vystihuje význam slovesa bochánek ve
čtvrtém odstavci výchozího textu?
a) přímá střela na branku
b) prudká nahrávka po zemi
c) hlavička do pokutového území
d) načechraná přihrávka vzduchem
2) Opravte ve výchozím textu chybu ve shodě přísudku s podmětem:
3) Uveďte výsledek utkání po prvním poločase:
4) Nalezněte ve výchozím textu víceslovné pojmenování užité k označení
fotbalového mistrovství světa:
5) Napište příjmení brankářů obou týmů:

argentinský spisovatel
Budou vám stačit vyluštěné údaje ke zjištění příjmení
kostarického fotbalisty (Celso), který má stejné příjmení jako slavný
argentinský spisovatel Jorge Luis (1899 Buenos Aires – 1986 ???),
autor děl ??? (1968), ??? (1949)?
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bulharská metropole
úsilí
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??? (1949)

vrt

peruánská metropole

ďábel

Zátopkovo jméno

kanonizovaný

raně středověký hrad

německá spolková země
krmit, živit
řeka protékající Paříží
oficiální hl. město Bolívie
dravý pták
zbytek po vymlácení obilí
vysazovat
otisk nohy
část básně
uzenářský výrobek
část věty
slovenský cyklista
koření (anglicky)
snížení ceny
holicí čepelka
obyvatel našeho světadílu
začátečník
jihoamerický stát
hlodavec s huňatým ocasem
stát na Balkáně

tvary příjmení

Dejte příjmení hráčů v závorkách do správného tvaru:
Rychlá byla i odpověď Chorvatska, které ve čtvrté minutě potrestalo zmatky v dánské
obraně. Rebić našel ve vápně (Vrsaljko) ______________________ a jeho přihrávka se
po nepovedeném odkopu (Kjaer) ______________________ a následném odrazu od
(Christensen) ______________________ dostala k (Mandžukić)
___________________, který poslal míč do sítě.
Po půlhodině hry zahrozil (Braithwaite) ______________________, ale blíž vedení byli
Chorvaté. Brankář Schmeichel nejprve vyrazil tvrdou (Rakitić) _____________________
střelu, poradil si i s dorážkou, ale míč se dostal k (Rakitić) ______________________,
který v dobré pozici trestuhodně neuspěl. V 38. minutě hlavičkoval těsně vedle Lovren a
na druhé straně skončila (Eriksen) ______________________ nenápadná střela na
břevně.
(https://www.sport.cz/fotbal/ms2018/clanek/1002694-bitva-penaltovych-magu-subasic-se-tesi-na-ctvrtfinale-schmeichel-smutnymhrdinou.html)

Kapitáni Falcao s (Kane) ______________________ shodně s přehledem proměnili,
stejně jako Cuadrado s (Rashford) ______________________. Třetí série strhla výhodu
na kolumbijskou stranu, neboť po (Muriel) ______________________ trefě si Jordan
Henderson na mrštném (Ospina) ______________________ vylámal zuby. Jenže hned
vzápětí (Uribe) ______________________ pumelice orazítkovala pouze břevno a po
(Trippier) ______________________ suverénní trefě selhal i Carlos Bacca, jehož
neumístěnou ránu zvládl Pickford heroicky zastavit. Postup tak mohl Albionu vystřelit
Eric Dier, jenž s odřenýma ušima propálil (Ospina) ______________________ a přece
jen mohl spustit anglickou čtvrtfinálovou euforii.
(http://www.eurofotbal.cz/mistrovstvi-sveta-2018/reportaz/kolumbie-anglie-509647/)

Koncovky podstatných a přídavných jmen
Nešlo vám doplňování na předchozí straně?
V této publikaci najdete dostatek textů k procvičení.

fotbalový slang

Rozumíte následujícím výrokům o fotbalovém dění?
1) Hosté vyfasovali čtyři banány a pakovali se domů.

2) Nikdo se mezi střelce nezapsal, a tak to skončilo plichtou.

3) Dostal nahrávku do běhu a krásnou pumelicí trefil šibenici.

4) Diváci nechtěli vrátit na hřiště zakopnutou merunu.

5) Domácí dostali pěknou šišku, jejich branař dostal dvakrát housle a při dvou střelách
padal jak šraňky a pak ještě přidal vlastňáka.

6) Bek poslal gólmanovi tak povedenou malou domů, že namazal soupeřovu forvardovi.

7) Našemu snajprovi se dnes dařilo, dvakrát dal angličáka a jednou trefil vingl.

8) Na hranici šestnáctky mu soupeř nasadil jesle, nezbylo mu než protihráče zkosit a
byla z toho pecka.

9) Placírkou mu posadil centr na hlavu a bylo vymalováno: 1:0.

criss-cross
Po doplnění fotbalistů najdete v označených políčkách tajenku –
švédského spisovatele (Stieg, 1954-2004; proslavený trilogií Milénium),
který má stejné příjmení jako jeho krajan – fotbalový reprezentant (Sebastian).
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ARGENTINA: BANEGA, BIGLIA, TAGLIAFICO; ANGLIE: DIER, ROSE, VARDY, WALKER; ŠPANĚLSKO:
ISCO, AZPILICUETA; ŠVÝCARSKO: SOMMER, SEFEROVIĆ; POLSKO: GLIK, LEWANDOWSKI; MEXIKO:
VELA, PERALTA; ISLAND: BJARNASON; PANAMA: GODOY; DÁNSKO: DOLBERG; KOSTARIKA: RUIZ,
AZOFEIFA; URUGUAY: SILVA, MUSLERA; BRAZÍLIE: NEYMAR; NĚMECKO: WERNER, GORETZKA;
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doplňování s/z
Doplňte s/z:
Trenér Belgičanů Roberto Martínez se musel obejít be__ zraněných opor zadních řad
Kompanyho a Vermaelena, favorit pře__to vstoupil do utkání očekávaným náporem.
Brankář Peneda musel už v 6. minutě __neškodnit Carrascovu střelu __ nadějné pozice
a následně i Mertensovu ránu mířící pod břevno. O dalších pět minut později navíc
poslal nedůra__nou malou domů panamský kapitán Torres, Eden Hazard ale sám před
Penedou __ úhlu branku netrefil.
V 21. minutě hledal v další velké šanci De Bruyne před bránou Lukakua, své předchozí
zaváhání ale napravil stoper Torres a obětavým __kluzem __ebral nejlepšímu
belgickému střelci __ kopačky jasný gól. Po půlhodině se hra vyrovnala, Belgičané se
sice často do__távali do palebných pozic na hranici šestnáctky, ale většina pokusů
mířila mimo tři tyče. V poslední šanci před pře__távkou znovu Hazard __troskotal na
vynikajícím Penedovi.
Nejproduktivnější ofenziva evropské části kvalifikace se prosadila krátce po změně
__tran. Odražený míč se do__tal v rohu pokutového území k Mertensovi, který ho
__ voleje krásně napálil na zadní tyč Penedovy brány.
Po inkasované brance se nováček turnaje o__mělil a vypracoval si i obrov__kou šanci
na vyrovnání. Na Bárcenasův oblouček za obranu si __eběhl __ pravé strany Murillo,
Courtois ale včasným vyběhnutím do__tatečně __menšil krajnímu obránci Panamy
střelecký úhel a jeho střelu vyrazil na roh.
Odpor středoamerického celku definitivně __lomil až dvěma __lepenými góly Lukaku.
Nejprve v 69. minutě „rybičkou“ uklidil do sítě De Bruyneho přihrávku šajtlí
a v 75. minutě se prosadil znovu po rychlém brejku. Útočník Manchesteru United
v__třelil na velkých turnajích už pět branek a v historickém pořadí mu __chází jeden
pře__ný zásah na nejlepšího krajana Jana Ceulemanse.
(https://sport.aktualne.cz/fotbal/ms-ve-fotbale/lukaku-znicil-novacka-z-panamy-belgie-vstoupila-do-turnajev/r~c038f6dc731711e882090cc47ab5f122/?)

čtvercovky
V jednotlivých čtvercovkách se skrývají fotbalisté.
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??? Anglie
nebo
obloha

R

tvrdé dřevo

??? Německo
španělská řeka
pohřební schránka
mýdlo (angl.)

I

??? Španělsko
travnatá krajina
hodnota
protiklad

B

??? Švédsko
biblická postava
slovní pomoc
tichomořský ostrov

F

??? Brazílie
lotyšská metropole
jméno spisovatele Kische
jméno atletky Zátopkové

M

??? Nigérie
uživatel (angl.)
mládě prasete
plošná výměra pozemku

Brazílie – Kostarika v úlohách

Výchozí text k úlohám
Ve 26. minutě se v Petrohradu poprvé jásalo, ale zbytečně. Na první pohled krásnou akci
zakončil nekompromisní ranou pod břevno Gabriel Jesus, ovšem vše zhatilo jeho
ofsajdové postavení. Vzápětí musel rychle z branky Navas, před kterým už cítil příležitost
Neymar. S blížícím se koncem poločasu stoupal i tlak Brazilců, nicméně ukazatel stále
ukazoval 0:0. Willian svojí střelou pozdravil tribuny a Marcelo zase svého týmového
kolegu z Realu Keylora Navase.
Druhý poločas začala výrazně lépe Brazílie a Kostarika se ocitla pod tlakem. Zřejmě
k tomu přispělo i střídání nevýrazného Williana za Douglase Costu. Obrana Los Ticos
v čele s výborným Navasem však dál odolávala. Po Jesusově ráně měla Kostarika
obrovské štěstí a Navase zachránila branková konstrukce. Okamžik nato spálil další
obrovskou šanci Coutinho a další šance na sebe nenechaly dlouho čekat. Tutovku
č. 2 zazdil blokovanou střelou Neymar a s Coutinhem si zase poradil Navas.
(http://www.eurofotbal.cz/mistrovstvi-sveta-2018/reportaz/brazilie-kostarika-509618, upraveno)

1) Vysvětlete význam věty v závěru textu Tutovku č. 2 zazdil blokovanou střelou
Neymar:

2) Nalezněte v textu pojmenování užité pro fotbalový tým Kostariky:

3) Vysvětlete význam věty v prvním odstavci Willian svoji střelou pozdravil
tribuny:

4) Vypište z textu příjmení kostarických fotbalistů:

Hrátky se sportem pro děti

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.

český spisovatel
Doplněním fotbalistů zjistíte příjmení českého spisovatele (19262011), které nosí také švédský účastník šampionátu Mikael.
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největší letní posila Juventusu Turín
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belgický útočník, hráč Manchesteru United
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německý záložník Realu Madrid
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španělský hráč FC Barcelony s číslem 5
francouzský gólman Tottenhamu Hotspur
argentinský útočník Manchesteru City

Nevíte? Nevadí. Možná vám lépe pomohou jména autorových literárních
ženských postav, která zjistíte v tajenkách.
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druh ořechu
australský medvídek
podzemní hmyzožravec
jaký
podzemní část rostliny
podnebí

hodně

africký veletok

Jihoevropan

části obilí

nájemné auto

kola

korálový ostrov

slovensky Karel

noční pták

indický had

panovník

severoamerická šelma
shluk keřů
komický herec
místa sloužící k ukrytí
krizová situace
město u Hodonína
součást lodní výstroje
obtížný hmyz

Polsko – Senegal v úlohách

Výchozí text k úlohám
První poločas byl z obou stran nevýrazný. Poláci vůbec nepřipomínali favorita skupiny
a vidět nebyl ani nejlepší střelec evropské části kvalifikace Lewandowski. Senegal také
nepředvedl oslnivý výkon, přesto šel do vedení. Niang v souboji přetlačil Piszczeka, míč
se poté dostal přes Maného ke Gueyemu a jeho střelu do protipohybu brankáře srazil
stoper Cionek.
Do druhé půle sice vstoupili Poláci nebezpečným přímým kopem Lewandowského, ale
prosadil se opět soupeř a bílo-červení cítili křivdu. Čtvrtý rozhodčí totiž po ošetřování pustil na
na hřiště Nianga zrovna ve chvíli, kdy Poláci zahráli malou domů, stoper Bednarek se
navíc nedohodl s brankářem Szczesny a senegalský útočník zakončoval do prázdné
branky.
Polsko sice mělo po přestávce více ze hry, ale do šancí se dlouho dostat nedokázalo –
až v 70. minutě mířil těsně vedle Milik. Čtyři minuty před koncem sice snížil Krychowiak,
který hlavičkoval po přímém kopu Grosického, ale na víc se už výběr trenéra Adama
Nawalky nezmohl a utrpěl teprve druhou prohru v posledních 19 soutěžních zápasech.
(https://www.info.cz/sport/polsko-na-uvod-ms-prohralo-1-2-se-senegalem-32533.html)

1) Ve které z následujících částí textu je chyba ve skloňování vlastního jména?
a) míč se poté dostal přes Maného ke Gueyemu
b) Krychowiak, který hlavičkoval po přímém kopu Grosického
c) stoper Bednarek se navíc nedohodl s brankářem Szczesny
d) vstoupili Poláci nebezpečným přímým kopem Lewandowského
2) Opravte ve druhém odstavci chybu v psaní složených přídavných jmen:

3) Vysvětlete, co se v posledním odstavci skrývá za pojmenováním výběr trenéra
Adama Nawalky:

doplňování písmen do textu
Doplňte správné písmeno:
V sestavě Švédska kvůli nemoci chyb__l stoper Manchesteru United Victor Lindelöf.
Nahradil jej Pontus Jansson, jenž působ__ té__ v Anglii v druholigovém Leedsu. Přesto
nedokázal__ Korejci __everoevropský celek v__razněji ohrozit a na MS už v sedmém
utkání po sobě nezv__tězil__.
Korejští fotbalisté b__li na začátku aktivnější a v__pracovali si několik standar__ních
situací. Gólovou příležitost si ale nev__pracovali, hra nav__c byla velkým množstv__m
faulů ro__kou__kovaná. První v__tší šanci přinesla až 20. minuta, Marcus Berg se ocitl
osamocený před brankářem Čche Hjon-uem, který však reflexivně nohou zasáhl.
V 27. minutě si při odhlavičkovávání míče přivodil zranění stehenního svalu __orejský
lev__ bek Pak Ču-ho a na hřišti jej musel nahradit Kim Min-u. Z letarg__e fanoušky
probudil až v závěru poločasu Berg, který z úhlu netref__l bránu.
Granqvistův přízemní pokus poté gólmanov__ starosti nepřidělal. V nastavení úvodního
dějstv__ hlavičkoval po Lustigově centru Viktor Claesson těsně nad branku. Přestřelil
také krátce po přestávce Emil Forsberg.
O chvíli později se poprvé do nebe__pečného zakončení dostali Korejci, když Ku Čačchol hlavou zam__řil těsně vedle. O chvíl__ později znovu __sijskou reprezentaci
podržel gólman Čche Hjon-u proti Toivonenov__.
V 63. minutě nejprve __alvadorský rozhodčí Aguilar Kim Min-uův zákrok na Claessona
neposoudil jako penaltov__, situaci ale následně __kontroloval na videu a nakonec
přisoudil Švédsku pokutov__ kop, který s přehledem prom__nil kapitán Granqvist.
Stoper ukončil 401 minut trvající gólový půst __eveřanů.
V nastavení mohl v__rovnat __točník Salcburku Hwang Hi-čchan, po I Če-songově
přihrávce ve vápně hlavičkoval mimo. Korejští hráči ani jednou přímo neohrozil__
brankáře Robina Olsena.
(http://sport.tn.nova.cz/clanek/svedsko-zdolalo-jizni-koreu-rozhodl-jediny-gol-z-penalty.html)

kde se hrálo – skrývačky

Fotbalový šampionát hostilo jedenáct měst: Jekatěrinburg, Nižnij Novgorod,
Kaliningrad, Volgograd a 7 dalších, jejichž názvy zjistíte ve skrývačkách:

1 DIVÁCI SLEDOVALI S OČIMA ŠIROCE OTEVŘENÝMA
STRHUJÍCÍ BITVU O POSTUP MEZI NEJLEPŠÍ ČTYŘI TÝMY.

2 PORUŠIL KDEJAKÝ ZÁKAZ A ŇOUMA NAKONEC SKONČIL
ZBĚSILOU CYKLOJÍZDU V PŘILEHLÉM LOMU.

3 BĚHEM MINULÉHO VÍKENDU JSME NAVŠTÍVILI BOUBÍNSKÝ
PRALES A RANSKO, PŘÍRODNÍ REZERVACI U ŽDÍRCE NAD
DOUBRAVOU.

4 KYJEVSKÉ DYNAMO S KVALIFIKACÍ PŘÍLIŠ NEPOČÍTALO, ALE
NAKONEC JÍ PROŠLO VCELKU HLADCE.

5 ROŽMBERK PETR O HRADBY SVÉHO OPEVNĚNÉHO SÍDLA AŽ
DO NAPADENÍ NEPŘÍTELEM NEJEVIL ZÁJEM.

6 DLOUHODOBÁ SUCHA POROST OVOCNÝCH STROMŮ V OKOLÍ
KRAJSKÉHO MĚSTA DOSLOVA ZDECIMOVALA.

7 VEDLE BANÁNŮ, BROSKVÍ, NEKTARINEK A CITRUSŮ BYL
NEJVĚTŠÍ ZÁJEM O AVOKÁDO, ANANAS A MARACUJU.

slabikové doplňovačky
V jednotlivých doplňovačkách se skrývají fotbalisté.
vyznavači učení Martina Luthera
živelní pohroma
původně americká plodina
soupeření
výprava cestující pouští
nerosty

kolejové vozidlo táhnoucí vlak
aragonská metropole
obyvatelé Norska

básně s ponurým dějem
bílé barvivo
africký lidoop
dokončený, udělaný
velcí ještěři
libretista Prodané nevěsty
školní předmět počty
ojetý automobil
pěstitelé ovocných stromů

zářijová novinka

tvary příjmení

Výchozí text k úlohám
Po přestávce přebralo aktivitu Dánsko, ale dlouho se hrálo bez vyložených šancí. Až
v 72. minutě neuspěl střídající Nicolai Jörgensen. Chorvaté poté zahrozili po povedené
individuální akci Rebiće, Pivarićovův pokus z hranice vápna srazil jeden z obránců na
roh. V nastavení normální hrací doby z dálky těsně minul Rakitić.
V prodloužení se hrálo ještě víc opatrně. Až šest minut před koncem šel na Schmeichela
zcela sám Rebić, udělal dánskému brankáři kličku, ale pak ho fauloval Mathias
Jörgensen a rozhodčí nařídil penaltu. K pokutovému kopu se postavil kapitán Modrić, ale
Schmeichel jeho nevýraznou střelu chytil.
Zápas dospěl do penaltového rozstřelu a hned v první sérii si brankáři poradili s pokusy
Eriksena i Badelje. Poté se za Dány prosadili Kjaer s Krohn-Dehli a za Chorvaty
Kramarić s Modrićem. Ve čtvrté sérii neuspěli Pivarić a Schöne, a když v páté kryl
Subašić střelu Nicolaie Jörgensena, Rakitić šanci rozhodnout nepromarnil.
(https://www.sport.cz/fotbal/ms2018/clanek/1002694-bitva-penaltovych-magu-subasic-se-tesi-na-ctvrtfinale-schmeichel-smutnymhrdinou.html)

1) S jedním příjmením fotbalisty se v textu pracuje chybně. Rozhodněte na základě
porovnání příjmení v textu, o kterého hráče se jedná:
a) Badelj
b) Pivarić
c) Jörgensen
d) Schmeichel
2) Napište příjmení penaltového střelce, které je v textu v chybném tvaru:

osmisměrka
Po vyškrtání všech výrazů zbude 6 písmen, která čtena po řádcích tvoří
tajenku: příjmení amerického spisovatele (James Fenimore, 1789-1851), který stvořil
slavnou literární postavu zálesáka Kožené punčochy (Nat Bumppo). Stejné příjmení má i
fotbalista (Armando). Zjistíš, kterou zemi na MS reprezentoval, když víš, že sousedy daného
státu jsou Kolumbie a Kostarika?
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V P D K A T A M A R A N R A Z A T L A B
ALBATROS, ANDORRA, ASTEROID, BALAST, BALTAZAR, BARCELONA, BLÁTO, BRÁNA, CELNÍK, ČINOHRA,
DALEKOHLED, DARMOŠLAP, DOLMEN, GOTIKA, HÁZENÁ, HLADINA, HLOUBKA, HYDROLOGIE, JENISEJ,
JEŠTĚRKA, KABARET, KAKTUS, KAPOUN, KATAMARAN, KOLJA, KOLOBĚH, KOTLETA, KOUKOL, KRAHUJEC,
LEPRA, LEŠENÁŘ, LIPNO, MAKEDONIE, MALINOVKA, MODRÁSEK, NANDU, NIKOLAJ, OHRADA, OPASEK,
PATINA, PANTOMIMA, PARNO, PENTAGRAM, PLOVÁRNA, POKLADNICE, POTOK, PROSTĚJOV, RČENÍ, ŘEMEN,
SALTO, SAMURAJ, SEKRETARIÁT, SETRVAČNÍK, SKLENICE, SKLIZEŇ, SKÝVA, SPARTA, TANZANIE, TESÁK,
TESTOVÁNÍ, TOVÁRNÍK, TRHÁNÍ, TVAROH, VÁLEC, VESELKA, VESLO, VESLOVÁNÍ,
VLKODLAK, VLNOBITÍ, VORVAŇ, ZÁCLONA, ZÁJMENO
1

2

3

4

5

6

anglický prozaik

Určíte podle vyluštěných informací příjmení australského fotbalového
brankáře (Mathew), který má stejné příjmení jako spisovatel Patrick (19161989), narozený na britském ostrově ???, proslavený románem ??? (1963)?

N

alkoholik

N velký listnatý strom
N

větrná bouře

N bývalý ruský prezident
N

jedovatý hřib

N elegantně oblečený člověk
N

řeka protékající Frankfurtem

N báseň E. A. Poea
N

jméno zpěváka Adamse

N geometrické těleso
N

znamení zvěrokruhu

N nepříčetný člověk
N

míč

N jarní měsíc
N

kus horniny

N australský živočich
N

sladkovodní ryba

N hlava sultanátu
W

??? název ostrova
modla
anglicky bůh
značka tisíce litrů
označení času

roháčky
V jednotlivých roháčcích se skrývají fotbalisté.

N

??? Kostarika
korálový ostrov
poslední Rožmberk
značka hliníku

??? Egypt

S

MPZ Švédska

M

český malíř (Mikoláš)
textilní plodina

??? Polsko

západočeské město

Jihoevropan

MPZ Maďarska

lesklý nátěr
letadlo Iljušin

??? Kolumbie

B

značka draslíku

Publius Terentius
husitská zbraň

K

??? Dánsko

Cristiano Ronaldo

koupací nádoba

souřadicí spojka

Asiat
nacistické „hnědé košile“
značka tisíce kilogramů

M

??? Srbsko
amsterodamský fotbalový klub
slosování
římská devítka
srbská souhláska

A

??? Portugalsko
anglický šlechtic
vrhnutí
iniciály české pěvkyně
značka síry

studium i zábava

řešení
str. 3: a – G – 6 – p; b – B – 2 – q; c – E – 1 – w; d – C – 7 – s
str. 4: 1) d, 2) první odstavec - mužstva utkali, 3) 2:0; 4) letošní fotbalový svátek, 5) Akinfejev –
Majúf
str.
5: Borges,
Ženeva, zoologie,
Fantastická
zoologie, Alef
str. 5: Borges,
Ženeva,
Fantastická
Alef
str. 6: Rychlá byla i odpověď Chorvatska, které ve čtvrté minutě potrestalo zmatky v dánské obraně. Rebić našel ve
vápně Vrsaljka a jeho přihrávka se po nepovedeném odkopu Kjaera a následném odrazu od Christensena dostala
k Mandžukićovi, který poslal míč do sítě.
Po půlhodině hry zahrozil Braithwaite, ale blíž vedení byli Chorvaté. Brankář Schmeichel nejprve vyrazil tvrdou
Rakitićovu střelu, poradil si i s dorážkou, ale míč se dostal k Rakitićovi, který v dobré pozici trestuhodně neuspěl.
V 38. minutě hlavičkoval těsně vedle Lovren a na druhé straně skončila Eriksenova nenápadná střela na břevně.
Kapitáni Falcao s Kanem shodně s přehledem proměnili, stejně jako Cuadrado s Rashfordem. Třetí série strhla výhodu
na kolumbijskou stranu, neboť po Murielově trefě si Jordan Henderson na mrštném Ospinovi vylámal zuby. Jenže hned
vzápětí Uribeho pumelice orazítkovala pouze břevno a po Trippierově suverénní trefě selhal i Carlos Bacca, jehož
neumístěnou ránu zvládl Pickford heroicky zastavit. Postup tak mohl Albionu vystřelit Eric Dier, jenž s odřenýma ušima
propálil Ospinu a přece jen mohl spustit anglickou čtvrtfinálovou euforii.
str. 8: např.:
1) Hosté dostali čtyři branky a jeli domů.
2) Žádný hráč nedokázal vstřelit branku, a tak utkání skončilo nerozhodně (0:0).
3) Spoluhráč mu přihrál, když byl v pohybu směrem k soupeřově brance, krásnou tvrdou střelou se trefil do horního
rohu branky.
4) Diváci nechtěli vrátit na hřiště míč, který skončil mezi diváky po střele některého z hráčů.
5) Domácí vysoko prohráli. Jejich brankář dostal dva góly střelou mezi nohy, při dalších dvou střelách soupeře pomalu
reagoval, a navíc si ještě dal vlastní branku.
6) Obránce poslal nahrávku brankáři, jenže se mu to vůbec nepovedlo, a naopak přihrál útočníkovi soupeře.
7) Našemu ostrostřelci/kanonýrovi se dnes dařilo, dvě branky vstřelil odrazem od tyče/břevna a jednou se trefil do
horního rohu branky.
8) Na hranici velkého vápna/pokutového území mu soupeř poslal míč mezi nohama. Nezbylo mu nic jiného než
protihráče faulovat a kopal se pokutový kop/penalta.
9) Vnitřní stranou nohy mu přesně nahrál vzduchem a on vstřelil hlavou první branku utkání.
str. 9: Larsson
str. 10: Trenér Belgičanů Roberto Martínez se musel obejít bez zraněných opor zadních řad Kompanyho a Vermaelena,
favorit přesto vstoupil do utkání očekávaným náporem. Brankář Peneda musel už v 6. minutě zneškodnit Carrascovu
střelu z nadějné pozice a následně i Mertensovu ránu mířící pod břevno. O dalších pět minut později navíc poslal
nedůraznou malou domů panamský kapitán Torres, Eden Hazard ale sám před Penedou z úhlu branku netrefil.
V 21. minutě hledal v další velké šanci De Bruyne před bránou Lukakua, své předchozí zaváhání ale napravil stoper
Torres a obětavým skluzem sebral nejlepšímu belgickému střelci z kopačky jasný gól. Po půlhodině se hra vyrovnala,
Belgičané se sice často dostávali do palebných pozic na hranici šestnáctky, ale většina pokusů mířila mimo tři tyče.
V poslední šanci před přestávkou znovu Hazard ztroskotal na vynikajícím Penedovi.
Nejproduktivnější ofenziva evropské části kvalifikace se prosadila krátce po změně stran. Odražený míč se dostal v rohu
pokutového území k Mertensovi, který ho z voleje krásně napálil na zadní tyč Penedovy brány.
Po inkasované brance se nováček turnaje osmělil a vypracoval si i obrovskou šanci na vyrovnání.

řešení
Na Bárcenasův oblouček za obranu si seběhl z pravé strany Murillo, Courtois ale včasným
vyběhnutím dostatečně zmenšil krajnímu obránci Panamy střelecký úhel a jeho střelu vyrazil
na roh.
Odpor středoamerického celku definitivně zlomil až dvěma slepenými góly Lukaku. Nejprve
v 69. minutě „rybičkou“ uklidil do sítě De Bruyneho přihrávku šajtlí a v 75. minutě se prosadil
znovu po rychlém brejku.Útočník Manchesteru United vstřelil na velkých turnajích už pět
branek a v historickém pořadí mu schází jeden přesný zásah na nejlepšího krajana Jana
Ceulemanse.
str. 11: Kane, Reus, Isco, Berg, Fred, Musa
str. 12: 1) Např. Druhou stoprocentní šanci neproměnil Neymar, jehož střela byla zblokována. 2) Los Ticos; 3) např.:
Willianova střela směřovala vysoko nad branku a míč skončil mezi diváky; 4) Navas
str. 14: Lustig; Kateřina Horovitzová; Dita Saxová
str. 15: 1) c; 2) Bíločervení místo bílo-červení; 3) polský reprezentační tým
str. 16: V sestavě Švédska kvůli nemoci chyběl stoper Manchesteru United Victor Lindelöf. Nahradil jej Pontus Jansson,
jenž působí též v Anglii v druholigovém Leedsu. Přesto nedokázali Korejci severoevropský celek výrazněji ohrozit a na
MS už v sedmém utkání po sobě nezvítězili.
Korejští fotbalisté byli na začátku aktivnější a vypracovali si několik standardních situací. Gólovou příležitost si ale
nevypracovali, hra navíc byla velkým množstvím faulů rozkouskovaná. První větší šanci přinesla až 20. minuta, Marcus
Berg se ocitl osamocený před brankářem Čche Hjon-uem, který však reflexivně nohou zasáhl.
V 27. minutě si při odhlavičkovávání míče přivodil zranění stehenního svalu korejský levý bek Pak Ču-ho a na hřišti jej
musel nahradit Kim Min-u. Z letargie fanoušky probudil až v závěru poločasu Berg, který z úhlu netrefil bránu.
Granqvistův přízemní pokus poté gólmanovi starosti nepřidělal. V nastavení úvodního dějství hlavičkoval po Lustigově
centru Viktor Claesson těsně nad branku. Přestřelil také krátce po přestávce Emil Forsberg.
O chvíli později se poprvé do nebezpečného zakončení dostali Korejci, když Ku Ča-čchol hlavou zamířil těsně vedle.
O chvíli později znovu asijskou reprezentaci podržel gólman Čche Hjon-u proti Toivonenovi.
V 63. minutě nejprve salvadorský rozhodčí Aguilar Kim Min-uův zákrok na Claessona neposoudil jako penaltový, situaci
ale následně zkontroloval na videu a nakonec přisoudil Švédsku pokutový kop, který s přehledem proměnil kapitán
Granqvist. Stoper ukončil 401 minut trvající gólový půst Seveřanů.
V nastavení mohl vyrovnat útočník Salcburku Hwang Hi-čchan, po I Če-songově přihrávce ve vápně hlavičkoval mimo.
Korejští hráči ani jednou přímo neohrozili brankáře Robina Olsena.
str. 17: 1) Soči; 2) Kazaň; 3) Saransk; 4) Moskva; 5) Petrohrad; 6) Rostov; 7) Samara
str. 18: Lukaku, Varane, Lozano, Dybala, Torabi, Tejeda
str. 20: 1) b; 2) Krohn-Dehli (správně Krohn-Dehlim)
str. 21: Cooper, Panama
str. 22: Ryan, Wight, Jak jsem vyhrál válku
str. 23: Navas, Salah, Milik, Bacca, Kvist, Matić, Alves

