
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jedním z mnoha tradičních počinů, kterými 

se prezentuje Základní škola a mateřská škola 

Jesenice, je dětský karneval. Ten letošní se konal 

v sobotu 14. února v jesenickém kulturním domě, 

kde byl pro děti přichystán nápaditý program. 

Však se jich tady sešel úctyhodný počet 213 →   

→ s maskou 149, bez masky 64. Připočítáme-li 

k tomu 187 dospělých návštěvníků, uděláme si 

jasnou představu o oblíbenosti této akce. 

 

I tentokrát vsadila naše škola na jistotu a 

reţii programu svěřila zkušenému diskţokejovi 

Jirkovi Ladrovi a jeho dvěma pomocníkům. Pod 

jejich taktovkou mělo karnevalové dění pestrost a 

spád. Kromě oblíbených písničkových hitů, které 

naplnily sál jásavou taneční atmosférou, připravil 

pro děti i řadu soutěţí a dovednostních úkolů.  
 

V letošním ročníku se jednotlivé masky 

nehodnotily. Nicméně kaţdý, kdo v masce přišel, 

dostal marcipánové prasátko. Mezi převleky 

vévodili filmoví hrdinové, například nindţové 

nebo spidermani, dále princezny a nejrůznější 

zvířátka. Nechyběla ani smrtka v zeleném 

plášti, plavčík z povodí Vltavy či neohroţený 

mušketýr. Vynalézavost při tvorbě masek 

prostě neznala mezí - bylo nabíledni, ţe jejich 

příprava zabrala dětem i rodičům opravdu 

hodně času. Oko přítomných potěšila rovněţ 

obvyklá promenáda, ale jak uţ bylo uvedeno, 

vybrat nejkrásnější kostým by si pořadatelé 

netroufli. 

 

Ozdobou karnevalu byla zajisté i bohatá 

tombola. Díky sponzorům se sešlo v ní sešlo 

460 cen. Jmenovitě se o to zaslouţili: 
 Dřevařská a lesnická společnost, s.r.o.  Drogerie a papírnictví, paní Lazarová 

Lesospráva, Karel Piškule, v.o.s. Noviny a časopisy, Miroslava Zemanová  

Cestovní agentura, Emilie Růţičková  Krmivo pro zvířata, Alena Spurná 

Autoopravna MO-BI, František Bidrman Prodej smíšeného zboţí, Jan Konček 

SDP Logistic, s.r.o., Jesenice  Ţelezářství, Vladislav Louda 

REAL-PROJEKT, Ing. Petr Sunkovský  Klempířství Brda, s.r.o.  

Lékárna "U Panny Marie pomocné" DROPS, v.o.s.  

VITO bar, Josef Růţička  Pap Oil, Roman Vaňkát  

Hostinec Drahouš, Alena Johnová SINGER Jesenice 

Restaurace OÁZA, Václav Houdek TM Jesenice 

Velkoobchod - maloobchod potraviny, Miluše Nováková 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ISŠU Jesenice Soňa Bidrmanová a kolektiv Zdeněk Hornof 

Hasiči Jesenice Taťána Číţková  Ing. Miloslav Vyleta 

PIATNIK Břicháčovi  Ing. Jiří Berka 
 

Základní škola a mateřská škola ještě jednou děkuje všem jmenovaným 
sponzorům za příspěvky do tomboly, městu Jesenice za bezplatné propůjčení sálu 

kulturního domu, paní Johnové za zajištění občerstvení a paní Maidlové za pomoc    

v šatně. Dále děkuje všem rodičům a dětem za hojnou účast a za spontánní vytvoření 

příjemné atmosféry na dětském karnevalu.  

 

KARNEVALOVÉ OHLASY 
☺Karneval byl fajn. Hlavně mě zaujala maska králíka, který na pódiu předváděl 

dětem, jak mají tancovat.                                             Ondra Synek, VIII. třída 

☺Na karnevalu se mi líbily masky a ceny v tombole. A úplně skvělý byl maskot 

na pódiu.            Týna Pudivítrová, VI. třída 

☺Mně se zdálo, ţe i kdyţ přišlo hodně dětí, masek bylo méně neţ vloni. Nejvíce 

se to na sále hemţilo princeznami.           Nikola Pokorná, VI. třída 

☺Karneval nás mile překvapil. Měli jsme přijít hned na jeho začátek.  
         Míra Sup a Pavel „Ropák“ junior, středoškoláci 



 

 

 
 

ÚKOL č. 2 – NÁPIS: 
 
Rozlušti nápis v morseovce a podle něj udělej úkol. 

 

--..//    .--./.-././…./.-/--.././-./-.--/----//   .--./../…/--/./-.//   …/./…/-/.-/…-//  

-./.-/--../…-/-.--//    .-./---/…/-/.-../../-.///   
 

KADOUŠTEŘÍMA KASANSA KAVKATÝNE 

KAZALTŘE LEDUBLE NECČESLUNI 

PEKAPAMLIŠ ŠENÍKLIRA VOKAPRSEN 

 

ÚKOL č. 3 – SKRÝVAČKY:  
 

V kaţdé větě je schovaný jeden pták. Najdi ho a podtrhni. 

Příklad: Pavel zavolal na mistra kameníka  →  STRAKA. 

 
A) Děda sedí u stolu a ostří ţelezné nástroje. 

B) Bude potřeba odnést matrace k zadním dveřím. 

C) Milada televizi nemá ráda, prý jen okrádá lidi o čas. 

D) Ačkoliv bylo ve třídě vedro, rýsovat jsme museli.  
 

ÚKOL č. 4 – ROZLIŠ SOVY A DRAVCE: 
 

Čím se liší dravci a sovy?               

 Doplň tabulku. SOVY DRAVCI 

Kdy jsou převáţně aktivní?   

Kam směřují jejich oči?   

Jaká je pohyblivost hlavy?   

Jaký je hlavní smysl?   

Staví si hnízdo?   

Jaký je počet vajec v jedné snůšce?   

Zrak mláďat po vyklubání?   

Rozdíl ve velikosti samců a samic?   

Čím usmrcují kořist?   

Jaké je postavení prstů na nohou?   

 

V. KOLO 

ÚKOL č. 1 – PŘÍRODNÍ VĚDY: 
  

   Co je předmětem zkoumání následujících 

přírodních věd? 

Botanika Meteorologie 

Dendrologie Mykologie 

Entomologie Ornitologie 

Geologie Pedologie 

Klimatologie Zoologie 
 
 



ÚKOL č. 5 – VYBARVI: 
 

V následujícím obrázku najdeš po vybarvení jednu známou houbu. Pojmenuj ji. 
 

Počet teček: 0- hnědá, 1- bílá, 2- černá, 3- ţlutá, 4- červená, 5- zelená 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vypracované úkoly odevzdávejte nejpozději do 27. 2. 2009! 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

JMÉNO TŘÍDA 
BODY  

MÍSTO 
VE 4. KOLE CELKEM 

Eva Konířová 2. 20 108 1. 

Marek Doleţal 2. 19,5 106,5 2. 

B. Havlíčková, V. Hron 4. 15,5 90 3. 

Alice Číţková 3. 0 84 4. 

Tomáš Uher 3. 19,5 72,2 5. 

J. Ťaţiarová, A. Hronová 3. 0 71 6. 

David Kadeřábek 2. 0 63 7. 

Š. Kouglová, M. Bezstarostová 3. 18 62 8. 

D. Břicháč, K. Červenka 4. 0 43 9. 

Pavla Petrániová 3. 0 41 10. 

Andrea Kukiová 4. 0 24 11. 

Lucie Wünschová 3. 0 23 12. 

Aneţka Číţková 3. 0 23 12. 

Michal Jelínek 2. 0 21 13. 

Kateřina Vanická 4. 0 20 14. 

Barbora Svatoňová 2. 0 19 15. 

Denisa Spurná 3. 0 18 16. 

Roman Jaroš 3. 0 18 16. 

Ivana Horvátová 4. 0 17 17. 

Markéta Tranová 2. 0 17 17. 

Stanislav Svašek  2. 0 15 18. 
 

 

 

JMÉNO TŘÍDA 
BODY  

MÍSTO 
VE 4. KOLE CELKEM 

Tomáš Vyleta 5. 20 107 1. 

Michal Tatzauer 7. 20 101 2. 

Aneta Alexijová 7. 19 97,5 3. 

Miloš Müller 5. 0 58 4. 

Lenka Marková 7. 20 41 5. 

Zdeněk Novotný, Jára Mutínský 6. 17 32 6. 

Veronika Dolejšová 7. 0 24 7. 

Marie Zikulová 7. 0 24 7. 

Dominika Kinská 7. 0 24 7. 

Monika Šantorová 5. 0 23 8. 

Zdeněk Cink, Samuel Pfeifer 5. 0 20 9. 

Eliška Blahová 5. 0 17 10. 

D. Tancošová, P. Polakovičová 6. 15,5 15.5 11. 

Simona Švidroňová 7. 0 14 12. 



OKRESNÍ KOLO SOUTĚŢE V CIZÍCH JAZYCÍCH  

NĚMECKÝ JAZYK 
4. února 2009, Klub DDM Rakovník 

 

KATEGORIE II. A - ţáci 8. a 9. tříd 

JMÉNO TŘÍDA 
PÍSEMNÁ 

ZKOUŠKA 

ÚSTNÍ 

ZKOUŠKA 

BODY 

CELKEM 
MÍSTO 

Martina Nistorová 
IX.A 

14 15 29 3. 

Jitka Kinská 10 8.5 18,5 9. 

 

Já (Martina Nistorová) a Jitka Kinská jsme se společně s paní učitelkou Konířovou 

vypravily ve středu 4.2. v 7
00

 hodin ráno do Rakovníka na okresní kolo soutěţe ve znalosti 

německého jazyka. Přijely jsme mezi prvními, a tak jsme volný čas věnovaly přípravě na test. 

Další soutěţící mezitím postupně přibývali, a kdyţ dorazili všichni, předstoupila před nás paní 

učitelka, která soutěţ připravovala. Seznámila nás s pravidly a vysvětlila, co se po nás chce. 

Kaţdý pak obdrţel listy s otázkami a druhá paní učitelka nám pustila kazetu. Podle poslechu 

jsme (soutěţící) odpovídali na otázky. Po vypracování testu jsme čekali, kdo z nás postoupí k 

ústnímu projevu. Díky podobnému počtu bodů jsme postoupili všichni.  

V další fázi si učitelé začali postupně volat jednotlivce. V sále panovala nervozita. Jako 

první si pozvali Jitku, já přišla na řadu aţ mezi posledními. Vstoupila jsem do místnosti, ve které 

seděli čtyři zkoušející, a posedila se mezi ně. Pokládali mi docela záludné otázky, ale já se 

tvářila, ţe všemu naprosto rozumím. Pravdou ale je, ţe jsem občas trochu hádala, o čem vlastně 

mluví. Témata byla tato: naše město, kultura, oblečení, prázdniny a cestování. Po skončení 

konverzace jsme čekali na celkové vyhlášení a hned po něm jsme se s pocitem dobře odvedené 

práce vydali domů.                Napsala Martina Nistorová, IX.A 

 

 

 

OKRESNÍ KOLO SOUTĚŢE V CIZÍCH JAZYCÍCH  

ANGLICKÝ JAZYK 
18. února 2009, Klub DDM Rakovník 

 

KATEGORIE – I. A:   19 účastníků KATEGORIE – II. A:   23 účastníků 

Zdeňka Sajfridová 12. místo Martina Müllerová   6. místo 

Martin Tauš 19. místo Tomáš Benedek 23. místo 

 

Ve středu 18. února 2009 jsme si jeli ověřit naše jazykové znalosti do Rakovníka, kde se 

v Klubu DDM konalo okresní kolo soutěţe v anglickém jazyce. A vskutku ověřili. Byli jsme 

rozděleni do dvou kategorií:  I. A pro 6. a 7. třídu a II. A pro 8. a 9. třídu. Zatímco kategorie 

mladších ţáků dostala zadání a pouze krouţkovala moţnosti, my starší jsme to měli mnohem 

těţší.  

Jako první nás čekal poslech. Nedá se říci, ţe by byl právě lehký. Museli jsme pozorně 

poslouchat a z poslechu pak vyvodit odpovědi na připravené otázky. Dalším úkolem byla práce 

s textem, pak následovalo několik cvičení na gramatiku, opravování chyb, doplňování předloţek, 

utváření vět apod. Měli jsme to ztíţené ještě o to, ţe veškeré zadání bylo v angličtině. Avšak 

bojovali jsme. Jak to nakonec dopadlo, dokládá tabulka v záhlaví příspěvku.   
         Napsala Martina Müllerová, IX.B 

 



Hnutí Brontosaurus 

a „brontosauří“ dětský oddíl Vlkani z Brna 

vyhlašují 15. ročník celostátní výtvarné, 

literární a fotografické soutěţe  

MÁME RÁDI PŘÍRODU. 
 

Jedním z hlavních cílů soutěţe je přivést děti a 

mladé lidi k hledání a nalézání krásy přírody. Letošní 

téma „MÁME VLASTNĚ RÁDI PŘÍRODU?“ je spíše 

takovým průzkumem toho, co všechno lidi poutá k přírodě, 

co je na ní zajímá a proč je třeba si jí váţit. 
 

Soutěţe se můţe zúčastnit kdokoliv, kdo rád kreslí, fotí či literárně 

tvoří a není mu lhostejný vztah člověka a přírody. Uzávěrka soutěţe 

je 4. května 2009 a její výsledky budou vyhlášeny na akci Dort pro 

Brontosaura, probíhající v termínu 25. – 28. 9. 2009. Na vítěze 

čekají zajímavé ceny.  

 

Soutěţní podmínky:  

 Do soutěţe budou zařazeny pouze díla vztahující se k tématu soutěţe.  

 Od jednoho autora přijímáme maximálně 2 práce. 

 Nejmenší moţný formát malby nebo kresby je A4, největší A0.  

 Nejmenší moţný rozměr fotografie je 10 x 15 cm. 

 Maximální počet stran u literární práce je 10 stran.  

 Dílo musí být čitelně označeno: 

 jménem a příjmením autora,  

 adresou bydliště autora,  

 adresou školy (pokud se díla posílají hromadně ze školy),  

 soutěţní kategorií a názvem díla. 

 Při nedodrţení výše uvedených poţadavků, nebude dílo přijato do soutěţe. 

 

KATEGORIE DÍLO MOTIVACE 

1) předškoláci 
a) volná technika  

b) malba 

Líbí se ti kytičky u vás na zahradě, zvířátka v lese 

nebo sluníčko na nebi? Namaluj mi to. 

2) ţáci 1. aţ 3. tříd ZŠ 
a) koláţ 

b) malba 

Čím nejraději maluješ? Vodovými barvami? Tak je 

otevři a namaluj, co se Ti na přírodě nejvíce líbí. 

3) ţáci 4. aţ 6. tříd ZŠ 
a) malba  

b) povídka  

Rád se procházíš lesem, koupeš se v rybníce, 

pozoruješ na louce motýly? Poděl se! 

4) ţáci 7. aţ 9. tříd ZŠ 

a) malba 

b) fotografie  

c) povídka 

Uţ jsi nocoval v přírodě a chytal ryby v potoce? 

Pletla jsi s kamarádkami věnečky z pampelišek?  

Je to vůbec ještě in? 

 

KONTAKTNÍ OSOBA ADRESA 

Ingrid Čejková 

Telefon: 777 803 577 

E-mail: mrp.brdo@seznam.cz 

Hnutí Brontosaurus a BRĎO Vlkani 

Hvězdová 10 

602 00 Brno 

 



Masarykova obchodní akademie Rakovník 

ve spolupráci  

se Státním okresním archivem Rakovník 
   vyhlašují pro ţáky základních a středních škol 

historickou soutěţ 

     BYL TO ZAJÍMAVÝ ČLOVĚK 
 

PROPOZICE: 
Kaţdá škola můţe do soutěţe vyslat libovolný počet ţáků se zájmem 

o historii. Úkolem kaţdého z účastníků bude na základě připravených 

archivních materiálů sestavit profil vybrané osobnosti z rakovnického regionu, 

přičemţ je kladen důraz na orientaci v historických dokumentech, výběru klíčových informací a 

prezentaci zjištěných údajů před odbornou porotou. Mladí historici by měli být schopni reagovat 

na případné otázky porotců a obhájit své postoje.  

 

Přihlášky do soutěţe je třeba doručit do 15.3. 2009: 

a) poštou na adresu: b) elektronicky na e-mailové adresy: 

Masarykova obchodní akademie Rakovník 

Marek Pavlík 

Praţská 1222  

269 20 Rakovník 

marekpavlik@hotmail.com 

mpa@moarako.cz 

 

KATEGORIE 

I.  KATEGORIE 

Ţáci 2. stupně ZŠ a niţších ročníků víceletých gymnázií. 

II.  KATEGORIE 

Ţáci středních škol. 

Soutěţ se koná 28. 4. 2009 od 8.30 v prostorách SOkA 

Rakovník. 
 

 
Porota vybere v kaţdé kategorii nejlepší práce a jejich autoři budou odměněni. 

 
 

 

 

 

 

Mezi zájmové útvary při ZŠ a MŠ Jesenice se v tomto školním roce nově zařadil krouţek 

ručních prací „Šikulky“. Jeho členy jsou starší děti z druhého stupně, které se scházejí v úterý 

odpoledne od 15
30

 do 17
00

 hodin. Počet 16 děvčat a 1 chlapec je milým překvapením. Jedním 

z důvodů velkého zájmu můţe být například obsahová pestrost, neboť skladba témat vychází 

z námětů ţáků pro práci s papírem (výroba krabiček, andělíčků, …), vlnou (strašáčci, …), látkou 

(vánoční bota, savování triček, …) a rovněţ z námětů pro práci v ţákovské kuchyňce (příprava 

studených pokrmů či pečení sladkých jídel, coţ byla „velká pochoutka“). Osobně doufám, ţe se 

krouţek dětem líbí a ţe i v příštím roce si najde své příznivce.  

         Radka Vodráţková, vedoucí krouţku 

 

mailto:marekpavlik@hotmail.com


Zleva nahoře: Tomáš Uher, Fanda Moučka,  Adélka 

Churanová, Lucka Churanová, Lucka Cinková. 

Zleva dole: Veronika Doleţalová (MŠ), Dominika 

Laubrová, Terezka Alexijová (MŠ), Katka Louţenská, 

Maruška Krausová (ZŠ Čistá) a Anetka Moučková (MŠ). 

 

 

Po uplynutí prvního pololetí školního roku 2008/2009 bych ráda informovala o činnosti 

country krouţku, působícího při ZŠ a MŠ Jesenice.  

Country krouţek se i nadále těší značnému zájmu ze strany dětí, rodičů i široké 

veřejnosti. Letos se do něj 

přihlásilo deset dívek a také dva 

chlapci, coţ je potěšitelné. Kromě 

ţáků ze základní školy pracuje 

v krouţku i pět šikovných holčiček 

z mateřské školy a jedna z nich 

k nám dojíţdí aţ z Čisté.  

 

Děti se velice snaţí. I ty 

nejmenší zvládají základní figury 

a jednoduché kruhové a řadové 

tanečky. Chci je všechny pochválit, 

protoţe naučit se zmíněné figury, 

zapamatovat si taneční sestavy a 

choreografii, zvládnout hudební 

rytmus – to vše vyţaduje velké 

soustředění. Ale děti se učí rády 

a nebojí se předvést, co všechno 

uţ umějí.  

 

Výsledkem poctivé práce 

je, ţe máme za sebou celou řadu 

veřejných vystoupení. Pravidelně 

účinkujeme při vítání občánků, předvánočních a vánočních setkáních, obstaráváme předtančení 

na plesích a na dalších společenských akcích.  

 

Chtěla bych prostřednictvím Jeseníčku poděkovat za podporu a spolupráci ze strany 

vedení školy, za vstřícný přístup ze strany Městského úřadu Jesenice, který nám umoţnil 

nacvičovat v zasedací místnosti MÚ, a v neposlední řadě také rodičům dětí za zájem a trpělivost. 

Vţdyť country krouţek vedu jiţ od roku 1997. Z malých dětiček, které jsem učila, jsou dnes 

mladé ţeny a muţi. Mám velkou 

radost, ţe se ke mně stále hlásí. 

Do budoucna bych ale ráda našla 

svého nástupce, aby tradice 

country krouţku zůstala zachována.  

 

Závěrem bych ráda popřála 

všem dětem spoustu elánu, radost 
z tancování a úspěch při dalších 

vystoupeních. Připomínám, ţe se 

scházíme kaţdé pondělí od 16
00

 

do 17
30

 hodin v zasedací místnosti 

MÚ Jesenice.    

 

Vedoucí krouţku  
                         Miluška Mottlová 



 

 

 

Otevření portálu je součástí MEZINÁRODNÍHO ROKU ASTRONOMIE (IYA), 

kterým vyhlásila OSN a UNESCO rok 2009. Evropské slavnostní zahájení IYA se konalo 

7. ledna na Staroměstském náměstí v Praze. 
/Převzato z Internetu/ 

 

Astronomové spustili unikátní český portál o exoplanetách (tj. planetách obíhajících 

kolem jiných hvězd neţ Slunce) a o ţivotě v kosmu - http://www.exoplanety.cz . Přátelé vesmíru 

na něm naleznou také elektronický časopis Gliese, který uţ vychází od loňského roku, nebo 

stránky o druţici Kepler, určené k hledání exoplanet. Ta má odstartovat v březnu 2009. Výzkum 

těchto vesmírných těles je v současnosti zřejmě nejdynamičtěji se rozvíjejícím oborem 

astronomie.  

Očekává se objevení planety podobné Zemi  

Seznam identifikovaných exoplanet se stále rozrůstá a astronomové očekávají v blízké 

budoucnosti objevy planet zemského typu, na kterých se mohl vyvinout ţivot. Portál proto bude 

zahrnovat i příspěvky z astrobiologie, nového moderního oboru, jehoţ popularizaci se v Česku 

věnovalo dosud jen málo pozornosti.  

Exoplanety.cz chtějí vnést do této problematiky pořádek a pravidelně přinášet vědecky 

přesné, ale rozhodně ne nudné informace a poznatky.  

 

http://www.exoplanety.cz/


ŘEŠENÍ HÁDANEK Z ČÍSLA 11/2008-2008: 

 

1.- DETEKTIVNÍ PŘÍBĚH: POZORNÁ SOUSEDKA 

Leckdo by soudil, ţe vrahem musí být poslední návštěvník, tedy 

pan Bell. V tom případě by však pozorná sousedka uslyšela výstřel. 

Protoţe ho neslyšela, byl zvuk výstřelu něčím přehlušen. Čím? Tovární 

sirénou v 15.00 hodin, kdy byla v lékařově ordinaci paní Potočná. 

Doktora Práška tedy s největší pravděpodobností zastřelila právě ona a 

potom chytře pověsila na kliku dveří ceduli JSEM V NEMOCNICI. 

Další návštěvník, tedy pan Bell, si přečetl ceduli a do domu vůbec 

nevstoupil. O vraţdě tudíţ nevěděl.  

 

 

 

 

                Na letiště, kde mělo přistát letadlo, vyslali 

z poštovního úřadu automobil P. Jenomţe letadlo 

přistálo předčasně a s přivezenou poštou byl na 

poštovní úřad vyslán automobil L. Po půlhodině 

jízdy se řidiči automobilů potkali a předali si poštu. 

Na poštovní úřad se tak automobil P vrátil o 20 

minut dříve, neţ se předpokládalo.  
Kolik minut před určeným časem letadlo přistálo? 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznej jméno tajemného autora podle následujících indicií: 
 Hledaný autor se narodil, ţil i zemřel v Praze (1813 – 1877). 

 Byl to spisovatel, dramatik, novinář, teoretik (poslání literatury, divadelní i literární dějiny), 

kritik a autor libret Bedřicha Smetany (Prodaná nevěsta, Braniboři v Čechách). 

 Po Havlíčku Borovském převzal redigování Praţských novin, dále redigoval Českou včelu a 

Noviny Lípy slovanské. 

 Byl obhájcem a prvním vydavatelem Máchova díla. 

 Jiţ v mládí se účastnil politického dění – např. sympatizoval s polským povstáním z r. 1830 

(17 let) a byl policejně sledován. Jako radikální demokrat se aktivně podílel na revolučních 

poţadavcích r. 1848, r. 1849 byl pro přípravu povstání proti Rakousku zatčen, uvězněn a 

odsouzen k trestu smrti. Ten mu byl zmírněn na 18 let ţaláře, ale při amnestii r. 1857 byl 

propuštěn (po 8 letech vězení). 

 Po propuštění začal opět literárně a politicky pracovat, ale jeho finanční podmínky byly tak 

neutěšené, ţe se stal placeným spolupracovníkem policie. Byl však odhalen, prohlášen za 

zrádce národa a vyloučen z veřejného ţivota (1872).  
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2 Odpověz na následující otázky: 
1/ Kolik je na obrázku trojúhelníků? Pozor: mohou mít 

různou velikost! 

2/ Kolik z nich je červených, bílých, „červenobílých“? 
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