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Osvědčený model prvního dne se nezměnil ani letos, kdy 

byla naše třída rozdělena na skupinu „pěšáků“ a skupinu „kolařů“. 

Zatímco pěšáci zpočátku cestovali vlakem do Rakovníka a odtud 

autobusem do Krakova (dále pak pěšky na Krakovec), kolaři se přesouvali po trase vlastním 

přičiněním. Obě skupiny se setkaly na Krakovci, kde byla pro ně připravena prohlídka hradu a 

zajímavé povídání o jeho historii. 

Že na Krakovci pobýval jistou dobu i mistr Jan Hus, připomíná 

unikátní socha od sochaře Milana Váchy a architekta Rostislava Říhy. Socha 

sedícího kazatele měří na výšku 180 cm a má hmotnost kolem dvou tun.  

Z místa dýchajícího historií jsme zamířili ke Zvíkovci. Kolaři se 

cestou zastavili na farmě, kde mohli obdivovat velbloudy, koně i nutrie. 

Další, již méně příjemnou chvilku prožil Dominik Kolář, který píchl 

duši u kola. Naštěstí se tak stalo nedaleko kempu, kam posléze 

dorazili i pěšáci. Ti překonali asi 25 brodů přes Javornici, 

cyklisté ujeli 37 kilometrů. 

Večer, kdy už byli všichni ubytovaní, se obyvatelé 

jednotlivých chatek pustili do výroby vlastních erbů a pak si s chutí zahráli seznamovací hru 

BINGO. Každý se příjemně bavil a těšil se na příští den. 

         Konec prázdnin vystřídal začátek 

nového školního roku, do něhož jsme 

vstoupili jako čerství šesťáci.  

A stejně jako současným starším žákům i 

nám pootevřel dveře druhého stupně školy 

ekologicko-sportovní kurz, který probíhal 

od pondělí 10. září do pátku 14. září 2012 

v kempu U Nejdeckých. 

 

Zpracováno podle příspěvků Františka Moučky a Barbory Svatoňové 
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Den jsme zahájili budíčkem, 

rozcvičkou (běh k mostu a zpět) a 

chutnou snídaní (rohlík s džemem). 

Poté se rozběhl dopolední program. 

Jedna skupina se odebrala s panem 

učitelem Knappem na sportovní 

plácek, kde trénovala přehazovanou 

a hru s podivným názvem hu-tu-tu. 

Druhá skupina určovala dřeviny 

s paní učitelkou Knappovou. Potom 

se tyto aktivity vyměnily.  

K obědu jsme měli knedlíky 

s omáčkou a masem. Po krátkém 

odpočinku pokračoval náš program 

výukou jízdy na kánoích a výrobou 

paletek z přírodních materiálů. Bylo 

to super! Zábavnou formou jsme se 

toho spoustu naučili a přitom nikdo 

neměl pocit, že se učí.   

Po večeři (rizoto) jsme hráli 

baseball. Hra nás uchvátila natolik, 

že nás pokročilý čas úplně zaskočil. Ani se nám nechtělo jít spát, když byl celý den tak cool! 

Zpracováno podle příspěvků Marka Doležala, Dominika Koláře, 

Anety Deverové a Markéty Tranové 

 

Je středa a kurz dospěl do své poloviny. Celé dopoledne jsme 

se opět plně oddávali sportovním a poznávacím činnostem a v tomto 

úsilí nepolevili ani po obědě (karbanátek s bramborovou kaší).  

Velké oblibě se těší zejména plavba na 

kánoích, ale zajímavé je i pozorování a lovení 

živočichů v potoce a jejich 

zkoumání. Také jsme 

tvořili obrázky z přírodnin. 

Vzrušení do jinak činorodého 

odpoledne však záhy vnesl Tomáš 

Kejla, který si na koupačce přivodil              zranění hlavy. 
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Nic se ovšem neponechalo náhodě a Tomáš byl odvezen do nemocnice, kde mu lékaři sešili 

ránu třemi stehy. 

S příznivým ohlasem se setkala rovněž přednáška o myslivosti. Dozvěděli 

jsme se spoustu zajímavých informací o přírodě a zvěři. Kdo pozorně naslouchal, 

mohl nabyté vědomosti uplatnit ve večerním testu, který se týkal právě myslivosti. 

Žádné větší akce se už ale nekonaly, protože zítra půjdeme pěšky do Skryjí a na to 

se musíme pořádně vyspat. 

Zpracováno podle příspěvku Barbory Svatoňové 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skryjská jezírka jsou opravdu úchvatná. Právem patří mezi nejvyhledávanější místa 

Křivoklátska. Jen ta lávka u nich byla nebezpečně vratká! Jezírky protéká Zbirožský potok, 

který je přítokem Berounky. Vyskytují se zde vzácné druhy živočichů a rostlin. Při troše štěstí 

by tu člověk mohl potkat vydru, raka nebo ledňáčka.  

 

 

 

 

 

 

 

Dnes nás čekal opravdu náročný 

program, a sice pěší výlet ke Skryjským 

jezírkům. Tomu také odpovídala vydatná 

snídaně (míchaná vajíčka) a balíček na 

cestu.  

Procházeli jsme krajinou plnou 

majestátních lesů a kochali se krásami 

CHKO Křivoklátsko. Krátkou zastávku 

jsme udělali v obci Hradiště, kde jsme se 

hromadně zvážili. Bez tří žáků, kteří na 

ekologicko-sportovní kurz nejeli, jsme i 

s učiteli zaznamenali hmotnost 1 tunu, 

což je dost.  

 
 
 

Z přírodní rezervace Jezírka jsme se přesunuli 

k dalšímu cíli naší cesty – Muzeu Joachima Barranda 

ve Skryjích. Muzeum, v němž je vystaveno mnoho 

zkamenělin z okolí, nese jméno po francouzském 

přírodovědci Joachimu Barrandovi, který celou oblast 

mezinárodně proslavil. Mohli jsme si zde koupit i 

nějaké suvenýry na památku.  

 



5 

 

Když byl záměr našeho výletu splněn, 

vydali učitelé pokyn k návratu. Prošli jsme 

několik kempů, prohlédli si dva mloky a po 

zdolání 20 kilometrů se vrátili do tábora. Kdo 

si myslel, že nás výlet dokonale unavil, ten se 

pořádně mýlil! Jen jsme se najedli, už jsme šli 

na hřiště zahrát si nějaké hry.  

Výlet sice skončil, nikoli však čtvrteční 

program. V plánu byl táborák, nácvik scének a 

samozřejmě nezbytné opékání špekáčků. To 

vše se muselo připravit a zrealizovat. Užili jsme si přitom dost legrace. Ale ani to nebylo vše. 

Dočkali jsme se totiž ještě vyhlášení bobříka odvahy! Byl dost strašidelný, a tak jsme měli o 

další zážitky postaráno. No, dnes jsme toho stihli opravdu hodně. 

Zpracováno podle příspěvků Evy Konířové a Gabriely Svaškové 

 

Pátek pro všechny znamenal 

jediné, totiž konec kurzu. To měl každý 

na mysli i ve chvíli, kdy nás pan učitel Knapp vyháněl v osm 

hodin z postelí budíčkem. Vůbec nikomu se nechtělo vstávat. 

Na dopolední program jsme se rozdělili na kluky a 

holky. Kluci šli střílet ze vzduchovky a holky se odebraly do 

lesa poznávat přírodniny. Také tyto činnosti si po chvíli obě 

skupiny prohodily. Vyvrcholením našeho účinkování se však 

stal pětiboj sestávající z těchto sportovních disciplín: skoku do 

dálky, vrhu polenem, skákání přes švihadlo, přetahované a 

štafety. Přísného rozhodčího dělal Tomáš Kejla, kterého 

„zdobily“ tři stehy na hlavě a který se tak nemohl soutěže 

zúčastnit. Všichni bojovali ze všech sil, ale nakonec v pětiboji 

zvítězilo družstvo Marka Doležala. 

K poslednímu obědu na táboře nám paní kuchařky 

připravily gulášovou polévku a těstoviny s omáčkou. Moc 

jsme si pochutnali! Nicméně nastal čas rozloučení a návratu 

domů. Kolaři vyjeli v půl druhé a do Jesenice zamířili přes 

Zhoř, Milíčov, Bělbožice a Čistou. Jediný Fanda neslezl z kola 

a poctivě vyšlapal všechny kopce na této cestě. Ke škole jsme 

dorazili současně s pěšáky před půl šestou. Ujeli jsme 37 

kilometrů a udělali tečku za velice úspěšným kurzem. 

Zpracováno podle příspěvků Michala Jelínka a Tomáše Kejly 
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HODNOCENÍ KURZU – ZVÍKOVEC 2012 

    Letošního 9. ročníku kurzu ekologické a sportovní aktivity 

v přírodě pro 6. třídy se zúčastnilo 21 žáků. Na kole jelo 11 dětí, zbytek 

cestoval vlakem, autobusem a pěšky. Sportovní program zajišťoval 

Pavel Knapp, ekologické aktivity probíhaly v režii Vlastimily 

Knappové a o bezproblémový chod kurzu se starala třídní učitelka 

Marcela Šiková. 

   Také v letošním roce jsme byli ubytováni U Nejdeckých – v 

kempu na břehu Berounky. Stravování probíhalo v jídelně, děti 

dostávaly jídlo 5krát denně, čaj nebo šťáva byly k dispozici celodenně. 

Jídlo vynikalo chuťově a bylo ho dost. Pan vedoucí Martin Veselý byl 

velmi ochotný a vycházel nám vstříc. V případě chladu se zatápělo 

v krbu, takže jsme se mohli ohřát a usušit si mokré věci. Sprchy a 

záchody se nacházely v budově jídelny. Malé chatky byly bez proudu a 

pouze se čtyřmi postelemi s prostěradly. Považuji za vhodné doplnit je 

o police a alespoň dvě židle. Větší chatky jsme měli tři. Ve dvou 

přebývala děvčata a v jedné vedoucí. Celkově jsme byli velmi spokojeni 

se stravou a vstřícností personálu, méně spokojeni jsme byli s hygienou 

na WC a ve sprchách – zastaralé, nefunkční záchod. I tak náš kurz 

hodnotíme kladně. 

   Velké poděkování patří členům hasičského sboru Jesenice, 

jmenovitě pánům Václavu Kejlovi, Janu Karbanovi a Bohouši 

Vodrážkovi, kteří nám pomohli s dopravou zavazadel na kurz, a i 

z kurzu. Poděkování náleží rovněž firmě Dronte, která nám za 

výhodných podmínek zapůjčila kánoe s pádly a vestami, panu 

Frančemu z Informačního centra LČR v Křivoklátě za bezvadnou 

přednášku a krakoveckému kastelánu Jiřímu Sobkovi, který nás 

každoročně netradičním a zajímavým povídáním zasvěcuje do historie, 

a to vždy v pondělí, kdy jsou památky uzavřeny.  

   I přes částečnou nepřízeň počasí, hlavně ve středu, se kurz 

vydařil a plán se podařilo splnit. Velkou zásluhu na tom mají také 

samotní šesťáci, kteří přistupovali k programu zodpovědně a s nimiž 

byla radost pracovat. 

          Vlastimila Knappová – vedoucí kurzu 

 

VYBRANÉ 

POSTŘEHY  

V pondělí 10. 9. 

2012 odjela téměř 

celá naše 6. třída 

na Zvíkovec.  

Část nejprve 

cestovala vlakem  

a autobusem  

a potom šla pěšky, 

my odvážnější 

jsme jeli na kole 

celou trasu.  

Když jsme dorazili 

do cíle, pěšáci tam 

ještě nebyli.  

Tak jim naproti 

jeli hasiči s autem, 

ve kterém nám 

vezli věci.  

Přivezli pěšáky 

celé mokré asi za 

půl hodiny. 

☺ 
Na Krakovci nám 

pan kastelán 

prozradil,  

že hrad vystavěl 

Jíra z Roztok,  

že se mu také 

říkalo Chalůpka  

a že se tam 

natáčely filmové 

pohádky,  

které určitě všichni 

znají,  

například Princ  

a Večernice nebo 

Ať žijí duchové! 

☺ 
Hezké počasí  

jsme využívali 

k projížďkám  

na kánoích,  

ke koupání 

v Berounce  

a k pozorování 

vodních příšerek. 
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Ne příliš šťastný termín si pro 

letošní Hubertský den zvolili pracovníci 

Lesní správy Lužná. 13. září 2012 byla 

obloha zatažená po celé dopoledne, 

chvílemi pršelo a teplota také nebyla 

optimální. Za této situace přistoupilo 

vedení školy k prozíravému řešení a pro 

děti objednalo autobus, který je na 

místo tradiční akce dovezl. 

Navzdory nepřízni počasí byly 

pro děti přichystány různé dovednostní 

a znalostní soutěže, například házení míčků do otvoru, poznávání stromů a jejich plodů, 

skládačky z přírodních materiálů, překračování provazové pavučiny, znalosti z myslivosti 

apod. Samozřejmě nemohl chybět oheň a špekáčky k opékání, oblíbení koníci a další 

zajímavé atrakce. 

Krátce po dvanácté hodině akce pro děti skončila. Přestože si sluníčka příliš neužily, 

dobrou náladu si udržely i při zpáteční cestě autobusem ke škole. Hubertský den nakonec 

slavil úspěch i tentokrát. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejvíce se mi líbilo na kánoích, to byla 

fakt sranda. Poprvé jsem jela s Eliškou 

Stupkovou a šlo nám to docela dobře, 

protože jsme vedle sebe měly pana učitele. 

Jenže ten potom poodjel kousek dál a nám 

to najednou nešlo. No, mohly jsme se 

zbláznit! (Gábina Svašková) 

 

Na Zvíkovci to bylo super! Jsem ráda, že 

jsem tam byla se třídou a s kamarády. 

Budu na kurz dlouho vzpomínat a jsem 

docela zvědavá, jak se na Zvíkovci bude 

líbit i ostatním žákům a kamarádům. 

Přála bych jim, aby si to tam užili stejně 

jako my. (Aneta Deverová) 
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Cesta do Lidic trvala poměrně dlouho. Když jsme však dorazili do cíle, naskytl se nám 

pohled na památník postavený na místě vyhlazené obce. Prošli jsme si trasu kolem 

hromadného hřbitova lidických občanů a poté se zastavili u sousoší dětských obětí a zbytků 

Horákova statku. Poté jsme navštívili lidické muzeum. Zde nám nejprve promítli krátký 

dokument o Lidicích a atentátu na Reinharda Heydricha, který tehdy uvedl do chodu všechny 

ty tragické události. Následovala prohlídka expozice, kde se asi nikdo neubránil myšlenkám 

na smutné období heydrichiády nebo na děti, které s nadějí psaly svým příbuzným a prosily je 

o kůrky z chleba. 

    V plánu sice byla ještě zajížďka ke zřícenině hradu Okoř, ale z časových důvodů se od 

tohoto záměru upustilo. Přijeli jsme do Prahy. V McDonaldu jsme si nakoupili něco k jídlu a 

k pití a pak se vydali směrem na Palmovku. Časová rezerva nám ještě dovolila podívanou na 

Libeňský zámek a kostel sv. Vojtěcha, významnou dřevěnou secesní stavbu v Praze. 

      Ve 14 hodin jsme vstoupili do divadla. Místa jsme měli rezervována na balkoně, což 

nás velmi potěšilo. Samotné představení začalo v půl třetí. Hlavními postavami hry „Rain 

Man“ byli neúspěšný obchodník s auty Charlie Babbitt a jeho autismem postižený bratr 

Raymond, o kterém se Charlie dozvěděl až v souvislosti s odkázaným dědictvím. To mělo 

připadnout právě Raymondovi. Charlie svého bratra unese z psychiatrické léčebny v domnění, 

že se mu podaří získat část 

dědictví po otci jako výkupné. 

Společné soužití však sourozence 

nečekaně sblíží. Charlie pochopí, 

že bratr je pro něho důležitější než 

nějaké peníze.   

Když představení skončilo, 

odebrali jsme se k autobusu a plni 

nových zážitků zamířili zpět do 

Jesenice.  

Napsal Milan Ondič, VII. třída 

První výlet Klubu mladého diváka v novém 

školním roce se uskutečnil v úterý 18. září 2012. 

Cílem zájezdu byl památník vypálené obce Lidice a 

divadelní představení „Rain Man“ v Divadle Pod 

Palmovkou. 
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Počasí ve středu 19. září nevypadalo právě přívětivě, když se naše početná skupina 

přírodovědců vypravila na ekologickou soutěž do Rakovníka, konkrétně do zdejší botanické 

zahrady. Z osmé třídy nás bylo šest: Dominik Břicháč, Václav Hron, Šárka Hudčeková, 

Barbora Komárková, Petra Sunkovská a Katka Vanická. Jména ostatních jsou uvedena na 

přiloženém diplomu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hned po příchodu a uvítání jsme vyslechli úvodní řeč pana Pazdery, abychom se poté 

přesunuli v doprovodu paní Proškové do domu dětí a mládeže. Tady pro nás organizátoři 

připravili soutěž nazvanou BIORISKUJ. Soutěžní otázky zahrnovaly témata jako biofarma, 

biopotraviny, bioodpad apod. Když toto „bioriskování“ skončilo, vrátili jsme se opět do 

botanické zahrady. Zde ekologická soutěž pokračovala svou druhou částí. Jak si v ní Jeseničtí 

vedli, ukazují následující tabulky.  

KATEGORIE: 4. – 5. TŘÍDA 

SOUTĚŽNÍ DVOJICE BODY POŘADÍ 
Eva Jiroušková, Dominika Laubrová 12 4. 

Lucie Cinková, Dita Kulhánková 11 8. – 11. 

Michal Bešík, Per Koníř 10 12. – 16. 
 

KATEGORIE: 6. – 7. TŘÍDA 

SOUTĚŽNÍ DVOJICE BODY POŘADÍ 
Eva Konířová, Barbora Svatoňová 13 6. – 10. 

Adéla Hronová, Jolana Ťažiarová 11 16. – 20. 

Michal Jelínek, David Kadeřábek 9 22. – 26. 

KATEGORIE: 8. – 9. TŘÍDA 
 

SOUTĚŽNÍ DVOJICE BODY POŘADÍ 
Dominik Břicháč, Václav Hron 14 2. – 3. 

Šárka Hudčeková, Petra Sunkovská 12,5 7. – 8. 

Barbora Komárková, Kateřina Vanická 10,5 11. – 15. 

Celé dnešní dopoledne bylo velmi zajímavé a poučné.  

Napsali: Dominik Břicháč a Václav Hron, VIII. třída 
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21. 9. 2012 

Již podruhé se naše škola připojila k celoevropské akci Den bez aut (poprvé v roce 

2008). Akci předcházela přípravná fáze, v níž žáci vyhledávali na toto téma různé informace, 

ze kterých následně vytvořili koláž a v hodinách alternativní výtvarné výchovy namalovali 

hezké plakáty.   

Cílem aktivity byla snaha motivovat děti k pohybu a pobytu v přírodě. Také jsme se 

snažili je přesvědčit, že vydat se na výlet pěšky nebo na kole může být zajímavější a 

poutavější než jízda autem. Navíc si zlepší svoji fyzickou kondici. Na vlastní kůži si to 

ostatně vyzkoušeli žáci 9. třídy a Petra Sunkovská z osmičky, kteří pod vedením paní 

ředitelky zdolali při cestě na královský hrad Křivoklát 80 km na kole, což je jistě výkon 

úctyhodný!  

Jiná skupina cyklistů se v doprovodu tří pedagogů vypravila zkoumat krásy Přírodního 

parku Jesenicko a další dvě skupiny podnikly své výlety pěšky. Šesťáci zamířili k viklanu a 

starší žáci k Božímu kameni a Soseňskému lomu. 

Na školním hřišti mezitím probíhaly tři sportovní aktivity. Jízdu zručnosti na kole či 

koloběžce řídil pan učitel Modrý, který se svými žáky vyrobil v hodinách pracovních činností 

příslušné pomůcky a „překážky“ na dráhu. Cyklistické jízdy zručnosti se zúčastnili téměř 

všichni žáci od 1. do 7. třídy. Mladé sportovce, kteří si s nástrahami trati poradili nejlépe a 

v nejkratším čase, představují následující výsledkové tabulky: 

1. TŘÍDA  2. TŘÍDA  3. TŘÍDA 

JMÉNO ČAS  JMÉNO ČAS  JMÉNO ČAS 

1. D. Svašková 47 s  1. Vojtěch Lacina 
37 s 

 1. Tomáš Nistor 39 s 

2. N. Abrahámová 48 s  1. M. Laubrová  2. K. Viktorová  41 s 

3. Fabián Stibor 50 s  2. Jaroslav Lazar 

38 s 

 3. Dominik Lekeš 42 s 

   2. Denis Matějka    

   2. Tomáš Spurný    

   3. Lukáš Houdek 39 s    
 

4. TŘÍDA  5. A  5. B 

JMÉNO ČAS  JMÉNO ČAS  JMÉNO ČAS 

1. A. Navrátilová 38 s  1. Jakub Rampas 36 s  1. Martin Pokorný 40 s 

2. Milan Šika 39 s  2. M. Sunkovský 
38 s 

 2. Jan Drábek 
41 s 

3. K. Dohnalová 
40 s 

 2. E. Jiroušková  2. Josef Kougl 

3. Lucie Marešová  3. Daniel Braun 40 s  3. M. Knotková 
50 s 

      3. E. Kvíderová 
 

6. TŘÍDA  7. TŘÍDA  

JMÉNO ČAS  JMÉNO ČAS 

1. Marek Doležal 
40 s 

 1. Štefan Čerňák 31 s 

1. Tomáš Kejla  2. Š. Kouglová 62 s 

2. Jan Vodrážka 41 s  3. A. Čížková 68 s 

3. Tomáš Prchal 44 s    
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Organizace orientačního běhu se velmi ochotně 

ujala naše bývalá žákyně, dnes studentka vysoké školy 

lesnické Anička Lacinová. Připravila dvě trasy – jednu 

pro mladší a druhou pro starší závodníky. Na obou 

tratích se celkem vystřídalo více než 80 sportovců. 

Trasu pro mladší nejrychleji zdolal Denis Matějka a ze 

starších nalezli nejdříve všech deset kontrol Kuba 

Rampas z páté třídy a Patrik Přikryl ze třídy deváté.   

Orientační běh byl pro naše děti 

novinkou a většinou se setkal s velice 

kladnou odezvou. Navíc se nikdo neztratil 

a také všechny lampionky – kontroly 

zůstaly na svých místech, za což patří dík 

všem obyvatelům okolí školy, kteří naši 

akci podpořili.  

Poslední disciplínou byla štafeta, 

kde spolu soupeřili zástupci mužského a 

ženského pohlaví. Čas nehrál žádnou roli, 

rozhodoval pouze počet účastníků. Od 

prvopočátku vedli hoši, jejichž počet navýšil i pan starosta Jan Polák, který si hravě poradil 

s 200metrovou tratí. V závěru však došlo k překvapení, neboť dívky strhujícím závěrem 

hochy dohonily a dosáhly na spravedlivou remízu. Konečný výsledek: 101 hochů – 101 

děvčat. Nejstarší závodnicí byla paní Marečková, 

nejmladším účastníkem, v kočárku spícím kojencem, 

byl Matyášek Popek a nejmladší aktivně běžící 

klučík se jmenuje Tomášek Polák. 

Většinu účastníků akce tvořili žáci naší školy 

a žáci ZŠ, MŠ speciální a Praktické školy v Jesenici. 

V menší míře se do sportování zapojili zástupci 

Integrované střední školy v Jesenici a chovanci 

Domova Krajánek. Bohužel z řad veřejnosti byl 

zájem mizivý. 

Naše poděkování patří všem zúčastněným, 

pomocníkům i organizátorům. Dále pak panu Milanu 

Bílému za zapůjčení výzbroje k orientačnímu běhu, 

ZŠ, MŠ speciální a Praktické škole za zapůjčení 

koloběžek a samozřejmě městu Jesenice, které 

podpořilo akci finančně. 

Za organizátory: Mgr. Vlastimila Knappová                 
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  ŘEŠENÍ  

HÁDANEK 

  Z ČÍSLA 

  1/2012-2013: 
 

1.- KVÍZ (KAREL GOTT) 

1a) Výtvarné umění 

2b) Elektromontéra 

3c) Semafor 

4b) Waldemarem Matuškou 

5a) Že je svobodný 

6c) Nikdo 

 

2.- TŘI KAMARÁDI 

Pravdu nemluvil třetí chlapec. 

 

3.- SESTRY 

Potkalo se 6 sester. 

1) Vlasta Burian hrál závodně tenis a věnoval se 

cyklistice. Víte ale, za jaký ligový tým nastupoval 

jako brankář? 

a) Za Spartu          b) Za Slavii          c) Za Bohemku 
 

2) Jaké měl vzdělání? 

a) Dokončil klasické 

gymnázium 

b) Maturoval  

na obchodní škole 

c) Nikdy střední školu 

nedokončil 
 

4) Co se s Vlastou Burianem dělo po druhé 

světové válce? 

a) Obdržel řád za chrabrost 

b) Hrál v kabaretu 

c) Byl obviněn z kolaborace s Němci 
 

3) Mezi jeho nejlepší 

filmy patřil snímek 

z lékařského prostředí. 

Jaký je jeho název? 

a) Přednosta stanice 

b) U pokladny stál 

c) Katakomby 
 

5) Měl Vlasta Burian 

nějaké děti? 

a) Měl syna 

b) Měl dceru 

c) Neměl žádné děti 
 

6) Jak se jmenuje jeho poslední film 

z roku 1956? 

a) Plavecký mariáš 

b) Občan Novák 

c) Zaostřit, prosím! 
 


