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1. Sumec velký je v současnosti
jedinou naší rybou, která může
dosáhnout hmotnosti až... kg a
více. a) 30 b) 100 c) 200

2. Výskyt mřenky mramorované,
drobné ryby s... vousky kolem
úst, u nás v důsledku znečištění
vodních toků výrazně poklesl.

a) šesti b) osmi c) deseti

3. Cejn sivý má tmavý namodra-
lý hřbet, stříbřité a žluté boky,
nažloutlé břicho a šedé ploutve.
Potravu přijímá jen ve dne, živí
se hlavně planktonem. U nás se
vyskytuje pouze v omezeném
množství...

a) na jižní Moravě
b) v severních Čechách
c) v jižních Čechách

4. Lipan podhorní obývá rychle
proudící chladné toky bohaté na
kyslík. Umí vyskočit až... do výš-
ky pro hmyz.

a) třicet centimetrů b) metr
c) dva metry

5. Pro svou bojovnost a schop-
nost obratně využívat proudů je
parma obecná ceněnou sportov-
ní rybou. Obývá střední pásma
řek a žije...

a) v malých skupinkách b) osa-
moceně c) v početných hejnech

6. ... je u nás chráněný. Kyslík ne-
přijímá jen pomocí žaber, ale
také polykáním vzdušného kyslí-
ku, který je následně vstřebán
do krevního oběhu sliznicí stře-
va.

a) tolstolobec pestrý b) koljuš-
ka tříostná c) piskoř pruhovaný

7. Candát obecný je spolu se šti-
kou hospodářsky nejvýznamněj-
ší dravou rybou u nás. Dorůstá
délky až 130 cm a hmotnosti 21
kg. Nejstarší známý exemplář se
dožil...

a) 10 let b) 25 let c) 40 let

8. ... patří mezi dravce, často tvo-
ří hejna, v nichž napadá jiné
ryby, někdy dokonce i stejného
druhu.

a) okoun říční b) amur bílý
c) blatňák tmavý

9. Jelec jesen je druh kaprovité
ryby vyskytující se u nás hlavně
na jižní Moravě. Má stříbřité
boky, ale tvoří také ... formu, kte-
rá je chována v rybnících a umě-
lých jezírkách jako okrasná
ryba.

a) zlatou b) červenou c) skvrni-
tou

10. Karas obecný je sladkovodní
všežravá ryba velice podobná...

a) kaprovi b) candátovi c) pstru-
hovi

Řešení: 1b 2a 3a 4b 5c 6c 7b 8a 9a
10a Připravil: Alfasoft

Na dráze
Od pátku do neděle se v Mladé Boleslavi konalo

Mistrovství Evropy v rychlobruslení na krátké dráze.
Zúčastnilo se ho na sto závodníků z 26 států. Plocha
stadionu se kvůli akci výrazně změnila. Led se musel

zbrousit na minimální vrstvu a mantinely pokryly
čtyřicet centimetrů široké bezpečnostní matrace,

které chránily závodníky v případě pádu.
Foto: Martin Kozák

„Dostat před sebe bílé plátno je
pro mě stejná výzva, jakou zaží-
vám v práci hned několikrát bě-
hem dne. Jenom místo plátna
mám před sebou bílou stránku a
místo olejových barev dostávám
od naší fotoprodukční fotografie
a od redaktorů textové podklady.
Potom se snažím obrazový mate-
riál a text na stránce poskládat
tak, aby spolu byly v určité symbi-
óze, vytvářely jeden celek, souvi-
sely spolu jak obsahově, tak for-
málně.“
I tak se dá ve stručnosti popsat
práce grafičky, kterou ve středeč-
ní příloze DOMA DNES vykoná-
vá Mirka Kafková.
Na své profesi oceňuje přede-
vším možnost tvůrčího přístupu,
týmovou spolupráci s artdirekto-
rem, profesionální nasazení kole-

gů a v neposlední řadě přátel-
skou atmosféru redakce.
Okruhem studijních zájmů je pro
ni současná česká malba, v rámci
doktorandského studia upíná
svou pozornost na malíře, jejichž
přístup k malbě se může stát sil-
ným inspirativním zdrojem pro
výuku malby ve školách.

Při malování ji zajímají detaily
Sama volný čas věnuje malování,
hlavním tématem je pro ni pro-
měna krajiny Polabí v okolí Bran-
dýsa nad Labem.
„Když maluju, zajímám se o de-
taily, stejný princip praktikuju i
při „lámání“, i proto mi někdy
nedá přidat na stránku drobnou
kresbu a vpašovat tak článku
více výtvarný nádech,“ říká gra-
fička.

Na tomto místě může
stát Váš inzerát
Zavolejte nám
Poradíme Vám!

tel: 225 063 111, fax: 225 063 462

Zábavný kvíz Ryby našich vod

»Půlhodinová
procházka

podél Labe mi
dobije energii
na celý den.

Mirka Kafková
grafička magazínu
Doma DNES

Představení redakce
V práci nemaluje
štětcem, ale myší

www.caccredit.cz

Správa, odkup a vymáhání pohledávek po splatnosti

Půjčky do 20mil. Kč
pro právnické i fyzické osoby od 10,9% p.a.
při současném zajištění obytnou nemovitostí

Kontaktujte nás na607 807 807
nebo na info@caccredit.cz

Nabízíme flexibilitu v oblasti účelu financování
a individuální přístup
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