
2
9Kód stanoviště: AZKVIZ

znalostní

AD G

Ch M

K

J

N

O

P

Š Ž W

U

LUKE JAMES

BC

E

ČF

H

L

I RS

ZY

V T

A

B C

Č D E

F G H Ch

I J K L M

N O P R S Š

T U V W Y Z Ž

________
_______

______

__________ ____

______
______

_______
___

__________

____ ___ ____ _____

________
_____

_____ ____ ______ ___ _________ _____

____ ______ ______
______

______ ________ _____ _________

________ ________ _______ ____ ____ _____ _______



2
9Kód stanoviště: AZKVIZ

znalostní

A Diamant Cullinan nalezený roku 1905 zůstává největším dosud známým surovým diamantem. Byl rozdělen a vybroušen 
na devět drahokamů, z nichž největší zdobí anglické korunovační žezlo. Jmenuje se Hvězda něčeho. Čeho?

B Letohrádek Hvězda stojí ve stejnojmenné oboře ve východní části Prahy. V roce 1620 se v jeho blízkosti odehrála bitva 
mezi stavovským a císařským vojskem. Jak se tato bitva pojmenovaná podle blízkého kopce někdy označuje? Uveďte 
přídavné jméno na deset.

C Tohoto zlatého robotického společníka R2D2  zkonstruoval sám Anakin Skywalker. Jak se robot jmenuje?

Č Jak se jmenuje seriál Miroslava Krobota z prostředí tříhvězdičkového pražského hotelu, který v roce 2014 odvysílala ČT?

D Jeden z nejlepších pilotů Resistence byl zajat během mise za mapou Luka Skywalkera. Jak se majitel robota BB-8 
jmenoval? Uveďte příjmení i křestní jméno.

E Řekněte název několikrát zničené a opět postavené lodi pojmenované na počest prvního amerického raketoplánu.

F Uveďte dvojslovné označení zbraní, kterými jsou standardně vybaveny všechny lodě Hvězdné flotily. Dvojslovný pojem 
odkazuje na zbraň dříve používanou námořnictvem a částice, na nichž je tato moderní verze založena.

G Tato série sci-fi filmů a seriálů vytvořila propracovaný svět, ve kterém lidé cestují na vzdálené planety pomocí hvězdných 
bran, které kdysi vytvořila antická civilizace. Jak se seriál jmenuje anglicky? Předponu Star- prosím vynechte.

H Původně pašerák, později spojenec aliance rebelů, majitel a pilot lodi Millenium Falcon. O kom je řeč?

Ch Jak se jmenoval  klingonský generál, který ztratil oko v boji s Kalnorem?

I Uveďte anglický název ikonické skladby, která zazní vždy, když se na scéně objeví Darth Vader.

J Pokud si přejete, aby vyhrál Luke: Jak se jmenuje přerostlý obézní červ, mafiánský boss, který mimojiné uvěznil a zotročil 
princeznu Leiu? Pokud si přejete, aby vyhrál James: Jak se jmenuje snad nejznámější kapitán USS Enterprise? Uveďte jméno 
i příjmení.

K Jak se jmenovala pašerácká cesta, kterou Han Solo proletěl s Millenium Falconem za méně než 12 parseků a po zbytek 
života se tím bezostyšně holedbal? Uveďte dvouslovné anglické označení.

L Jak se jmenuje vítězka prvního ročníku soutěže Česko hledá SuperStar? Stačí uvést příjmení.

M Uveďte příjmení známého lékaře a vědce přezdívaného „Kostra“, který zasvětil svůj život službě na palubě lodi USS 
Enterprise.

N Jmenujte český podtitul historicky prvního filmu z cyklu hvězdných válek, který je vlastně čtvrtý.

O V mládí slavný generál, na stará kolena podivín a poustevník. Jak se jmenoval rytíř přezdívaný starý Ben?

P Tento holohlavý kapitán hvězdné flotily původem z Francie je známý mimo jiné díky facepalm memu. Jak se jmenoval?

Š Tento starý šlechtický rod má ve znaku osmicípou zlatou hvězdu na modrém poli. Jak byste označili mužského příslušníka 
rodiny, v jejímž majetku jsou mimo jiné hrady Český Šternberk, Jemniště nebo Březina? 

T Na této bohem zapomenuté pouštní planetě se dvěma slunci to celé začalo. Jakým slovem na T označujeme domov rodu 
Skywalkerů?

U Tato programátorská konstrukce umožňuje do proměnné uložit adresu, na které jsou uložená data. V jazyce C se pro její 
deklaraci a dereferenci používá znak hvězdičky. Jak se tento datový typ v angličtině známý jako pointer nazývá česky?

S Tváří v tvář nebezpečí si vždy zachová chladnou hlavu a rozhoduje se jen racionálně a logicky. Jak se první vědecký 
důstojník, napůl člověk, napůl vulkánec, jmenuje?

R Jmenujte označení příslušníků mimozemské rasy, původně příbuzné Vulkáncům, kteří ale nepřijali učení logiky a 
chladného rozumu a raději emigrovali na jinou planetu.

V Odpovědí na čtyřcípou hvězdu Severoatlantické aliance bylo podepsání Smlouvy o spolupráci, přátelství a vzájemné 
pomoci pod taktovkou rudé pěticípé hvězdy Sovětského Svazu. Uveďte jméno města, jehož jménem se smlouva zpravidla 
označuje. 

W Tento pohon umožňující cestování nadsvětelnou rychlostí funguje na principu ohýbání, smršťování a rozpínání prostoru 
kolem lodi. Jakým slovem na W se označuje?

Y Ač malý fyzickým vzezřením, tento rytíř byl jedním z největších mistrů nejen své doby, ale i historie. Jak se zelený učitel, 
mentor a bojovník s podivným slovosledem jmenoval?

Z Z jakého materiálu byla vyrobená hvězda, která zdobila princeznu Ladu ve veršované televizní pohádce 
Martina Friče z roku 1959?

Ž Kopilot lodi Millenium Falcon se v anglickém znění jmenoval Chewbacca. Uveďte český překlad, který 
má tvar slovesa v minulém čase.


