
  



Úvodník 

Milí čtenáři Tornáda, 

Je tu další měsíc a s ním i nové číslo našeho školního časopisu. Máme 

tady prosinec a už se rychle blíží Vánoce a s nimi i všechna vánoční 

atmosféra. Ale ještě není prosinec, takže se pojďme podívat, co se stalo 

v listopadu. Především se konal HOGR – herní odpoledne Gutovské 

rady. Článek si určitě přečtěte, byla to velká akce, stejně jako loni. Dále 

probíhala soutěž o školního hlasatele a stále pokračuje čtenářská soutěž 

naší školní knihovny. Tento měsíc byl bohatý na výročí – například 

výročí císaře Františka Josefa nebo výročí úmrtí rockové legendy 

Freddieho Mercuryho. Můžete se však těšit i na naše pravidelné rubriky, 

jako například sportovní události nebo knihy a filmy. Nebude chybět ani 

komiks. Doufám, že si čtení tohoto čísla užijete a už se můžete těšit na 

poslední v tomto roce – prosincové.  
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HOGR 

Dne 9.11. v budově školy proběhlo Herní odpoledne Gutovské rady. 

Celá soutěž trvala jednu hodinu, od 14:00 do 15:00. 

Obsahem byla velmi zábavná hra Dobble, pan učitel Sýkora a paní 

učitelka Houšková zvolili způsob hry Pekelná věž. 

Uprostřed každého stolu byl balíček karet, na začátku hry měl každý 

soutěžící v ruce jednu kartu. Cílem hry bylo mít v ruce co nejvíc karet. 

Hráči měli hledat stejné symboly (slunce, Jing-Jang…) na jednotlivých 

kartách. 

Dohromady se turnaje 

zúčastnilo 59 lidí. 47 dětí a 12 

učitelů. 

Na 2. patře, kde se celá 

soutěž konala, bylo 13 

stanovišť a u každého z nich 

byl jeden rozhodčí, který měl 

zápisovou kartičku, kam se 

zapisovaly výsledky jednotlivých soutěžících. 

U každého stolu se hrály tři hry, u nich sedělo pět hráčů, každý z nich hrál 

dohromady 15x (tři hry u jednoho stolu, poté se hráč posouval po pěti 

stolech, u každého z nich bylo tři až pět soutěžících). 

Výsledky byly vyhlášeny ještě týž den a výherci dostali diplomy a další 

ceny. 

Výsledky: 

1. Kristýna Žáková 

2. Veronika Koucká 

3. Tobiáš Lecian 

Celá soutěž probíhala v přátelském duchu a všichni se dobře bavili. 



Přátelské úsměvy mezi protihráči 

– zatím se ještě nehraje 

 

 

 

 

Hra v plném proudu 

 

 

 

 

 

Paní učitelka Schifflerová nemůže 

najít ten správný obrázek 

 

 

 

 

Rozjaření vítězové – včetně paní 

učitelky Houškové, která zvítězila 

mezi učiteli. 

 

 

 

Niki, Kiki…. 

  



Soutěž hlasatelů 4. a 5. tříd 

Soutěž probíhala v relaxační místnosti. Uvnitř byla paní učitelka Drážná, 

Kristýna a pan zástupce Chocenský. Na chodbě zůstala paní učitelka 

Houšková, aby dětem pomohla s trémou a 

posílala je do místnosti. Každý žák četl 

básničku a text z Gutovské rady. Pan zástupce 

všechno dokumentoval fotoaparátem. Fotil 

s bleskem, čímž Báru mírně oslepil. :D Po 

přečtení svých soutěžních příspěvků čekali 

soutěžící na chodbě na rozhodnutí poroty. Bylo 

velmi těžké někoho vybrat, ale nakonec 

zvítězila dvě děvčata. Nejčastějšími chybami 

byl rychlý nebo tichý projev dětí. Ale všichni prý 

udělají díru do světa :D. Pan zástupce 

Chocenský velmi napínal vyhlášení. Vyhrála 

Natálie Stéblová (4.A) a Nina Vysušilová (4.B). 

Nakonec paní učitelka Houšková dovedla děti zpět do třídy. Každopádně 

všichni  byli moc šikovní.  

Sebi, Barča, Bruník, Aďka 



Čtenářská soutěž 

Čtenářská soutěž se koná již druhým rokem a má 3 kola. V každém si 

můžete vybrat z nabídky dvou knížek. 

V tomto kole to jsou: Poddan a Čmuchal od Zdeňka Karlíka pro 1. stupeň 

a Harry Potter a kámen mudrců od J. K. Rowlingové pro starší žáky. Pokud 

tedy žáci první stupně (kteří jsou již zdatnými čtenáři) chtějí odpovídat na 

otázky o Harry Potterovi, tak klidně mohou.  

Otázky budou vyvěšeny 15. 12. 2016, odpovídat na ně musíte ještě ten 

samý den. Otázky najdete na všech nástěnkách na konci chodeb a na 

dveřích knihovny. 

Výherci budou vyhlášeni ve školním rozhlase a dostanou také malé 

odměny. 

Tak hurá do čtení! 

Sebastien, Bára 

 

 

Skřítek Hujásek (pohádka) 

Na kraji lesa žil malý skřítek Hujásek. Rád sedával na kraji rybníka a 

přemýšlel, co je to vlastně za skřítka bez kamarádů. Jednoho dne si 

vzpomněl, že poblíž je menší městečko. Mohl by se do něj podívat a třeba 

si i najít nějaké kamarády. Tak se tam vydal a cestou potkal jiného malého 

skřítka, který ho prosil, aby mu podal kladívko, které leželo na zemi. 

Hujásek mu ho podal. Cizí skřítek poděkoval a řekl: „Co kdybychom byli 

kamarádi?“ Hujásek se zaradoval, jen jak to slovo slyšel. A od té doby měl 

Hujásek kamaráda. 

  

Antonín Ohlídal 4.C  

  



Výsledky sběru 

 

 

Třída 22.11.2016 23.11.2016 24.11.2016 25.11.2016   Součet 

1.A 0 18 25 2,5   45,5 

1.B 6 46 3 8   63 

1.C 0 21,5 7 0   28,5 

2.A 31 45 79 4   159 

2.B 0 46 9 10   65 

2.C 165 35 330,5 16   546,5 

3.A 0 5 6 4   15 

3.B 0 15,5 20 30   65,5 

3.C 0 8 8 0   16 

4.A 0 19 63 19   101 

4.B 0 108 77 0   185 

4.C 49 34 220,5 10   313,5 

5.A 39 18 5 9   71 

 5.B 0 15 13 60   88 

5.C 0 0 26 0   26 

6.A 0 0 0 0   0 

6.B 0 0 12 15   27 

6.C 69,5 38 150,5 63   321 

7.A 0 32 4 28   64 

7.B 0 0 10,5 15   25,5 

8.A 0 0 0 0   0 

8.B 0 23 7,5 13   43,5 

9.A 13 12 13 58   96 

9.B 0 6 4 11   21 

9.C 0 0 0 5   5 
       

Kg 
celkem 372,50 545,00 1093,50 380,50  2391,50 
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Den boje za svobodu a demokracii 

Jako odplatu za studentské demonstrace 
proti okupaci uzavřeli nacisté dne 17. 
listopadu 1939 české vysoké školy, devět 
studentů popravili a mnoho jich odvezli do 
koncentračních táborů. Od té doby se 17. 
listopad slaví jako Mezinárodní den 
studentstva. 
  
U příležitosti Mezinárodního dne studentstva a uctění památky Jana 
Opletala byla na den 17. listopad 1989 svolána v Praze studentská 
manifestace. Tato pokojná manifestace započala na Albertově a 
pokračovala průvodem na Vyšehrad. Studenti se pak vydali směrem do 
centra města. Na Perštýně jim však policie zatarasila cestu a nedovolila 
průvodu jít na Václavské náměstí. Pak byli obklíčeni policií a na Národní 
třídě několikrát surově zbiti. Mnoho studentů bylo vážně zraněno.  
 

Tento tvrdý zákrok proti 
pokojným studentům 
vyvolal silný odpor 
většiny lidí v naší zemi. 
Studenti vysokých škol 
vstoupili do stávky, 
organizovali výjezdy do 
okolních měst a na 
venkov, kde vyprávěli 
ostatním lidem o 

událostech v Praze.  Sepsali požadavky, které vyjadřovaly přání většiny 
lidí v naší zemi, kteří již nechtěli nadále vládu komunistů. Postupně se na 
stranu studentů přidávali také dělníci v továrnách. Dne 27.listopadu 1989 
se uskutečnila dvouhodinová generální stávka. Lidé se také scházeli na 
obrovských statisícových demonstracích už nejen v Praze, ale ve všech 
našich městech v Čechách i na Slovensku. 
  
17.listopad 1989 znamenal začátek konce komunistického režimu v naší 
zemi. V prosinci roku 1989 byl prezidentem naší republiky zvolen Václav 
Havel, který byl krátce před tím propuštěn z vězení. Od událostí, které se 
staly 17.listopadu 1989, se tento den u nás slaví také jako významný den 
v dějinách České republiky. 

Štroby 



JKOK - NEKONEČNO JANA 

KAPLICKÉHO 

Výstava k nedožitým osmdesátinám architekta Jana Kaplického byla 

slavnostně zahájena 8.11. 2016 v Galerii Tančícího domu.  

„Jan Kaplický byl architekt, designér, umělec. Jeho dílo podává svědectví 

o současnosti s neobyčejným otevřením jeho pohledu do budoucnosti,“ 

říká garantka výstavy Ing. Arch. Eva Jiřičná.  

Výstava nabízí návštěvníkům možnost zhlédnout to nejlepší z Kaplického 

celoživotního díla i dosud nevystavené předměty a projekty z depozitáře 

jeho pozůstalosti. Zobrazuje autorovy inspirační zdroje, ikonická díla, 

tvorbu z oblasti designu, rodinné zázemí i jeho vizionářský tvůrčí proces,” 

uvádí Galerie Tančící dům s tím, že na designu výstavy se podíleli 

architekti Eva Jiřičná, Petr Vágner, Ludmila Mahdalová a Alan Záruba. 

Návštěvníky provází výstavou myšlenky a slova  Jana Kaplického. Díky 

tomu má každý možnost nahlédnout do architektonické tvorby jeho 

vlastníma očima a poznává úžasnou fantazii a perfektní prezentaci jeho 

práce. Výstava se skládá ze tří částí: v suterénu se představují Kaplického 

kořeny – rodinné kulturní zázemí rodičů Jiřiny a Josefa Kaplických, 

významných umělců. V přízemí najdete nejzásadnější projekty, jimiž 

architekt obohatil současnou architekturu. Poslední expozice je zaměřena 

na Kaplického svobodný a tvůrčí proces. Jsou zde k vidění modely šatů i 

plavek.  

Slzy do očí mi vehnal asi hodinový film, který se týká hlavně výběrového 

řízení na návrh Národní knihovny v Praze, které architekt sice vyhrál, ale 

ke stavbě nikdy nedošlo. Architekt Jan Kaplický odešel z tohoto světa 



v den, kdy se mu narodila dcera Johanka, kterou ještě mohl držet po 

narození ve své náruči. 

 

Tiskové centrum na kriketovém stadionu v Londýně 

 

Most pro pěší Docklands Floating Bridge v Londýně 



  

 

Návrh Národní knihovny v Praze 

 

 

 

 

 

 

 

 

Architekt Jan Kaplický 

Nicole Niki 

  



Sportovní události 

12. listopadu Plíšková vyhrála 16:14 ve třetím setu. Kvitová padla. 

Finále je srovnané. 

Dvě zuřivé bitvy viděla vyprodaná aréna na severu Štrasburku. V 

nezapomenutelném mači Mladenovicové s Plíškovou vydřela bod Češka. 

V následujícím duelu se Kvitová několikrát pokoušela o povstání, ale 

nakonec podlehla v euforii hrající Garciaové. 

 „Můj nejdelší zápas, nejtěžší ve Fed Cupu, naštěstí s dobrým 

koncem pro mě,“ říkala s úlevou Plíšková. „Ani se to nedá všechno popsat. 

Nevím, jak by to vypadalo, kdybych prohrála. Jsem fakt ráda, že jsem 

přinesla bod do naší šatny.“ 

Naše škola se zúčastnila ping – pongového turnaje. 

Reprezentovali nás tři odhodlanci: 

1. Tomáš Havlík 8.B 

2. Jan Brabec 9.A 

3. Jakub Hodek 9.C 

Turnaj se konal 19. října 2016 se na Hamru 

v Záběhlicích. Přesný průběh sice neznám, ale už 

jen podle výsledku mohu říct, že se kluci snažili, 

protože skončili na krásném druhém místě. Takže 

přijeli s pěkným diplomem a úžasným umístěním. 

 

Štroby 



Jack London 

 

Letos dne 22. 11. 2016 jsme si připomněli 100. výročí od úmrtí spisovatele 

Jacka Londona. 

Jak už jsem zmínila, byl to spisovatel a novinář, 

který se proslavil hlavně díky knize Volání divočiny. 

Narodil se v 19. století ve Spojených státech 

amerických. Vyrůstal na svém ranči v Měsíčním 

údolí v Kalifornii. Jeho rodné jméno je John Griffith 

Chaney London.  V mládí žil dobrodružným 

životem, byl námořníkem, zlatokopem, členem 

pobřežní rybářské hlídky i pirátským lovcem ústřic. 

Také se vydal na Aljašku, ze které později využil své 

zkušenosti ve svých knihách. Psal námořní příběhy, 

romány, a dokonce i drsné povídky.  Postupně se stal známým a 

uznávaným spisovatelem, ve své době snad i 

nejlépe placeným.  Zbohatl, postavil si jachtu 

a vydal se na cestu kolem světa. Přes své 

velké příjmy měl stále finanční potíže. Celý 

život také bojoval s alkoholismem. Svou 

závislost popsal v knize Démon alkohol dva 

roky před svou smrtí. Kvůli nemírnému pití 

tvrdého alkoholu měl také potíže s játry a 

ledvinami. Proti bolestem užíval morfium, jež 

mu legálně předepsal lékař. Na předávkování 

morfiem také zemřel.  Podle některých 

spekulací mělo jít o sebevraždu. Z dopisu, 

který však napsal v den smrti, vyplývá, že to byla čistě jen nešťastná 

náhoda.  Tak skončil život tohoto uznávaného umělce.  

 

 

Štika 

  



100 let od smrti císaře Františka 

Josefa I. 

 František Josef  I. Byl jedním z nejdéle vládnoucích panovníků na 

světě, vládl 68 let, abdikoval (rozuměj: vzdal se vlády) až ve svých 84 

letech. Informací o něm jako o rakousko-uherském mocnáři jsou plné 

dějepisné atlasy i web, proto se tento článek zaměří spíše na zajímavosti 

z jeho života, nebo denního režimu. 

 Franz Josef (v Čechách přezdívaný „starej 

Procházka“) byl vskutku ranním ptáčetem. Vstával 

pravidelně ve 3:30, po ranní modlitbě a hygieně 

zasedal k pracovnímu stolu, který opouštěl v šest 

hodin kvůli snídani. (Kvůli císařovu brzkému 

vstávání začínaly říšské instituce pracovat již 

v 7:00.) Audience uděloval císař po deváté ranní, 

celý den pracoval na úředních záležitostech. 

Večeře se podávala vždy v 17:00, vladař jedl velmi 

střídmě – tak střídmě a hbitě, že ostatní členové 

rodiny prý často zůstávali hladoví, nestačili se do 

odnesení jídla nasytit. 

 Co se týče oblečení a spánku, nevyhledával František žádný 

nadstandardní komfort. Už od svého mládí den co den oblékal vojenskou 

uniformu, jen zcela výjimečně něco jiného. Spal na železné posteli, na níž 

i zemřel. Přestože císařovým koníčkem byla technika a automobily, jezdil 

na koni. 

 A jaký vztah měli (krom přezdívky) Češi k císařpánu? František 

Josef I. se nikdy nenechal korunovat svatováclavskou korunou českým 

králem – a to mu nikdy neodpustili. Císařovy národy – i ten český – ale 

Franzovi vděčí za dlouhý klid zbraní, díky němuž si vydobyl všeobecnou 

úctu, a nebyl tak jen „starým Procházkou“, ale také „vladařem míru“. 

M. Jandásková 

http://www.zemesveta.cz/archiv/rocnik-2004/viden-10-2004/1266-3/viden-a-cechy-za-frantiska-josefa-i- 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/123999-frantisek-josef-i-soumrak-habsburske-monarchie/39634242283/ 

  

http://www.zemesveta.cz/archiv/rocnik-2004/viden-10-2004/1266-3/viden-a-cechy-za-frantiska-josefa-i-
http://www.zemesveta.cz/data/pictures_items/Viden-a-Cechy-za-Frantiska-Josefa-I-_v.jpg


Nové knihy 

Ahoj, všechny knihy, které jsou zde zmíněny, si můžete půjčit v naší 

školní knihovně 

 

Cipískova loupežnická knížka 

Televizní večerníčky ožívají na stránkách knihy. 

Můžete se těšit na další příběhy ze života známé 

rodinky z lesa Řáholce - Rumcajse, Manky a 

především jejich synka Cipíska. Dozvíte se, jak 

Cipísek chránil jelení studánku, pomohl uspat ježka 

nebo střelil knížepánovi sojku. 

 

 

 

 

Soptíci prdí o život 

Slyšeli jste o prdících bytostech, které bydlí v 

sopkách a mají na svědomí to neustálé pobublávání 

a výbuchy? Ne? Pak je ten nejvyšší čas se s nimi 

seznámit! Plamína a Krato jsou malí soptíci, kteří žijí 

v údolí plném sopek. Nedají bez sebe ani ránu, a to 

to kolem nich bouchá neustále! Když jednoho dne 

mezi sopkami, ve kterých bydlí, zmizí most, který je 

propojuje, je třeba jednat. To by v tom byl čert, aby 

na něco nepřišli. Jsou to přece soptíci, a ti jsou 

pořádně zapálení pro věc. 

  

https://www.obrazky.cz/?q=cip%C3%ADskova+loupe%C5%BEnick%C3%A1+kn%C3%AD%C5%BEka&url=https://www.trhknih.cz/cover/medium/y/b/98c666by.png&imageId=d6ebe489d7640a10&data=lgLEEBm_g5xq5C5sjUvhR0EsgiLEMHkM-3yHfoRfnIzeLhZ24SPh2iq3AM3sOH90bqWZQXXBEB_LLwtX0YHyN-aUH4xKDs5YNLGyxAICe5PEAiTrxAJXp8QCkiM%3D
http://www.databazeknih.cz/images_books/31_/310171/big_soptici-prdi-o-zivot-S3f-310171.jpg


Univerzita výjimečných 

 Cia právě ukončila střední školu a napjatě očekává, 

jestli bude vybrána do celostátního programu pro 

nejnadanější studenty. Pouze oni totiž mohou 

studovat na univerzitě v Tosu a pomáhat obnovit 

válkou zničenou zemi. Musí však obstát v testování, 

kterým projdou jen ti opravdu výjimeční. Cia tu šanci 

dostane. Těsně před odjezdem se jí otec svěří s 

útržky děsivých vzpomínek, které má na testování 

on. Radost z úspěchu vystřídají strach a nejistota. 

Cia začíná tušit, že ji čeká tvrdá zkouška, ve které 

nepůjde jen o znalosti, ale i o to dobře se rozhodovat a správně odhadnout 

lidi. Když opouští město, v uších jí zní otcova zoufalá rada: „Cio, nevěř 

vůbec nikomu“. Hlavou víří pochybnosti, zda rozhodnutí vydat se do Tosu 

bylo správné a zda se ještě někdy vrátí domů. 

Harry Potter a prokleté dítě 

Harry Potter to nikdy neměl snadné a teď, jako 

přepracovaný zaměstnanec Ministerstva kouzel, 

manžel a otec tří školáků, to má ještě těžší. 

Potýká se s minulostí, která nechce zůstat tam, kam 

patří, a jeho nejmladší syn Albus se mezitím musí prát 

s tíhou rodinného dědictví, o které nikdy nestál. 

Minulost a současnost se čím dál hrozivěji prolínají a 

otec i syn zjišťují nepříjemnou pravdu: temnota někdy 

vyvěrá z nečekaných míst.  

+ Ještě než jsem knihu začala číst, poměrně jsem se 

bála tohoto stylu knihy, tedy scénáře. Po několika stranách jsem to ale 

přestala vnímat a knihu si užila. 

-Asi jediné mínus této knihy pro mě znamenala jeho 

hlavní postava, Albus. V podstatě to byl pravý opak 

Harryho, což byl pravděpodobně cíl, ale byl mi velmi 

nesympatický, hlavně svým chladným chováním 

k rodičům. 

 Niki 
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Nové filmy 

 

Já, kocour 

Tom Brand je závratně úspěšný, neuvěřitelně 
bohatý a blbec. Jeho dcera má k 11. 
narozeninám jediné přání: chce kočku. Tom 
náhodou ve zverimexu podivínského Felixe 
Perkinse objeví velkého kocoura jménem pan 
Fuzzypants. Po cestě na dceřinu párty má Tom 
fatální nehodu. Po probuzení zjišťuje, že zatímco 
jeho tělo leží v kómatu v nemocnici, jeho mysl se 
ocitá v těle kocoura. Tajemný pan Perkins mu 
dává jasné ultimátum: má týden na to, aby své 
rodině dokázal, že je miluje a záleží mu na nich.  

Premiéra: 6.10. 

 

Pasažéři 

Jim a Aurora jsou dva pasažéři vesmírné lodi, která 
je má dopravit na jinou planetu, kde by měli začít 
nový život. Když je jejich hibernační kóje za 
záhadných okolností probudí o 90 let dříve, než loď 
dosáhne svého cíle, mění se ale rutinní cesta v 
souboj o přežití. Zatímco se Jim a Aurora snaží 
rozplést záhadu poruchy, která je vzbudila, zjišťují, 
že mezi nimi vzniká cosi více než přátelství a 
nejsou schopni odolávat nezměrné přitažlivosti, 
kterou jeden ke druhému cítí...  

Premiéra: 29.12. 

  



Zpívej! 

Koalí král zábavního průmyslu marně přemýšlí, jak 
udržet svůj podnik na nohou, než ho napadne 
uspořádat pěveckou soutěž. Ukáže se, že město, 
ve kterém žije, přímo oplývá talenty. Jak vybrat jen 
jeden?  

Premiéra: 22.12. 

 

 

 

 

Assassin´s Creed 

Callum Lynch díky revoluční technologii 
odhaluje ve své DNA genetické vzpomínky 
svého prapředka Aguilara žijícího v 15. století. 
Brzy ale zjišťuje, že i on sám patří k tajné 
organizaci Asasínů, která se zavázala chránit 
svobodnou vůli lidstva. Callum se pokusí získat 
neuvěřitelné schopnosti a znalosti svého 
předchůdce, aby se mohl postavit společenství 
dnešních templářů stejně jako předchůdce v 
minulosti.  

Premiéra:29.12. 

 

 

Niki 



Freddie Mercury 

Freddie Mercury. To jméno jste už určitě někde 

slyšeli. Tento měsíc to bylo 25. výročí jeho 

úmrtí. A že opravdu nevíte, kdo to byl? Tak si 

ho teď krátce představíme.  

Freddie byl zpěvák, skladatel a producent. Všichni 

ho však znají hlavně jako frontmana skupiny 

Queen.  

Narodil se 5. září 1946 v Tanzánii. Jeho původní jméno bylo Farrokh 

Bulsara, později si jej nechal změnit (Freddie ho začali přezdívat jeho 

spolužáci). Roku 1964 se Bulsarovi odstěhovali do Británie.  

V dubnu 1970 společně s Brianem Mayem a Rogerem Taylorem založil 

Queen. Později se k nim přidal baskytarista John Deacon. První koncert 

skupiny se uskutečnil v Londýně 19. února 1971 a 13. července 1973 

vyšlo první LP pojmenované Queen. 

Už druhé LP Queen II se stalo 5. 

nejprodávanějším albem v Británii 

a další album bylo dokonce druhé. 

Nazpívali  spoustu známých písní, 

které nejspíš budete znát, jako 

například: Bohemian Rhapsody, 

Another One Bites The Dust, We 

Will Rock You a další.  

13.7.1985 se konalo dvacetiminutové vystoupení Queen na londýnském 

koncertě Live Aid, který přenášelo 12 satelitů pro 1,6 miliard TV diváků 

na celém světě. Účelem koncertu bylo získat finanční prostředky pro 

potlačení hladomoru v Etiopii. Na koncertu vystoupili i Paul McCartney, 

Eric Clapton, David Bowie, Madonna, U2, Who, Sting a další. 

 Byl fyzicky i psychicky unaven. Dne 23. listopadu 1991 oznámil, že trpí 

AIDS a 24. listopadu 1991 zemřel ve věku 45 let. 

Jeho díla jsou stále velmi známá a Freddie je považován za jednoho 

z nejvýznamnějších zpěváků v historii.  



 


