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SLOVO ÚVODEM 
Obecné informace 

DVD a v omezeném množství i tištěná verze publikace 
Čtení nás baví II vznikly v rámci projektu Zvládneme to 
sami – profesní poradenství a podpora a rozvoj čtenářské 
gramotnosti u žáků SŠ pro sluchově postižené. 

Učebnice obsahuje pět hlavních kapitol. První kapitola 
(Úvod) je pojata jako motivačně-vzdělávací. Studentům 
umožní vhled do základní problematiky literární vědy. 
Seznámí je s pojmy, které se týkají literatury a jejího dělení 
(např. literatura věcná a krásná, poezie a próza, literární 
druhy, literární žánry), dále pak literárního díla (např. téma, 
kompozice, styl, smysl) a jeho autora. V souladu se 
zaměřením učebnice na epické prozaické žánry se Úvod 
soustředí na výkladu pojmů, jako je děj, vypravěč, postava 
apod. Závěr kapitoly je věnován čtenáři; obsahuje mj.
praktické tipy, jak překonat problémy se čtením. 

Cílem první kapitoly je, aby se student dokázal zorientovat 
v obrovském množství titulů, které nabízejí knihovny 
a knihkupectví, uměl si vybrat knihu, která bude vyhovovat 
jeho potřebám a cílům, a nepřistupoval k četbě knihy 
s obavami jako k něčemu neznámému, nepochopitelnému, 
nezvládnutelnému. 

Další kapitoly představují čtyři vybrané literární žánry: 
mýtus, pověst, povídku a román.  Studenti se v nich seznámí 
s některými spisovateli těchto žánrů a jejich díly a zorientují 
se v typických znacích zmíněných literárních žánrů. 
U  každého žánru je studentům předloženo vždy šest ukázek 
literárních textů, a to jak v původní (originální) podobě, tak 
v upravené verzi pro znevýhodněného čtenáře.  

Před každou ukázkou literárního textu je zařazena sada 
otázek, které mají uvést čtenáře do tématu, motivovat jej 
k četbě, případně upozornit na některá klíčová slova a jejich 
význam. Porozumění čtenému textu i pochopení typických 
znaků konkrétního žánru lze procvičit v sadě interaktivních 
i neinteraktivních otázek a úkolů, z nichž některé se zaměřují 
také na rozvoj fantazie a literární tvořivosti žáků. 

Součástí DVD je také interaktivní výkladový slovník. Pro 
snazší vyhledávání je možné využít Rejstřík autorů a Rejstřík 
literárních děl (ukázek). 

Tato multimediální hypertextová učebnice je určena 
neslyšícím studentům středních škol nebo všem, kteří se 
zajímají o literaturu, případně si chtějí procvičit své znalosti 
a jazykové dovednosti v českém jazyce. Učebnice byla 
vytvořena s ohledem na jazykové potřeby neslyšících 
středoškoláků – obsah učebnice může student vnímat jak 
v písemné formě českého jazyka, tak v českém znakovém 
jazyce. Není zamýšlena jako učebnice či čítanka pro 
samouky, naopak předpokládá aktivní účast a vedení ze 
strany pedagoga. V přiloženém manuálu lze nalézt další 
možnosti rozvíjení a prohlubování učební látky.  

Učební text doprovází bohatý ilustrační materiál a několik 
přehledných tabulek. Významná fakta a události spojené 
s  tématem, rozmezí života v učebnici uvedených spisovatelů 
a dalších osobností – včetně obrazového propojení 
s typickými znaky doby, ve které žili – jsou graficky 
zpracovány na časových osách. 

„Čtení nás baví II“ si klade za cíl přispět malým dílem 
ke zvýšení jazykové kompetence neslyšících studentů, 
motivovat je k četbě s porozuměním a prohlubovat jejich 
zájem o literaturu. 

Upozornění! 

Tištěná verze publikace Čtení nás baví logicky neobsahuje 
ty části DVD, které si svou povahou vyžadují  audiovizuální 
podobu (výkladový slovník, interaktivní  cvičení, překlady 
textů do českého znakového jazyka).  
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ÚVOD 
1. Na návštěvě v knihovně

Ahoj,
dlouho jsem přemýšlel, kam tě pozvu k našemu rozhovoru 

o knihách a čtení. Pamatuješ si, kde jste se s mojí neslyšící 
kamarádkou potkali v prvním díle učebnice Čtení nás baví? 
Bylo to v knihovně Ulita v Praze-Radlicích. Povídali jste si 
o tom, kde a kdy vzniklo písmo a jak se vyvíjelo, jak vypadaly 
knihy dříve a jak vypadají dnes, a také o tom, jak důležitý 
byl pro lidstvo vynález knihtisku. Díky Johannu Gutenbergovi 
začalo od poloviny 15. století knih rychle přibývat, byly 
dostupné pro stále více lidí, staly se základem vzdělání. 
Brzy také začala vznikat místa, kde se knihy shromažďovaly 
a daly se vypůjčit – knihovny. Naši největší knihovnu už 
znáš. Je to Národní knihovna České republiky, která sídlí 
v Klementinu na Mariánském náměstí v Praze.  

Klementinum

Národní knihovna České republiky
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Také teď stojíme na Mariánském náměstí. Poznáváš tuhle 
budovu? Jestli ne, nevadí, rád tě s ní seznámím. Je to hlavní 
budova Městské knihovny v Praze, tzv. Ústřední knihovna. 
Městská knihovna v Praze funguje od roku 1891. Budova 
Ústřední knihovny ale byla postavena až ve 20. letech 
20. století. Představ si, že to byla první budova v naší 
republice, u které bylo od začátku jasné, že v ní bude právě 
knihovna. Tomu se přizpůsobily stavební plány. Ve své 
době patřila k nejmodernějším knihovnám v Evropě. 

Do Městské knihovny si chodím půjčovat knížky již několik 
let, a proto ji dobře znám. Myslím si, že je to místo jako 
stvořené pro náš rozhovor. Mohu být tvým průvodcem? 
Naše dobrodružství s literaturou právě začíná! 
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Ústřední knihovna v Praze (vchod) 

Ústřední knihovna v Praze

A teď schválně: kolik si myslíš, že je v Městské knihovně 
knížek k vypůjčení? Je to přes 344 000 knih! Všechny 
samozřejmě nejsou tady v Ústřední knihovně. Městská 
knihovna má 42 poboček na různých místech v Praze. Můžeš 
si vybrat, kde si konkrétní knihu vypůjčíš a kde ji vrátíš 
– blízko domova, školy, práce… Pobočky spolupracují, takže 
je možné knihu vrátit jinde, než sis ji vypůjčil/a, a také si 
můžeš z jiné pobočky nechat poslat knihu, kterou na té „tvojí“ 
zrovna nemají. Všechno můžeš zařídit buď osobní návštěvou 
na pobočce, nebo velmi jednoduše přes internetové stránky 
knihovny (www.mlp.cz). 

pobočka městské knihovny Praha-Stodůlky

pobočka městské knihovny Praha-Smíchov

webové stránky Městské knihovny v Praze



Městská knihovna ale nepůjčuje jenom knihy. Najdeš tu 
také časopisy, noviny, filmy, hudební nahrávky, noty, mapy, 
a dokonce i obrazy. Kdybychom spočítali všechny knihovní 
jednotky, tj. knihy, CD, DVD, kazety, mapy, obrazy 
a elektronické dokumenty, dojdeme téměř k číslu 2 300 000, 
a to už je pořádná zásobárna informací. I když v porovnání 
s některými světovými knihovnami, které obsahují desítky 
milionů jednotek, je Městská knihovna v Praze „drobeček“. 
Jenom pro tvoji představu: kdybys během 50 let svého 
života přečetl/a jednu knížku denně, bude to celkem „jen“ 
nějakých 20 000 knih! 

Zatočila se ti z těch vysokých čísel hlava? Vůbec se ti 
nedivím! Jak se ale v takovém množství knih vyznat? Jak 
najít tu správnou, kterou by sis chtěl/a přečíst? Podle čeho 
se orientovat? Když něco nevím já, tak se zeptám. Zkusme 
se tedy zeptat čtenářů, kteří chodí do Městské knihovny, 
jaké knihy si půjčují a proč. Z jejich odpovědí se pokusíme 
sestavit obecný návod, podle kterého si potom zkusíš vybrat 
knihu ty, platí? 

Dnes jsme tu sice nikoho z mých neslyšících ani slyšících 
přátel nepotkali, ale to nevadí. V Městské knihovně je 
spousta počítačů připojených na internet, které mohou 
čtenáři kdykoliv využít. Co kdybychom šli společně na chat 
a zkusili se zeptat někoho, kdo bude on-line? 

Vidím Danielu, Eriku, Veroniku, Václava, Marii, Petra, 
Patrika, Julii a právě se připojila Magda i se svojí dcerkou 
Kateřinou. Pošleme jim všem stejný text: „Ahoj, zdravím 
tě z Městské knihovny! Potřeboval bych se tě na něco zeptat: 
Kdyby sis dneska měl/a vypůjčit v knihovně nějakou knížku, 
která by to byla? A proč? Děkuju za odpověď!“ Teď už 
nezbývá nic jiného, než počkat, co nám moji přátelé napíšou.

Ústřední knihovna v Praze (interiér)

knihovna v Ústí nad Orlicí  (interiér)

Ústřední knihovna v Praze (interiér)
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Oslovili jsme na chatu deset čtenářů a získali od nich 
deset různých odpovědí na otázku, jaké knihy by si dnes 
vypůjčili a proč. Jejich odpovědi jsou ovlivněné tím, kolik 
je jim let, jestli jsou to muži nebo ženy, jaké mají vzdělání, 
zájmy, zkušenosti a motivaci ke čtení (= proč chtějí číst). 
Mají tyto odpovědi přesto něco společného? Ano, mají: 
všichni čtenáři, od sedmileté holčičky Kateřiny po její 
třicetiletou maminku Magdu, ve svých odpovědích prokázali, 
že o knihách a literatuře něco vědí (někdo více, někdo méně), 
a tato znalost jim pomáhá při orientaci v obrovském 
množství knih, které tady vidíš. A nejen tady. Pomáhá jim 
i při výběru knihy z knihovničky doma, nebo když přijdou 
do knihkupectví a chtějí si nějakou knihu koupit. 

Co se tedy vyplatí o literatuře vědět? Sestavme si velmi 
obecný seznam, který vychází z odpovědí čtenářů (v závorce 
je napsáno jméno čtenáře, jehož odpověď jsem použil při 
vytvoření daného bodu seznamu): 

1) Literatura se dělí na věcnou (naučnou) literaturu 
a beletrii (Patrik).

2) Literatura se dělí na poezii a prózu (Veronika, Magda).
3) Existují různé literární žánry, každý z nich má svoje 

specifické rysy, podle kterých ho poznáme 
(Kateřina – pohádka, Daniel – bajka, Erika – dívčí román, 
Václav a Petr – povídka, Julie – román). 

4) Je dobré vědět, kdo je autorem knihy (Daniel, Veronika, 
Václav, Marie, Julie, Magda). 

5) Každá kniha se nějak jmenuje (= má titul – Marie, Julie), 
o něčem je (= téma – Kateřina, Erika, Petr, Patrik, Magda), 
je nějak napsaná (= kompozice, jazyk, styl – Kateřina, 
Veronika, Petr, Magda), v dobré knize navíc najdeme nějakou 
myšlenku, poselství, zážitek ze zvláštního druhu poznání, 
kvůli kterým ji čtenáři vyhledávají (= smysl – Magda). 

Teď si spolu řekneme něco víc o jednotlivých bodech 
seznamu, přidáme k nim další informace a vysvětlíme si 
důležité pojmy. 

domácí knihovna

knihkupectví Academia

ÚVOD
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2. Co je literatura a jak se dělí

Slovo „literatura“ pochází z latinského slova „littera“, 
které znamená „písmeno“. Z toho vyplývá, jak už asi tušíš, 
že literatura je všechno, co kdy bylo zapsáno nebo vytištěno. 
Vzpomínáš si na první díl učebnice Čtení nás baví? 
Dozvěděl/a ses v něm něco o vzniku a vývoji písma, o tom, 
na co všechno se psalo, jak dříve vypadaly knihy a také 
o vynálezu knihtisku. Literatura provází člověka zhruba od 
roku 3 000 před n. l., kdy nezávisle na sobě vznikly první 
písmové soustavy v Mezopotámii, v Egyptě a v Číně. Je 
tedy s námi více než 5 000 let. Za tu dobu pochopitelně 
vzniklo obrovské množství textů. Jakmile je něčeho hodně, 
mají lidé přirozenou potřebu to nějak roztřídit, aby se lépe 
orientovali. Také literatura se dá podle různých hledisek 
různě dělit. 

1) Literatura věcná a krásná

Vzpomeň si nejprve, co nám napsal Patrik: „Šel bych 
rovnou do oddělení naučné literatury. Beletrie mě nebaví. 
Zajímá mě technika. Chtěl bych si půjčit nějaké knihy 
o bojových letadlech za druhé světové války.“ 

Patrik ví, že literaturu můžeme rozdělit na naučnou 
a beletrii. Naučné literatuře dává jednoznačně přednost. 
Když si vybírá knihu (ať už v knihovně, nebo v knihkupectví), 
ví, ve kterém oddělení má hledat. 

Základní dělení literatury vychází z toho, jaká je její funkce, 
k čemu slouží: 

Literatura věcná (nebo také naučná) je literatura zaměřená 
na sdělování informací, faktů. Jejím prvořadým úkolem je 
čtenáře o něčem informovat, rozšířit jeho znalosti. Autor 
textu je v pozadí, snaží se podat objektivní a pravdivé 
informace o světě kolem nás. 

Literatura krásná (nebo také umělecká, beletrie) je 
literatura zaměřená na to, aby měl čtenář z četby nějaký 
zážitek. Ten může být jak příjemný, tak nepříjemný. Čtení 
knihy nás může zaujmout, okouzlit, dojmout, pobavit, 
vzrušit, udivit, šokovat... Autor v textu vyjadřuje osobní 
(subjektivní) přístup k tomu, o čem píše. Reálný svět kolem 
nás mu slouží jen jako materiál – informace z něj si vybírá 
a přetváří podle sebe. Vymýšlí si vlastní svět, proto 
nemůžeme to, co se dočteme v beletrii, považovat za 
pravdivé. (O tom si později povíme víc.) 

knihovna: oddělení beletrie

naučná literatura
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Rozdíl mezi literaturou věcnou a krásnou si ukážeme na 
příkladu dvou textů. Oba popisují stejnou událost – požár 
v domě. I přesto si určitě všimneš, jak jsou rozdílné: 

A) Včera o 10. hodině večerní vznikl v přízemí domu čp. 
326 ve Sládkově ulici požár. Rozšířil se nejprve v dolejší 
části budovy, takže několik lidí z vyšších pater nemohlo 
včas dům opustit. Díky obětavosti Františka Jandy, který 
několikrát vystoupil po žebříku do hořícího domu a vynesl 
odtud tři osoby, nevyžádal si požár žádných obětí. Požár 
byl v časných ranních hodinách zcela zlikvidován. Škoda 
se odhaduje na 120 000 Kč. 

B) Oheň vyvalil se s příšernou rychlostí, dům chytil jako 
od základů. A tam nahoře v oknech stáli lidé, lomili rukama, 
dole křičelo a volalo množství, povely trubkou zněly však 
ještě v dálce. Teď vyšlehl plamen oknem, uvnitř to zahřmělo – 
schodiště zřítilo se od chodby. Lidé nahoře byli neodvratně 
ztraceni.

Tu vyskočil člověk ze zástupu, vrhl se na nejbližší trhlinu 
ve zdi a již lezl opatrně až k římse. Teď stanul na ní, vyšvihl 
se obratným skokem a vnořil se rovnou do kouře a požáru.

„Žebřík! Žebřík! Rychle! Žebřík!“
Slyšel spíše svou krev ve spáncích než úzkostlivé volání 

venku. Sotva se rozhlédl, již uchopil první omámenou ženu 
do náručí a postavil se s ní do okna. Uviděli ho, hlasitý řev 
byl mu odpovědí za jeho statečnost, ale on stál bledý, nevida 
skoro ničeho, pevný a klidný. Teď vstoupil na žebřík, snesl 
omdlelou na zemi a již vystupoval znovu do hořícího jícnu 
pekla. Tam venku začaly najednou známé hlasy volat 
s úzkostí a bolestí jeho jméno, ale on poslouchal teď jenom 
sám sebe. A třeba cítil, jak mu trám pod nohama chytá, 
konečně našel i druhou osobu a nesl ji mezi lid. Pak – byl 
už nejvyšší okamžik – vynesl i třetí. Polo zadušen klesl na 
chvíli do trávy a přejížděl rukama obličej. Tam nahoře zatím 
vyrazil plamen až pod římsu a rozepjal nade vším svůj 
obrovský červený plášť. (J. Mahen) 

(STANĚK, V. Praktická stylistika pro střední školy.)

2) Poezie a próza

S dělením literatury krásné je potíž. Její rozpětí je totiž 
tak obrovské a zahrnuje texty tak různorodé, že se pokusům 
o přesné rozřazení do „škatulek“ vytrvale vzpírá. Určitě se 
setkáš s texty, o kterých se nedá jednoznačně rozhodnout, 
do které „škatulky“ patří. Přesto bude pro tebe užitečné 
vědět, jak se literatura dál třídí, aby ses jako čtenář v záplavě 
knih neztratil/a. 

Vzpomeň si, co nám na otázku, jakou knihu by si vypůjčily 
a proč, odpověděly Veronika a Magda.  

Obě čtenářky vědí, že se literatura dělí na poezii a prózu. 
Díky tomu, že znají rysy obou, si mohly vybrat, jaká forma 
literatury je jim bližší. Také vědí, kam mají zamířit v knihovně 
či knihkupectví. I ty už víš, co je poezie a co je próza. 
Dozvěděl/a ses to v prvním díle Čtení nás baví. Teď si 
zopakujeme základní informace a trochu si je rozšíříme.

A) Poezie se od prózy nejnápadněji liší tím, že je psaná 
ve verších. Ty vypadají jako kousky textu zapsané pod sebe 
do sloupců. Na stránce tak zbývá spousta bílého místa. 
Kousky textu mohou být různě dlouhé. Slova se v nich řadí 
jinak než v běžné větě, protože v poezii je důležitější rytmus 
než gramatická pravidla. Verše mohou (ale nemusejí) mít 
na konci rým. Jak vypadá poezie, ti předvedu na básni 
Jaroslava Seiferta, kterého má ráda Veronika: 

Píseň

Bílým šátkem mává,
kdo se loučí,
každého dne se něco končí,
něco překrásného se končí.

Poštovní holub křídly o vzduch bije,
vraceje se domů;
s nadějí i bez naděje
věčně se vracíme domů.

Setři si slzy
a usměj se uplakanýma očima,
každého dne se něco počíná,
něco překrásného se počíná.

(SEIFERT, J. Čas plný písní.)

Pojďme spolu do oddělení naučné literatury, kam by 
zamířil Patrik. Když se rozhlédneš, zjistíš, že tato literatura 
se dále dělí podle oboru, ze kterého přináší informace. 
Např. dějepis, přírodověda, matematika, psychologie, 
jazykověda, vojenství, hobby a řada dalších. Knihy zařazené 
do regálů podle jednotlivých oborů ale nejsou všechny 
stejně napsané. Liší se podle toho, jakým čtenářům jsou 
určeny – podívej se do Slovníku pojmů, jak se ještě může 
naučná literatura dělit. 

Všichni ostatní čtenáři, kterých jsme se ptali, jakou knihu 
by si dnes půjčili a proč, mluvili o literatuře krásné. Té se 
také bude týkat všechno naše další povídání, protože právě 
o ní jsou učebnice Čtení nás baví. Kdykoliv od teď použiju 
slovo „literatura“, myslím tím literaturu krásnou. 

oddělení naučné literatury  (filozofie)
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B) Próza je vše, co není napsáno ve verších. Na první 
pohled ji poznáme podle toho, že text vyplňuje celou stránku, 
bílého místa je minimum. Slova se řadí podle gramatických 
pravidel do vět, které na sebe plynule navazují. Věty, které 
spolu významově souvisejí, tvoří odstavec. Na odstavce je 
prozaický text členěn proto, aby byl přehlednější a lépe se 
četl. Jak vypadá próza, ti předvedu na ukázce z textu Milana 
Kundery, který je oblíbeným autorem Magdy: 

Stál jsem na kasárenském dvoře s jinými mladíky 
předvolanými ke stejnému útvaru; neznali jsme se; v příšeří 
této prvotní vzájemné neobeznámenosti vystoupí na druhých 
ostře do popředí rysy hrubosti a cizosti; tak to bylo i tentokrát 
a jediné, co nás lidsky spojovalo, byla nejasná budoucnost, 
o níž mezi námi přelétávaly stručné dohady. Někteří tvrdili, 
že jsme u černých, jiní to popírali, někteří dokonce nevěděli 
vůbec, co to znamená. Já jsem to věděl a přijímal jsem pro 
to tyto domněnky s úlekem. Pak pro nás přišel četař 
a  odvedl nás do jednoho baráku; nahrnuli jsme se do 
chodby a chodbou do jakési větší místnosti, kde byly kolem 
dokola samé obrovské nástěnky s hesly, fotografiemi a 
neumělými kresbami; na čelní straně byl z vystříhaného 
červeného papíru našpendlen velký nápis: BUDUJEME 
SOCIALISMUS a pod tím nápisem byla židle a u ní stál 
maličký vyhublý stařík. Četař ukázal na jednoho z nás a ten 
se musil posadit na židli. Stařík mu uvázal kolem krku bílou 
plachtu, pak sáhl do aktovky, kterou měl opřenu o nohu 
židle, vytáhl stříhací strojek a zajel jím chlapci do vlasů. 

(KUNDERA, M. Žert.)

Dám ti jednu hádanku: Co bylo v literatuře dřív? Próza 
nebo poezie? Možná si řekneš, že psát ve verších je pro 
autora těžší než psát prózu, a proto určitě dřív vznikla próza, 
která připomíná běžnou řeč. To by ses ale mýlil/a! Nejstarší 
umělecká díla byla psaná veršem. Víš proč? Slyšící mají 
zkušenost s tím, že verše se lépe přednášejí a také se lépe 
pamatují. Dříve mnoho lidí neumělo číst ani psát. Jejich 
setkání s literaturou vypadala tak, že poslouchali někoho, 
kdo jim přednášel verše nebo zpíval písně, a sami pak 
předávali dál, co si zapamatovali. 

Calliope – múza poezie

J. Pradier: Poezie

Po celá staletí znamenala poezie to „pravé“ umění. Lidé 
ji hodnotili jako něco vznešenějšího a „vyššího“ než prózu. 
Například staří Řekové znázorňovali prózu jako pěší, nahou 
řeč, zatímco poezie pro ně byla řeč, která jede na voze a je 
krásně oblečena a vyzdobena. 



ÚVOD

Přesto už čtenáři v antickém Římě četli romány nebo 
úvahy psané prózou. Velká změna pak v Evropě nastala 
v době renesance. Tehdy se objevila snaha přiblížit krásnou 
literaturu co nejširším vrstvám obyvatelstva. Obyčejným 
lidem se daleko lépe četla próza, která se podobá běžné 
řeči a je blíže praktickému životu, a proto se díla dříve 
veršovaná začala přepisovat do prózy (např. z hrdinských 
eposů se vyvinuly rytířské romány). Zároveň začala vznikat 
nová literární díla záměrně psaná prózou (např. v letech 
1348–1353 napsal Giovanni Boccaccio soubor 100 novel 
s názvem Dekameron; dodnes je považován za zakladatele 
italské umělecké prózy). Prozaických děl postupně přibývalo, 
poezie začala ustupovat. Celý tento proces ještě urychlil 
vynález knihtisku v 15. století. V 19., a zejména pak ve 
20. století, už je naprostá většina knih, které jsou určeny 
široké veřejnosti, psaná prózou. 

G. Boccaccio

G. Klimt: Poezie

Dekameron
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Teď si přehledně shrneme, čím se poezie liší od prózy:

3) Literární druhy a žánry

Podívej se na poslední řádek tabulky na předchozí stránce. 
Pojmy „lyrika“ a „epika“ už pro tebe nejsou neznámé. 
Pracovalo se s nimi v prvním díle Čtení nás baví v kapitole 
o literárních žánrech, vzpomínáš? Právě nastala vhodná 
příležitost, abychom si informace o literárních žánrech 
zopakovali a rozšířili. 

Literární žánry a jejich soustava se v průběhu času vyvíjejí 
a mění, různě se mísí a zase oddělují, střídavě roste a klesá 
jejich obliba u čtenářů. Jak už víš, literaturu lze jen těžko 
rozdělovat do „škatulek“. Přesto pro tebe bude užitečné 
žánry znát. Proč? 

Připomeň si, co nám na otázku, co by si dnes vypůjčili 
v knihovně a proč, odpověděli Daniela, Erika, Václav, Petr, 
Julie a Kateřina. 

Pohádka, bajka, povídka a román jsou příklady literárních 
žánrů. Je zřejmé, že naši čtenáři literární žánry znají a tato 
znalost jim pomáhá orientovat se v obrovském množství 
knih, které nás obklopují. Pomůže také tobě! 

Tím, že je text zařazený do určitého žánru (autor obvykle 
nepíše jen „text“, ale píše „historický román“, „básnickou 
sbírku“ nebo třeba „deník“), dostává čtenář signál, co má 
od textu očekávat. Když budeš znát literární žánry, budeš 
vědět, že v textu označeném jako lyrická báseň těžko najdeš 
napínavý příběh nebo že od balady nemůžeš očekávat 
vtipnou pointu nebo že v dobrodružném románu je zbytečné 
hledat nějaký hlubší smysl nebo že nepůjdeš do divadla na 
tragédii, když se chceš pohodlně posadit a relaxovat. 

Poezie Próza
Verš Věta
vznikla dříve vznikla později
vznešená řeč běžná řeč
určená k přednášení určená ke čtení
chce vyjádřit pocity chce něco vyprávět
sklon k lyrice sklon k epice
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Abychom se ve světě literatury neztratili, je potřeba 
literární díla nějak třídit. Toto cítili už Platón a Aristoteles 
ve starém Řecku. Zjistili, že některá literární díla mají 
společné rysy, i když je napsali různí autoři v různých dobách 
a na různých místech. Na základě toho se pokoušeli literaturu 
třídit do velmi obecných kategorií, kterým dnes říkám 
literární druhy.  

Literární druhy máme tři: epiku, lyriku a drama. Něco ses 
o nich dozvěděl/a už v prvním díle Čtení nás baví. Teď si 
informace zopakujeme a rozšíříme.  

Platon

Aristoteles (busta)

Z prvního dílu Čtení nás baví znáš charakteristiky těchto 
žánrů: bajka, balada, pohádka, pověst, povídka, román. Ve 
druhém díle Čtení nás baví se podrobněji seznámíš s pověstí, 
povídkou a románem, nově přidáme mýtus. Tady, v našem 
úvodním povídání, tě nebudu zahrnovat charakteristikami 
jednotlivých žánrů. To je úkolem dalších kapitol. Naším 
společným úkolem teď bude zařadit si žánry do širších 
souvislostí. Jdeme na to! 
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knihovna: oddělení pohádek

A) Epika 

K epice řadíme literární díla, ve kterých je nějaký příběh. 
Příběh čtenáři vypráví vypravěč, často ve třetí osobě 
a minulém čase (např. „Jmenoval se Jan a pracoval jako 
učitel v malé vesnické škole.“). To je er-forma (ER je 
německy ON). Vypravěč může vyprávět příběh i v první 
osobě (např. „Jmenuji se Jan a pracuji jako učitel v malé 
vesnické škole.“). To je ich-forma (ICH je německy JÁ). 
Příběh se v epice obvykle odehrává v barvitě popsaném 
světě, zahrnuje události z různých míst a dob, vystupuje 
v něm celá řada postav. 

Pokud tě zajímá, jak vypadá epika, můžeš se podívat na 
kteroukoliv ukázku textu z prvního nebo druhého dílu 
učebnice Čtení nás baví. Všechna literární díla, ze kterých 
jsme vybírali ukázky do oddílu Literární žánry, jsou epická.
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B) Lyrika

K lyrice řadíme literární díla, která žádný příběh nemají. 
Soustředí se na vyjádření vnitřního světa básníka – na jeho 
pocity, nálady, představy, myšlenky, názory. Proto je pro 
lyriku typická první osoba (JÁ nebo MY). Lyrika toho chce 
hodně vyjádřit málo slovy na malé ploše. K tomu se výborně 
hodí vyjadřování ve verších, proto je lyrika dodnes veršovaná, 
zatímco epika i drama se v naší době píší nejčastěji v próze. 
Charakteristickým rysem lyriky je zvláštní používání jazyka. 
Náš běžný jazyk, který při komunikaci používáme zcela 
automaticky, se lyrika snaží nějak ozvláštnit, osvěžit. Obrací 
pozornost k tomu, jak slova znějí a vypadají, ukazuje na 
jejich specifický význam – třeba tím, že je seskupí k sobě 
tak, jak by to čtenáře nikdy nenapadlo. 

Příkladem lyrického textu je báseň Jaroslava Seiferta, na 
které jsme si ukazovali, jak vypadá poezie. 

C) Drama

Drama je příběh určený k předvádění na divadelním jevišti. 
Na první pohled ho poznáš podle zvláštního členění textu 
na dvě pásma: hlavní text obsahuje to, co si postavy mezi 
sebou říkají (tzv. přímá řeč, dialog). Je určený pro diváky. 
Vedlejší text je určený pro divadelní „zákulisí“ (režisér, herci, 
osvětlovači atd.). Obsahuje informace o postavách (kolik 
jich bude, jak se jmenují, jak jsou staré, zda jsou příbuzné 
a jak, jaké je jejich povolání apod.). Také obsahuje informace 
o tom, kdy a kde se děj odehrává, jak má vypadat divadlení 
scéna, kde mají herci stát a co mají dělat apod. Na rozdíl 
od epiky, která příběh vypráví, drama příběh předvádí. Proto 
se drama více soustředí na konflikt postav. Ke konfliktu 
dochází kvůli rozdílným názorům, hodnotám nebo zájmům 
postav. Drama uvádí postavy do situace, kdy musejí konflikt 
nějak řešit, např. drama „Tři sestry“ Antona Pavloviče 
Čechova je o třech sestrách a jejich bratrovi, kteří po smrti 
otce žijí v malém ruském městečku. Nikdo z nich není se 
svým životem spokojený. Všichni se snaží tento konflikt 
nějak řešit – chtěli by se přestěhovat do Moskvy, najít lásku, 
lepší práci… (Co myslíš, podaří se jim to?)  
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Národní divadlo (interiér)

Olomouc: jeviště Divadla Moravského

Olomouc: hlediště Divadla Moravského

A. Čechov



Nemur: No dobře. Pane Gordne, teď si uděláme pár 
testů. Ano?

Charlie: Co je to testů?
Nemur: To je taková zkouška jako ve škole.
Charlie: Když sem byl malej vždycky sem propad ve 

všech zkouškách ve škole.
Nemur: Počkejte, pane Gordne, nemusíte mít strach. 

Já vám budu promítat obrázky a vy mi pokaždé jenom 
povíte, co na nich vidíte. Ano? Rozumíte mi? /Kini-
anové/ Takže můžeme začít.

Charlie: A můžu si vzít svoji zaječí tlapku pro štěstí?
Nemur: Tak prosím, první snímek /promítne se první 

skvrna/. Tak, pane Gordne, co vidíte na obrázku?
Charlie: Skvrnu.
Kinianová: Dobře, Charlie, ale… 
Charlie: Já mám pro štěstí aj desetník a podkovu.
Nemur: Pane Gordne, ještě jsme neskončili! Rád 

bych věděl, jestli vidíte něco v té ingoustové skvrně?
Charlie: Ingoust.
Kinianová: To je pravda, Charlie, ale lidé v těch 

skvrnách vidí nejrozličnější věci.
Charlie: Jo?
Kinianová: Ano.
Nemur: Pane Gordne, řekněte mi, připomínají vám ty 

skvrny něco?
Kinianová: Nějaký obrázek?
Charlie: Já žádný obrázek opravdu nevidím.
Kinianová: Charlie, soustřeď se. Je to moc důležité.
Nemur: Nevidíte?
Charlie: Ne. Možná kdybych měl brejle já bych viděl 

líp. Já je nosím brejle vobvykle jen do kina nebo u 
televize. /Charlie si nasadí brýle/ Podívám se ještě 
jednou a vsadím se že to najdu. Možná potřebuju nový 
brejle. /Nemur se chystá k odchodu/ Pane doktore, to 
opravdu byla moc hezká skvrna. S takovejma malejma 
tečkama kolem vokraje. Prosím nechte mi to skusit 
eště. Já už to určitě za pár minut poznám. Já někdy 
nejsem tak rychlej já taky pomalejc čtu ve třídě slečny 
Kinianový pro pomalý dospělý ale já se vopravdu 
snažím.

Nemur: To je v pořádku, pane Gordne. Přivedu dok-
tora Strausse. /Nemur odejde/

(KEYES, D. Růže pro Algernon. Rukopis scénáře 
představení divadelního spolku Kašpar.)

Pojďme se teď spolu podívat, jak vypadá drama. Ukázku 
jsem vybral z dramatu Růže pro Algernon, které hraje 
divadlení spolek Kašpar také ve verzi stínově tlumočené do 
českého znakového jazyka. Všimni si rozdělení textu na dvě 
pásma – hlavní text je psaný obyčejnou kurzívou, vedlejší 
text jsem označil tučně. 
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Jak poznáš, ke kterému literárnímu druhu nějaký text 
patří? Jde to velmi snadno: Pokud text nemá příběh, jedná 
se o lyriku. Pokud text má příběh, podívej se, jak je napsaný. 
Pokud v textu převažují přímé řeči (dialogy a monology) a 
kolem nich už vidíš jen jména postav nebo různé scénické 
poznámky, jedná se o drama. Pokud převažuje vyprávění, 
jedná se o epiku.  

Pomoci ti může i přítomnost verše: pokud je dílo veršované, 
pravděpodobně bude lyrické. Próza signalizuje epiku nebo 
drama. Ale pozor! Ještě do poloviny 20. století se i epika 
a drama psaly ve verších, proto tahle pomoc nebude 
fungovat vždy a všude. 

Pomůckou ti může být také to, že lyrické texty bývají 
krátké – na lyrickou prózu, která by měla rozsah románu, 
pravděpodobně nenarazíš. Také drama, zejména to, které 
bylo psáno pro uvedení na jevišti, zabere při svém vytištění 
mnohem méně stránek než běžný román. 

Třídění literatury na epiku, lyriku a drama je velmi obecné. 
Do každé kategorie patří velké množství literárních děl. 
Proto se čtenáři obvykle orientují podle menších skupin 
děl, nazývaných literární žánry. O nich už toho víš mnoho 
a spoustu dalších informací se dozvíš v následujících 
kapitolách naší učebnice.  

Teď si řekneme, že některé žánry čtenáři vnímají jako dále 
rozrůzněné. Typickým příkladem je třeba román. Žánr 
románu dělíme podle tématu, o kterém vypráví, na román: 
dobrodružný, detektivní, historický, psychologický, 
humoristický, sci-fi, fantasy, s dívčí hrdinkou (nebo také 
dívčí román) apod. 

K tomu, co jsme doposud řekli, si prosím pamatuj dvě 
důležité věci:  

1) Dělení literatury na žánry není vnitřní vlastností 
literatury, není to žádný logický systém, jako třeba dělení 
živočichů na druhy. Dělení na žánry je vlastně obrazem 
toho, jak literatuře rozumí čtenáři, jak se v ní snaží 
zorientovat. Tedy něco, co do literatury vnášíme zvenčí.

2) Mezi jednotlivými žánry nejsou ostré hranice. Není to 
tak, že by jedno dílo patřilo vždy na sto procent k  jednomu 
žánru, a k žádnému jinému. Mnohdy je tomu spíše tak, že 
určitými znaky příslušné představě žánru odpovídá, jinými 
zase více vyhovuje žánru jinému. Představ si, že nějaký 
román je o mladé dívce, která odjela na Divoký západ vyřešit 
vraždu své babičky, a navíc to celé je humorně laděné. Kam 
bys takový text zařadil/a? Mezi romány dobrodružné, 
detektivní, dívčí, nebo humoristické? Některá literární díla 
se dají zařadit snadněji, některá obtížněji. To je skutečnost, 
se kterou se budeš určitě setkávat často. Buď na to tedy 
připraven/a!

Náš rozhovor o literatuře a jejím dělení zakončíme 
přehlednou tabulkou. (Pokud některé pojmy v tabulce 
nebudeš znát, nevadí. Můžeš si je vyhledat ve Slovníku 
pojmů.)  
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Matematika
Psychologie
Jazykověda
Vojenství
atd.

Krásná 
(umělecká, 
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Epos
Mýtus

Pověst

Historická
Místní
Démonická
O lidech
Fáma
atd.

Román

Dobrodružný
Detektivní
Historický
Sci-fi
Fantasy
Dívčí
Psychologický
Humoristický
Společenský
Biografický/autobiografický
atd.

Povídka

Absurdní
Autobiografická
Detektivní
Historická
Humoristická
Satirická
Fantasy
Sci-fi
atd.

Novela
Legenda
Bajka
Pohádka
atd.

Lyrika

Přírodní
Milostná
Elegie
Sonet
Epitaf
atd.

Drama

Komedie
Tragédie
Muzikál
Filmový scénář
Televizní seriál
atd.
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E. Bass (vlastním jménem Eduard Schmidt)
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knihovna: abecední řazení podle jména autorů

Ústřední knihovna: oddělení beletrie

Má každé literární dílo svého autora? Bezpochyby ano, 
ale nemusí jít o autora jediného a ne vždy jeho jméno známe. 
U nás bylo zvykem až do 17. století uvádět pouze název 
literárního díla, nikoliv jméno autora. Starší literatura je 
proto bezejmenná neboli anonymní např. mýty, lidová 
slovesnost (folklor) a zčásti také psaná středověká literatura. 

Někdy se může stát, že autor textu chce z  nějakého 
důvodu svoje jméno utajit. V takovém případě může zvolit 
nepravé jméno neboli pseudonym, kterým se pod svoje 
dílo podepíše.  

Znát jméno autora se určitě vyplatí. Ale vědět o autorovi 
něco navíc, to je ještě lepší. Pod jménem se totiž skrývá 
konkrétní osoba, člověk z masa a kostí, který žil nebo žije 
a který svým dílem chtěl ostatním lidem něco sdělit. Pojďme 
si teď chvíli povídat o autorovi literárního díla. 

3. Autor literárního díla

Než si spolu začneme povídat o autorovi, vzpomeň si, co 
nám na otázku, jakou by si dnes půjčili knihu a proč, 
odpověděli Daniela, Veronika, Václav, Marie, Julie a Magda.

Všimni si, že 6 z 10 čtenářů uvedlo ve své odpovědi jméno 
autora literárního díla (Marie, která cituje seznam literatury 
k maturitě, dokonce hned několik jmen). Proč? Hned ti 
odpovím: jméno autora je další důležitá informace, která ti 
pomůže při orientaci v knihovně či v knihkupectví. Když se 
rozhlédneš tady v Ústřední knihovně, uvidíš, že knihy jsou 
přehledně roztříděny podle skupin, na které se literatura 
dělí. Podívej se, tady je poezie, tamhle detektivky, tam zase 
sci-fi atd. Uvnitř jednotlivých skupin knihy nejsou náhodně 
poskládané za sebe, ale abecedně seřazené podle příjmení 
autora. Tohle pravidlo platí nejen v Ústřední knihovně, ale 
také v naprosté většině ostatních knihoven a knihkupectví. 
Pokud tedy budeš znát jméno autora, který knížku napsal, 
snadno ji najdeš. Stejně jako Daniela, Veronika, Václav, 
Marie, Julie a Magda. 
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I. Olbracht (vlastním jménem Kamil Zeman)

M. Majerová (vlastním jménem Marie Bartošová)

E. Krásnohorská (vlastním jménem Alžběta Pechová)

Jakou výhodu má znát biografické údaje spisovatelů? 
Biografické údaje mají vliv na to, jaký bude text, který autor 
napíše. Za prvé: každé literární dílo je nějak závislé na osobní 
zkušenosti autora. Ale pozor! Mezi literárním dílem 
a autorovým životem je zprostředkovaný, komplikovaný 
vztah. Neměli bychom proto podlehnout omylu a vykládat 
autorovo dílo jen z jeho biografie! Za druhé: biografické 
údaje nám leccos řeknou o tom, v jakém kulturním prostředí 
spisovatel tvořil, jaká byla literatura jeho doby a z čeho tak 
mohl při svém psaní vycházet. Tato inspirace bývá pro 
autora ještě důležitější než osobní život.   
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B. Hrabal: kompletní dílo

Autor (nebo také spisovatel) je ten, kdo dílo vymyslel 
a napsal. Je to osoba, která žila či žije v nějaké době, v nějaké 
zemi, je nějakého věku, pohlaví, národnosti, vyznání, má 
nějakou povahu a vlastnosti, dosáhla nějakého vzdělání, 
pochází z nějakého prostředí, má za sebou různé životní 
zkušenosti... Těmto informacím o autorovi říkáme 
biografické údaje, v ucelené podobě biografie.  

Kde najdeš biografické údaje autorů? Třeba zrovna v naší 
učebnici Čtení nás baví. Oba díly obsahují medailonky 
autorů, se kterými v učebnici pracujeme. Pokud budeš 
potřebovat informace o jiných autorech, zkus nahlédnout 
do nějakého slovníku spisovatelů, nebo se podívej na 
internet – třeba do Wikipedie. 
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Jičín

V. Čtvrtek

Rumcajs a Manka

Uveďme si nějaké příklady: Spisovatel Václav Čtvrtek 
zasadil svoje příběhy o loupežníku Rumcajsovi do města 
Jičína, protože tam do svých sedmi let žil u dědečka, který 
uměl krásně vyprávět. Ruský spisovatel 19. století Fjodor 
Michajlovič Dostojevskij byl vojenským soudem odsouzen 
k smrti oběšením za to, že se bouřil proti carovi. Těsně před 
popravou mu trest změnili na vězení a potom na pobyt na 
Sibiři, kde 10 let vykonával nucené práce. Spisovatel navíc 
trpěl epilepsií. Tyto zkušenosti se odrazily v Dostojevského 
světoznámých psychologických románech z prostředí 
zločinců, prostitutek a duševně nemocných (Zločin a trest, 
Idiot, Bratři Karamazovi). 

Vlastní život je pro autora důležitou inspirací. Není však 
inspirací jedinou. Z čeho ještě může spisovatel čerpat, když 
píše svůj text? Často to bývají historické události (i z doby, 
kdy autor ještě nežil), informace na internetu, novinové 
zprávy, vyprávění různých lidí z autorova okolí, dopisy apod. 
A hlavně je pro něj inspirací literatura, divadlo, film, hudba, 
výtvarná díla – zkrátka všechen svět umění. Na tom, že se 
autor při psaní literárního díla inspiruje četbou literatury, 
není nic špatného – ostatně jinak bychom nemohli mluvit 
ani o žánrech, jak jsme to dělali před chvilkou. Pokud totiž 
říkáme, že autor píše dílo určitého žánru, neznamená to nic 
jiného, než že opakuje důležité znaky, které v očích čtenářů 
jeho doby spojují určitou skupinu děl v literární žánr. 

J. Verne
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Reálný svět, ve kterém žijeme, slouží autorovi jako 
materiál – informace z něj si vybírá, míchá a přetváří podle 
sebe, používá fantazii. Ve svém díle buduje a vymýšlí vlastní 
svět – svět udělaný ze slov. Tomu se říká literární fikce. 
(Slovo „fikce“ pochází z latinského slovesa „fingere“, které 
znamená hníst, tvořit, vymýšlet, předstírat.) Literární fikce 
je podstatou krásné literatury. Té nejde o to, aby čtenáře 
objektivně a pravdivě informovala, ale aby mu přinesla 
zážitek z četby. 

Aby sis dovedl/a lépe představit, jaký je rozdíl mezi 
skutečností a literární fikcí, uvedeme si příklad. V prvním 
díle Čtení nás baví ses seznámil/a s románem Robinson 
Crusoe, který napsal anglický spisovatel Daniel Defoe. 
Inspirací pro toto dílo byla následující skutečná událost: 
Námořník Alexander Selkirk byl synem skotského ševce. 
V roce 1704 se pohádal na moři s kapitánem lodi, na které 
sloužil. Za trest ho vysadili na pustém ostrově poblíž Chile. 
Musel si vystačit jen s tím, co měl v lodním kufru. Po čtyřech 
letech ho náhodou našla loď a dopravila ho zpátky do Anglie. 

Jak zpracoval tuto událost ve svém románu Daniel Defoe? 
Robinson Crusoe byl synem úspěšného anglického 
obchodníka. Proti otcově vůli se stal námořníkem. Loď, na 
které plul, ztroskotala na pustém ostrově poblíž Chile. 
Robinson si ale nezoufal. Díky jeho píli a houževnatosti se 
mu postupně podařilo postavit si obydlí, obdělat kus půdy, 
ochočit kozy, naučit se hrnčířskému řemeslu.  

Po dvaceti letech objevil na ostrově lidské stopy. Patřily 
lidojedům. Robinson zachránil jejich oběť, divocha, kterému 
dal jméno Pátek a naučil ho anglicky. Dalších osm let žili 
na ostrově spolu. Potom zakotvila u břehu ostrova anglická 
loď. Robinson pomohl kapitánovi lodi potlačit vzpouru. 
Vzbouřence vysadili na ostrov a Robinson s Pátkem za 
odměnu odjeli s kapitánem lodí do Anglie. 

J. Verne – 20 000 mil pod mořem (v němčině)

J. Verne – podpis

D. Defoe
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Daniel Defoe se od skutečné události v mnohém odchýlil. 
Nevycházel navíc jen z aktuální zprávy o skutečné události, 
ale také ze starších literárních příběhů o trosečnících. Přesto 
by byl nesmysl jeho román odmítat se zdůvodněním, že je 
to lež! Kdyby chtěl autor pravdivě popsat životní osudy 
Alexandra Selkirka, napsal by dokument, ne román. Každé 
literární dílo je fikce, jak už jsme si vysvětlili. Důležité není, 
že se příběh námořníka ve skutečnosti odehrál jinak. Důležité 
je, že se autorovi podařilo napsat Robinsona Crusoea tak 
dobře, že ho četly celé generace čtenářů a dodnes nám má 
co říct. I když je to dílo z roku 1719, tedy téměř 300 let 
staré.



G. Flaubert

G. Flaubert: Paní Bovaryová

28  

ČTENÍ NÁS BAVÍ II.

Zapamatuj si prosím velmi důležité pravidlo: Každé 
literární dílo je fikce! Nenech se nikdy strhnout k tomu, 
že bys to, co se v něm píše, považoval/a za skutečné 
a pravdivé. (Pokud ti to pravdivé připadá, dej autorovi plus, 
že dokázal dílo napsat tak přesvědčivě.)  

D. Defoe: Robinson Crusoe
Když čteš knihu, představuješ si, jak její autor vypadá 

a jaký asi je? Já ano. K tomu svádí hlavně texty psané 
v ich-formě. Ale pozor, vzpomeň si, co jsme si říkali 
o literární fikci. Čtenářova představa o autorovi může být 
někdy úplně mylná! Německý spisovatel Karel May napsal 
mnoho dobrodružných románů z prostředí Divokého západu. 
(Indiánského náčelníka Vinnetoua určitě budeš znát z filmů, 
které byly podle knih Karla Maye natočeny.) Zdálo by se, 
že May byl mezi Indiány „jako doma“, ale opak je pravdou – 
na americký Divoký západ se nikdy osobně nepodíval! A co 
třeba takový Franz Kafka! Z jeho textů bychom snadno 
nabyli dojmu, že to byl nudný, smutný, slabý, ustrašený, 
filozofující podivín, který trpěl pod autoritou svého otce. 
Ale Kafka byl také úspěšný právník (i když svoje povolání 
neměl moc rád), milovník žen, autor, který ostatním rád 
předčítal své texty a přitom se prý nahlas smál. 

K. May
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F. Kafka

J. Seifert: reliéf na náhrobku v Kralupech nad Vltavou

K. May: Vinnetou

Píše někdy autor o svém životě, jak ho skutečně prožil? 
Existuje text, ze kterého bychom si mohli udělat obrázek 
o autorovi jako o člověku? Ano. Nazývá se autobiografie, 
popř. paměti nebo vzpomínky. Pokud tě zajímají biografické 
údaje o nějakém autorovi a raději čteš umělecky podané 
vyprávění než strohá data ve slovníku spisovatelů, zkus 
zjistit, jestli napsal svou autobiografii. Např. básník Jaroslav 
Seifert, jediný český nositel Nobelovy ceny za literaturu, 
vydal v roce 1979 svoji autobiografii pod názvem Všecky 
krásy světa. Anglický autor fantasy literatury John Ronald 
Reuel Tolkien napsal autobiografii Tolkien on Tolkien (1966).

Naše povídání o autorovi literárního díla je u konce. Které 
důležité informace by sis měl/a zapamatovat? Jsou to tyto:

1) Autor je ten, kdo literární dílo vymyslel a napsal.
2) Jméno autora ti pomůže při orientaci v knihovnách 

a  knihkupectvích – knihy bývají obvykle seřazeny abecedně 
podle příjmení autora. 

3) U některých děl neznáme jméno autora – to jsou díla 
anonymní. Někteří autoři podepisují svá díla pseudonymem, 
tj. nepravým jménem. 

4) Biografické údaje najdeme ve slovnících spisovatelů 
a na internetu. Informace o autorově životě můžeme čerpat 
také z jeho autobiografie. Biografické údaje mají vliv na to, 
jaký bude text, který autor napíše. Je to ale vliv 
zprostředkovaný a komplikovaný. Neměli bychom proto 
podlehnout omylu a vykládat autorovo dílo jen z jeho 
biografie! 

5) Každé literární dílo je fikce. Nenech se nikdy strhnout 
k tomu, že bys to, co se v něm píše, považoval/a za skutečné 
a pravdivé. (Pokud ti to pravdivé připadá, dej autorovi plus, 
že dokázal dílo napsat tak přesvědčivě.) 

4. Literární dílo

Vzpomínáš si ještě na náš seznam, co se vyplatí vědět 
o literatuře? Postupně jsme si povídali o všech jeho bodech. 
Zbývá nám poslední. Vypadal takhle:  

Každá kniha se nějak jmenuje (= má titul), o něčem je 
(= téma), je nějak napsaná (= kompozice, jazyk, styl), v dobré 
knize navíc najdeme nějakou myšlenku, poselství, zážitek 
ze zvláštního druhu poznání, kvůli kterým ji čtenáři 
vyhledávají (= smysl). 

Ještě než se pustím do vysvětlování, dovol mi udělat 
malou opravu. Pro zjednodušení jsme v seznamu používali 
slovo „kniha“. Teď už toho však o literatuře víš víc než na 
začátku našeho rozhovoru. Určitě sis všiml/a, že často 
používám slovní spojení „literární dílo“. Dělám to proto, že 
kniha a literární dílo nejsou totéž. Představ si nějaké literární 
dílo, třeba román Milana Kundery Žert. Určitě se ti vybaví 
kniha, kterou jsi někdy měl/a v ruce, např. vydání 
z nakladatelství Atlantis. Ale román Žert byl vydán 
několikrát – knihy jsou různé, literární dílo v nich je pořád 
stejné. 
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M. Kundera: Žert

M. Kundera

čtečka knih

Možná tě teď napadne: A jak je to s překladem? Je kniha 
s textem v češtině a její překlad do českého znakového 
jazyka na DVD totéž literární dílo? Stejně bychom se mohli 
ptát: Je originální text v angličtině (např. povídka Daniela 
Keyese Flowers for Algernon) a jeho překlad do češtiny 
(Růže pro Algernon v překladu Oldřicha Černého) totéž 
literární dílo?  

Možnost překládání z jednoho jazyka do druhého je pro 
nás nepostradatelná, žádný člověk nemůže znát všechny 
jazyky na světě. Jazyk, ve kterém autor dílo napsal, je velmi 
důležitou složkou literárního díla (o tom, z čeho se skládá 
literární dílo, si ještě budeme povídat). S jiným jazykem 
zákonitě vstupují do díla nové významy. Navzdory tomu 
však odborně provedeným překladem nevzniká nové literární 
dílo. Ať už budeme číst román nazvaný „Život a zvláštní 
podivná dobrodružství Robinsona Crusoa, námořníka 
z  Yorku“ v angličtině, v češtině nebo v kterémkoliv jiném 
jazyce, budeme číst stále týž Defoeův román, zkráceně 
nazývaný „Robinson Crusoe“. 

A co víc, literární dílo nemusí existovat jenom jako klasická 
papírová kniha. Dnes můžeme elektronické verze mnoha 
literárních děl najít na internetu nebo si je přečíst 
v elektronické čtečce. Slyšící mají možnost poslechnout si 
literární díla namluvená na CD. 

tlumočené představení Růže pro Algernon

Jinak je tomu v případě adaptace. Adaptace znamená 
úpravu literárního díla pro jiné médium (např. pro divadlo, 
televizi, film, rozhlas) nebo pro jiného adresáta (např. pro 
děti nebo pro neslyšící). Uvedeme si nějaké příklady: 
Divadlení hra Růže pro Algernon, kterou hraje divadlení 
spolek Kašpar také ve verzi stínově tlumočené do českého 
znakového jazyka, je adaptací povídky Daniela Keyese Růže 
pro Algernon. Film Bohem zapomenuté děti s neslyšící 
Marlee Matlinovou v hlavní roli je adaptací stejnojmenné 
divadelní hry. Podle povídek Petra Šabacha napsal Petr 
Jarchovský scénář k filmu Pupendo. Eduard Petiška je 
známý svými adaptacemi mýtů  a bájí pro děti a mládež 
(Staré řecké báje a pověsti; Příběhy, na které svítilo slunce). 
Texty ukázek z literárních děl obsažené v této učebnici 
označené jako „obtížnost A“ jsou vlastně také adaptace 
– adaptace pro neslyšícího čtenáře. 

Pamatuj si prosím: adaptací vzniká jiné dílo! I když je 
název i téma stejné, neznamená to, že zhlédnutí filmu nebo 
divadelního představení nahradí přečtení románu nebo že 
čtení textu adaptovaného pro neslyšícího čtenáře nahradí 
četbu originálu. (Vůbec přitom nesrovnávám a nehodnotím, 
co je lepší a co horší. Říkám jen, že je to jiné.) 

Vraťme se teď k našemu seznamu. Na základě toho, co 
jsme si řekli, raději vyměníme slovo „kniha“ za „literární 
dílo“. Bude to vypadat takto: 

Každé literární dílo se nějak jmenuje (= má titul), o něčem 
je (= téma), je nějak napsané (= kompozice, jazyk, styl), 
v dobrém literárním díle navíc najdeme nějakou myšlenku, 
poselství, zážitek ze zvláštního druhu poznání, kvůli kterým 
ho čtenáři vyhledávají (= smysl). 

Pojďme si nyní vysvětlit jednotlivé pojmy a popovídat si 
o nich. 



ÚVOD

titul knihy: Hráč

Titul ti může napovědět, o čem literární dílo je. Může se 
vztahovat k postavě literárního díla (Defoe: Robinson 
Crusoe; Twain: Dobrodružství Toma Sawyera; Dostojevskij: 
Idiot), k události, která se v díle stane (Kafka: Proměna; 
Kundera: Žert), k místu, kde se děj odehrává (Sirovátka 
– Šrámková: Jak Česká Třebová dostala svou pečeť; Kalláb: 
V tajemných zátokách Svratky), k předmětu, který je 
z  lediska děje důležitý (Keyes: Růže pro Algernon). Některé 
tituly v sobě nesou více informací, např. Osudy dobrého 
vojáka Švejka za světové války (Hašek), Hobit aneb Cesta 
tam a zase zpátky (Tolkien). Některé tituly přímo uvádějí 
žánr literárního díla (Ragacheová: Mýty a legendy: Stvoření 
světa; Petiška: Staré řecké báje a pověsti). 

Titul je nejen nápovědou, ale také lákadlem pro čtenáře, 
jakýmsi „reklamním sloganem“ díla. Každý autor si přeje, 
aby jeho dílo našlo své čtenáře, proto si dává s výběrem 
titulu velkou práci. Titul často vzniká až dodatečně po 
napsání díla. Někdy ho autor dokonce několikrát změní, než 
najde ten pravý. Zdeněk Svěrák vzpomíná, jak vznikal titul 
k oskarovému filmu Kolja: 

2) Složky literárního díla – téma, kompozice, jazyk, 
styl

Když si budeme povídat o literárním díle, určitě narazíme 
na otázku: Z čeho se literární dílo skládá? Na tuto otázku 
odpovídá poslední bod našeho seznamu: 

Každé literární dílo ... o něčem je (= téma), je nějak 
napsané (= kompozice, jazyk, styl), v dobrém literárním 
díle navíc najdeme nějakou myšlenku, poselství, zážitek ze 
zvláštního druhu poznání, kvůli kterým ho čtenáři vyhledávají 
(= smysl). 

Téma, kompozice, jazyk a styl jsou tzv. složky literárního 
díla. Představ si literární dílo jako živý organismus. Ten se 
skládá z orgánů, jako je mozek, srdce, plíce a další. Můžeme 
popsat jejich tvar a činnost, ale nemůžeme je vyoperovat 
z  živého těla ven. V té chvíli by jak orgány, tak tělo přestaly 
fungovat. S literárním dílem je to podobné: složky literárního 
díla jsou navzájem propojené a fungují jako jeden celek, 
jedna bez druhé nemůže „žít“. 

  „Pod názvem „Kolja“ jsem psal scénář, předpokládalo 
se však, že je to tzv. pracovní název, neboť všichni rádci se 
shodli na tom, že ruské jméno bude diváky odpuzovat. 
Vzpomínám si, jak jsme vymýšleli tituly „Cello a housličky“, 
„Cellista“ (jako asociace k filmu Čelisti), „Radost pro celý 
hřbitov“, „Papírová svatba“, „Zlaté šupinky“ aj. Nakonec 
jsme se vrátili k titulu „Kolja“. 

(PETERKA, J. Teorie literatury pro učitele.)

1) Titul

Titul je název literárního díla. Pro literární dílo má zcela 
zásadní význam. Když si o díle s někým povídáme, když 
o  ěm čteme v novinách nebo na internetu, když ho hledáme 
v knihovně či v knihkupectví, používáme jeho titul. Také 
moje neslyšící kamarádky Marie a Julie ve svých odpovědích 
na otázku, co by si dnes půjčily v knihovně a proč, uváděly 
tituly konkrétních literárních děl.  

V minulosti nebývalo vždy zvykem označovat literární 
dílo titulem. Titul se rozšířil až s vynálezem knihtisku. Do 
té doby plnila úlohu titulu slova na začátku textu. 

Z. Svěrák
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ČTENÍ NÁS BAVÍ II.

A. Lustig

A) Téma

Téma je věcný obsah díla, tedy „o čem dílo je“. Jako 
o tématu se přitom někdy hovoří o obecném významu 
určitého díla, někdy o dílčích motivech, z kterých je tvořen 
fikční svět literárního díla. Věcný obsah díla zmínili ve svých 
odpovědích na otázku, co si dnes přišli vypůjčit a proč, 
čtenáři Erika, Petr, Patrik, Magda a Kateřina.  

Tématem je literární dílo svázáno se společenským světem 
a s kulturou své doby. Pro různá historická období literatury, 
literární směry a žánry jsou typická určitá témata. 

Např. ve starověku byly typickým tématem hrdinské činy 
slavných bojovníků, ve středověku byla témata nejčastěji 
náboženská, literární směr realismus (2. polovina 19. století, 
patří sem mj. Čechov, Dostojevskij, Flaubert) si jako téma 
vybral všední život obyčejných lidí, pro přírodní lyriku je 
typickým tématem příroda, pro milostnou lyriku láska 
a  touha. 

Literární dílo může mít jedno téma, které rozvíjí; takovému 
dílu říkáme monotematické. (Někteří autoři se dokonce ve 
všech svých dílech věnují jednomu tématu, jako např. český 
židovský spisovatel Arnošt Lustig, který psal o holokaustu.) 
Nebo naopak může mít literární dílo témat více; takovému 
dílu říkáme polytematické. V jednom literárním díle se 
často prolínají protikladná témata, např. láska a smrt, dobro 
a zlo, zbabělost a statečnost, společenský život a vnitřní 
svět člověka.  

Dá se zjistit, o čem dílo je, ještě před jeho přečtením? 
Ano. Podívej se do knihy na přední nebo zadní záložku 
obalu. Obvykle tam najdeš tzv. anotaci. To je stručná 
charakteristika díla včetně informace o jeho obsahu. Anotace 
najdeš také v katalozích knihoven (elektronických nebo 
lístkových). Městská knihovna v Praze má i on-line katalog 
(http://search.mlp.cz). 

Existuje celá řada příruček a internetových stránek, které 
si kladou za cíl předložit „obsahy“ českých a světových 
literárních děl (většina z nich je určena maturantům). Jejich 
kvalita je bohužel sporná a hodně kolísá.  

K čemu se ti mohou hodit? Mohou ti posloužit jako vodítko – 
podle obsahu se můžeš rozhodnout, jestli by tě zajímalo 
přečíst si celou knihu. Mohou ti také připomenout, o čem 
vlastně byla kniha, kterou jsi četl/a kdysi dávno a už si na 
ni přesně nevzpomínáš. Ale pozor – přečíst si stručný obsah 
z příručky není stejné jako přečíst si celou knihu! Vzpomínáš, 
co jsme si řekli o složkách literárního díla? Funguje jako 
živý organismus a téma /obsah je jen jednou jeho součástí.  
Přečtením pouhého obsahu z příručky by ses ochudil/a 
o další kvality, které literární dílo má. Zatím jsem nepotkal 
nikoho, kdo by měl z četby takovýchto příruček nějaký 
zážitek…

Od tématu („o čem literární dílo je“) se teď přesuneme 
k  tomu, „jak je literární dílo napsané“. Tato otázka je při 
výběru knihy důležitá pro čtyři naše čtenáře: Veroniku, Petra 
a Magdu a Kateřinu.  

K otázce „jak je literární dílo napsané“ patří tři složky 
literárního díla: kompozice, jazyk a styl.  

B) Kompozice 

Každý text si můžeme představit jako skládanku z různých 
částí. To, jak se text dělí na části a jak se tyto části mezi 
sebou spojují v jeden celek, nazýváme kompozice. Otevři 
si jakoukoliv knížku. Už jen rychlé prolistování ti prozradí, 
že text má začátek a konec a je nějak rozčleněný. Poezie se 
dělí na strofy (sloky), próza na kapitoly, drama na jednání. 
Pouhým okem si všimneš graficky odlišených nadpisů, 
číslování, zvýrazněných slov v textu apod. To, co je vidět 
na první pohled, se nazývá vnější kompozice.  

Každý text má ovšem i svou kompozici vnitřní. Abys ji 
odhalil, nestačí literární dílo jen přehlédnout, ale musíš ho 
přečíst. Zjistíš, jak je „uvnitř“ díla poskládáno to, o čem se 
píše. Např. v epických prozaických dílech se vypráví příběh. 
Události příběhu může autor ve svém vyprávění řadit 
postupně za sebou, jak se odehrály v čase, tedy od začátku 
do konce (Narodilo se dítě, stal se z něj dospělý, ten 
zestárnul.) Tomu se říká chronologická kompozice. Anebo 
může autor postupovat obráceně: příběh začíná v současnosti 
a až potom vypráví, co se stalo předtím. Události jsou 
z časového pohledu seřazené opačně – od konce k začátku 
(Stařeček vzpomíná na dobu, kdy byl mladý, a na svoje 
dětství.) Tomu se říká retrospektivní kompozice (zkráceně 
retrospektiva). 

C) Jazyk

Každé literární dílo autor vytvořil v nějakém jazyce, 
nejčastěji ve svém mateřském. Karel Čapek napsal povídku 
Básník česky, Jeffrey Deaver napsal detektivní román Dívčí 
hrob anglicky. 

Když si přečteš úryvek literárního díla, zjistíš, že pro 
krásnou literaturu je charakteristická velmi bohatá slovní 
zásoba. Spisovatelé používají v literárních dílech až 
20 000 slov, tedy dvakrát více než my v běžné komunikaci. 
Z toho vyplývá, že se klidně může stát, že v textu narazíš 
na slova, kterým nebudeš rozumět. Stává se to i slyšícím, 
není to žádná ostuda a také to není nepřekonatelný problém. 
V kapitole o čtenáři se dozvíš, co dělat, když v textu něčemu 
neporozumíš.
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Základem literárního díla je běžná slovní zásoba. Zdaleka 
ovšem ne jen ta neutrální a spisovná! V literatuře najdeme 
také zdrobněliny (lísteček, ouško), slova familiérní (taťka, 
miláček), vulgarismy (hajzl, prase), hanlivá slova (špicl, 
psisko), nářeční slova (duchna, brknout), cizojazyčná slova 
(chatovat, windowsy), odborná slova (farmaceut, 
pseudonym), slova zastaralá (regiment, tolar) apod. 

Běžnou slovní zásobu se autor v díle snaží nějak ozvláštnit, 
obohatit, aby měl čtenář zážitek nejen z toho, o čem se píše, 
ale také jak se to píše. Tak vznikají slova specifická pro 
literaturu – poetismy (vyskytují se hlavně v poezii, např. 
„luna“ místo „měsíc“, „vesna“ místo „jaro“) a neologismy. 
Neologismy jsou slova, která autor nově vytvořil pro svoje 
dílo. Může se stát, že některé neologismy postupem času 
přejdou do běžné slovní zásoby. Např. Karel Čapek použil 
ve svém dramatu R.U.R. poprvé slovo „robot“, které 
vymyslel jeho bratr Josef Čapek. Toto slovo se stalo nejen 
součástí běžné slovní zásoby češtiny, ale proniklo i do řady 
cizích jazyků. 

J. Deaver
K. Čapek a J. Čapek

divadelní představení R.U.R.

Všechna slova, o kterých jsme mluvili, v textu vstupují 
do vzájemných vztahů. Právě pro literaturu je charakteristické, 
že vedle sebe dokáže postavit slova tak, jak by nás, čtenáře, 
vůbec nenapadlo, třeba „kytice z šedého kamení“ (Jaroslav 
Seifert). Představ si, co se říká o spisovateli Jaroslavu 
Haškovi: když prý psal novou povídku, sázel se s lidmi 
okolo, že v příští větě použije jakákoliv tři slova, která mu 
někdo nadiktuje. A vyhrával! Slova se v literatuře často 
užívají nejen ve významu, který si můžeš vyhledat ve 
slovníku, ale také ve významu přeneseném, obrazném. To 
je typické hlavně pro poezie. Porozumět hře s významy slov 
je mnohdy obtížné i pro slyšícího čtenáře, proto si nezoufej, 
když úplně nerozumíš nějaké básni. Rozhodující je, zda 
v tobě dokázala vyvolat nějaký pocit. 

J. Hašek: pomník v Lipnici nad Sázavou

33  



J. Hašek: Osudy dobrého vojáka Švejka v němčině a 
ukrajinštině

Osudy dobrého vojáka Švejka: filmové zpracování

ČTENÍ NÁS BAVÍ II.

J. Hašek: Osudy dobrého vojáka Švejka

Jazyka literárního díla  se týká také to, jak jsou v textu 
vystavěny věty. V některých textech převažují jednoduché 
věty a souřadně spojovaná souvětí (např. pomocí spojek 
a, nebo, ale). Podívej se třeba na ukázku Obrovský dub 
v naší učebnici. V jiných textech převažují složitá souvětí 
spojovaná podřadně (např. pomocí spojek že, protože, když, 
jestli), která se skládají z mnoha vět a obsahují různé 
vysvětlivky a vsuvky. Podívej se třeba na ukázku z povídky 
Proměna. 

Převaha jednoho či druhého typu vět může být důsledkem 
osobního vkusu nebo tvůrčího záměru autora, ale také 
známkou určitého žánru nebo předpokládaného čtenáře  – 
dokážeš si určitě představit, že souvětí v pohádce pro malé 
děti bude psáno méně komplikovaně, než v románu pro 
dospělé. 

Naše povídání o tom, jak je literární dílo napsáno, by 
nebylo úplné, kdybychom se nezmínili ještě o jedné věci. 
Čtení ovlivňuje také grafické ztvárnění textu. Troufám si 
tvrdit, že pro neslyšícího čtenáře je grafická stránka ještě 
důležitější než pro slyšícího a také ji daleko víc vnímá. Vnější 
kompozice textu, použité písmo, VELKÁ x malá písmena, 
interpunkce (. , ! – ?) – to všechno má vliv na čtenářský 
zážitek. 

Pro literaturu je typické, že se často neřídí obvyklými 
pravidly. Proto se nediv, když najdeš text úplně bez 
interpunkce, nebo naopak text, kde je členících znamének 
neobvykle mnoho (třeba v baladě Karla Jaromíra 
Erbena Polednice je v pouhých 48 verších 15 pomlček 
a 10 vykřičníků). Stejně tak se stává, že všechny verše 
v básni začínají velkým písmenem, i když to nejsou věty, 
nebo že přímá řeč není v uvozovkách, i když podle 
pravopisných pravidel by být měla. 

Grafiku velmi nápadně a originálně využívá tzv. vizuální 
poezie. Autor vytváří z písmen a/nebo slov obrazec, který 
nějakým způsoben souvisí s tématem básně. Podívej se na 
text básně Trychtýře od německého básníka Christiana 
Morgensterna:

Trychtýře
Dva trychtýře jdou noční tmou.

Těl jejich úzkou skulinou
proudí jas luny

klidně, stále
na cestu
lesem

at
d
.

 (MORGENSTERN, CH. Trychtýře.)
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Ch. Morgenstern

D) Styl

Určitě víš, co znamená, když o někom řekneme, že „má 
svůj styl“. Ano, znamená to, že jeho způsob oblékání, účes, 
chování, ale i třeba jeho zájmy jsou charakteristické právě 
pro něj, poznáme ho podle nich mezi ostatními lidmi. Stejné 
je to s autory literárních děl. Když má spisovatel svůj osobitý 
styl (a o to se dobří autoři snaží), znamená to, že při psaní 
používá jazyk způsobem, který je pro něj charakteristický 
a kterým se liší od ostatních.  

Každého, kdo „má svůj styl“, hodnotíme kladně – jak 
v životě, tak v literatuře. Texty s originálním rukopisem jsou 
pro čtenáře vždycky zážitkem. Autory, kteří mají svůj osobitý 
styl, může čtenář poznat už podle krátké ukázky jejich textu. 
Mezi české autory s nejoriginálnějším stylem patří mnozí 
z těch, které znáš z našich učebnic: Karel Jaromír Erben, 
Jaroslav Hašek, Milan Kundera, Karel Čapek a další.  

K. J. Erben
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3) Smysl

Připomenu ti teď ještě jednou poslední bod našeho 
seznamu, co se vyplatí vědět o literatuře:  

Každé literární dílo o něčem je (= téma), je nějak napsané 
(= kompozice, jazyk, styl), v dobrém literárním díle navíc 
najdeme nějakou myšlenku, poselství, zážitek ze zvláštního 
druhu poznání, kvůli kterým ho čtenáři vyhledávají (= smysl).

Vzpomínáš si, co nám odpověděla čtenářka Magda? 
Co si máš představit pod pojmem „smysl literárního 

díla“? Když čteš knihu, vnímáš nejprve to, co se v ní 
odehrává a říká, sleduješ příběh – kde a kdy se stal, kdo 
v něm vystupuje, jak se rozvíjí děj. To je tzv. doslovný 
význam. Porozumět doslovnému významu textu je první 
čtenářův úkol. K jeho splnění stačí znát jazyk, ve kterém je 
text napsán. (Pro neslyšící čtenáře je tento úkol obtížnější 
než pro slyšící, sám/sama určitě víš, že neslyšící mají 
s četbou textů v češtině problémy.) Když čtenář zvládne 
první úkol, může na téhle úrovni samozřejmě skončit, pokud 
mu stačí pochopení doslovného významu. Některá díla (tzv. 
komerční či konzumní literatura) dokonce ani další cíl 
nemají, čtenářům nabízejí k řešení jen první úkol. 

Dobré literární dílo ale obsahuje víc, než doslovně říká! 
Na zvídavé pokročilé čtenáře, jako je Magda, čeká ještě 
druhý úkol: za doslovným významem textu se skrývá další, 
skrytý, zašifrovaný. Takový, který má nadčasovou platnost 
a dotýká se člověka a jeho bytí ve světě.  To je právě smysl 
literárního díla.  

Hledat smysl znamená číst pozorně, pomalu, třeba 
i opakovaně, být vnímavý ke všem složkám literárního díla, 
zapojit svoje znalosti o literatuře, o světě a o životě. Někdy 
může autor čtenáři pomoci tím, že v závěru díla, v epilogu, 
nebo v prologu  vysvětlí, co sám za smysl svého díla pokládá. 
Jindy najdeme v knize doslov  nebo předmluvu odborníka, 
literárního vědce, překladatele nebo jiného autora, které 
nám také pomáhají určitým způsobem dílu porozumět. I tak 
ale tento úkol zůstává nakonec na čtenáři – každému 
velkému literárnímu dílu lze totiž vždy rozumět různými 
způsoby a záleží na osobnosti čtenáře, který si zvolí.

Zkus si představit literární dílo jako dům, který má několik 
pater. Je v něm spousta chodeb, mnoho různě velkých 
místností, dveří a oken (zavřených i otevřených), několik 
schodišť, tajná zákoutí, skryté průchody… A ty čteš 
= procházíš domem a sbíráš dílky skládanky. Na některé 
narazíš hned, některé musíš hledat. Některé mohou vletět 
dovnitř oknem, některé ti někdo zvenčí podá. A některé si 
musíš sám/sama vytvořit. Když projdeš celý dům (= přečteš 
literární dílo), budeš mít možnost sestavit z dílků obraz. 
Ten obraz je smysl literárního díla.  

Pátrání po smyslu díla je dobrodružství, které nám 
literatura nabízí. Byla by škoda ho neprožít, co myslíš?

Aby náš rozhovor o smyslu literárního díla nebyl jen 
teoretický, ukážeme si nějaký příklad. Vzpomínáš si na 
Robinsona Crusoea? Ukázka z románu byla v prvním díle 
Čtení nás baví. V našem Úvodu do literatury jsme si na něm 
předváděli rozdíl mezi skutečností a fikcí. Určitě víš, o čem 
román je. Jaký je však jeho smysl?  

Obecně lidský – Robinson Crusoe je oslavou člověka, který 
se dostal do velmi nepříznivé situace, ale nezoufal a 
nepodlehl, naopak všechno zvládl díky své samostatnosti 
a činorodosti, aktivnímu přístupu k životu. 

Naše povídání o literárním díle je u konce. Které důležité 
informace by sis měl/a zapamatovat? Jsou to tyto:

1) Literární dílo a kniha nejsou totéž. Literární dílo nemusí 
být vždycky kniha, kniha nemusí být vždycky literární dílo 
(vzpomeň si např. na telefonní seznam Zlaté stránky).

2) Adaptace není totéž co originál. Adaptací vzniká úplně 
jiné dílo! (I když je název i téma stejné, neznamená to, že 
zhlédnutí filmu nebo divadelního představení nahradí 
přečtení románu nebo že čtení textu adaptovaného pro 
neslyšícího čtenáře nahradí četbu originálu.) Překladem 
nové literární dílo nevzniká. 

3) Titul je název literárního díla. Je to nápověda pro čtenáře 
a „reklamní slogan“ díla. Titul nám umožňuje dílo  identifikovat 
a také o něm komunikovat. 

4) Mezi složky literárního díla řadíme, kompozici, jazyk 
a styl. Složky literárního díla jsou navzájem propojené 
a fungují jako jeden celek. 

5) Téma je věcný obsah díla, tedy „o čem dílo je“.
6) Kompozice je způsob, jakým je dílo poskládáno 

z jednotlivých částí do jednoho celku.  
7) Jazyk literárního díla je velmi bohatý a pestrý. Autor 

literárního díla se neomezuje jen na spisovnou češtinu, ale 
používá slova z různých oblastí jazyka, která navíc dokáže 
klást vedle sebe nečekaným, originálním způsobem. 
V  literatuře je dovoleno porušování pravidel, která platí při 
běžném používání jazyka (např. pravopisných).  

8) Dobrý autor má svůj osobitý styl. To znamená, že při 
psaní používá jazyk způsobem, který je pro něj charakteristický 
a kterým se liší od ostatních autorů.  

ČTENÍ NÁS BAVÍ II.
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9) Smysl je obecný význam, kterým se dílo dotýká světa 
čtenáře. Je to důležitá myšlenka, poselství, zážitek ze 
zvláštního druhu poznání, kvůli kterým čtenáři literární dílo 
vyhledávají. I když je hledání smyslu úkol pro pokročilejší 
čtenáře, stojí za to tohle dobrodružství, které nám literatura 
nabízí, podstoupit. 

Do této chvíle jsme si vyprávěli o krásné literatuře obecně. 
Stejně jako čtenáři, se kterými jsem chatoval, už teď víš 
o knihách a literatuře spoustu věcí. Tvoje znalosti ti pomohou 
při orientaci v obrovském množství knih, které vidíš tady 
v Městské knihovně. A nejen tady. Pomohou ti i při výběru 
knihy z knihovničky doma, nebo když půjdeš do knihkupectví 
a budeš si chtít nějakou knihu koupit. 

Pečeť vyhrabal kohout na smetišti. Úředníka propustili na 
svobodu a na památku této události dostala Česká Třebová 
nový znak a pečeť – kohouta s lidskou hlavou.). 

Události v příběhu mohou být řazeny různým způsobem. 
Vzpomínáš si na naše povídání o kompozici literárního díla? 
Zkus odpovědět na otázku, jak jsou seřazené události 
v příběhu při chronologické kompozici a jak při 
retrospektivě. (Pokud si nevzpomeneš, nevadí, pomůže ti 
Slovník pojmů nebo příslušná stránka v učebnici.)  

Někdy se můžeš setkat i s tím, že autor nechá vypravěče 
příběhu předvídat události, které teprve nastanou. Tomu 
se říká anticipace.  

Chronologická kompozice, retrospektiva a anticipace se 
často prolínají a střídají. To je typické hlavně pro moderní 
romány a povídky. 

2) Příběh čtenáři zprostředkovává vypravěč. 

Přítomnost vypravěče je charakteristická právě a jen pro 
epické žánry. Kdo může příběh vyprávět? Existují tři typy 
vypravěčů (pokud by ses chtěl/a o nich dozvědět víc, podívej 
se do Slovníku pojmů): 

a) Nadosobní vypravěč – příběh vypráví, neúčastní se 
ho, stojí mimo něj, ale všechno o něm ví – je to takový „děd 
Vševěd“. Vypráví nejčastěji v er-formě (tj. ve 3. osobě čísla 
jednotného – ON) a v minulém slovesném čase.  

b) Osobní vypravěč – příběh nejen vypráví, ale osobně 
se ho účastní, je totiž jednou z postav. Osobní vypravěč 
vypráví v ich-formě (tj. v 1. osobě jednotného čísla – JÁ), 
někdy může vyprávět i v er-formě (tj. v 3. osobě jednotného 
čísla – ON).   

Pozor! Osobní vypravěč a jeho vyprávění v 1. osobě často 
vypadá, jako kdyby sám autor vyprávěl o tom, co se mu 
skutečně přihodilo. Tak to ale není! Znovu ti raději 
připomenu, co už jsme si říkali několikrát: každé literární 
dílo je fikce – fikční svět, který autor vymyslel a vytvořil, si 
nemůžeme plést s opravdovým, reálným světem, ve kterém 
žijeme.

c) Neosobní vypravěč – příběhu se neúčastní, jen 
zaznamenává to, co je vidět a slyšet – je to tzv. „oko kamery“. 
Neosobní vypravěč vypráví v er-formě (tj. ve 3. osobě čísla 
jednotného – ON). 

d) V příběhu vystupují postavy. 
Bez postav by nemohl existovat žádný příběh. Teprve 

příběh s konkrétními postavami, okolnostmi a podrobnostmi 
vyvolává ve čtenáři potřebné očekávání, jak dopadne. 
Postava je každá bytost, která v příběhu účinkuje. Může to 
být člověk, zvíře, oživená věc, nadpřirozená bytost aj. 

Postava obvykle má nějaké jméno. Většinou už na první 
pohled prozrazuje pohlaví, může naznačit i její národnost, 
popř. nějakou její vlastnost. Např. jméno hlavní postavy – 
Petr Petrovič Strižin – z povídky Neopatrnost nám prozrazuje, 
že je to muž ruské národnosti. Pohádková Popelka je dívka, 
která byla často ušpiněná od popela, protože doma musela 
uklízet a vymetat kamna. 

Někdy se postava může jmenovat jako skutečná osoba, 
která žije nebo žila v minulosti. Je pak snadné nechat se 
zmást a to, co taková postava říká a dělá, připisovat skutečné 
osobě.  

v knihovně

5. Epické prozaické žánry

Naše učebnice se podrobně věnuje vybraným literárním 
žánrům. V prvním díle je to bajka, balada, pohádka, pověst, 
povídka, román; ve druhém díle je to pověst, povídka, román 
a nově také mýtus. Všechny tyto žánry patří k epice a většina 
z nich je psaná prózou. Myslím, že přišel správný čas na 
to, abych ti prozradil něco víc o epických prozaických 
žánrech.

Co je základním rysem epiky? Správně – vypráví příběh. 
Potřeba vytvářet příběhy a předávat je dál je obecně lidská, 
člověk ji má už od pradávných dob. Příběhy nám totiž 
pomáhají uspořádat naši zkušenost se světem a životem 
v něm. 

Jak vypadá příběh v epických prozaických žánrech?
1) Příběh má děj. 
2) Příběh čtenáři zprostředkovává vypravěč. 
3) V příběhu vystupují postavy. 
4) Příběh se odehrává v nějakém prostředí. 
5) Příběh se odehrává v nějakém čase. 
Pojďme si teď povídat o jednotlivých bodech našeho 

seznamu.

1) Příběh má děj.  
 
V každém příběhu se něco děje. Příběh obvykle začíná 

nějakou výchozí situací (např. Město Česká Třebová mělo 
kdysi dávno svůj znak a pečeť.). Pak nastane nějaká nevratná 
změna – konflikt, akce, rozhodnutí (např. Pečeť se ztratila 
a úředník, který se o ni staral, měl za trest přijít o hlavu.). 
Nakonec dojde k rozuzlení, situace se nějak vyřeší. Konec 
může být jak tragický, smutný, tak šťastný (např.   
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Pamatuj prosím na to, že postavy (stejně jako vypravěč) 
jsou součástí fikčního světa, který ve svém díle autor 
vytvořil. I když se autor mohl skutečnou osobou inspirovat, 
spoustu věcí si domyslel a dotvořil. Pokud dílo není výslovně 
označeno jako životopis, nemůžeme historické postavy 
a jejich osudy považovat za shodné s realitou. 

Počet postav v příběhu není omezený, může existovat 
příběh s jedinou postavou a naopak příběh, kde jsou postav 
desítky. Větší množství postav bývá obvykle v rozsáhlejších 
prózách, jako jsou romány.  

Postava, která je v příběhu nejdůležitější, se nazývá hlavní 
postava (můžeš se setkat i s názvem „protagonista“ nebo 
„hrdina“). Ostatní postavy jsou postavy vedlejší. 

Postavy, které mají převážně kladné povahové vlastnosti 
a konají v příběhu dobro, se nazývají postavy kladné (např. 
anděl, rytíř, moudrý stařec, zachránce). Jejich opakem jsou 
postavy záporné – ty konají zlo a mají záporné povahové 
vlastnosti (např. ďábel, loupežník, kazisvět). Nezáleží při 
tom na vnější kráse či ošklivosti. (Královna z pohádky 
o Sněhurce byla sice krásná, ale pyšná a zlá. Určitě bys ji 
nezařadil/a mezi kladné postavy.) „Černobílé“ rozdělení 
postav na zcela kladné a zcela záporné je typické pro 
pohádky, legendy, populární literaturu a literaturu pro děti 
a mládež. V ostatních žánrech obvykle vystupují především 
postavy, které nemůžeme tak snadno zařadit na jednu či 
druhou stranu, jsou rozporné. Takový je např. Švejk 
z Haškova románu Osudy dobrého vojáka Švejka za světové 
války.

V chaloupce bydlil stařeček Filemon a stařenka Baucis. 
Žili tu už od mládí a ve svornosti a lásce tu i zestárli. Hermes 
spatřil stařečka Filemona na dvorku… Když se dozvěděl, 
že chudí pocestní hledají nocleh, řekl: 

„Co máme, rádi dáme i vám. Ale mnoho toho nemáme, 
jsme chudí. Nevím, nevím, bude-li se vám naše pohostinství 
zamlouvat.“

Hermes stařečkovi poděkoval a přivedl Dia… Filemon je 
upřímně přivítal. A hned jim starostlivě chystal sedátka. 
Baucis na sedátka prostřela čisté plátno a už zas pospíchala 
k ohništi, rozdmýchala slabým stařeckým dechem oheň 
a postavila nad plamen kotlík s vodou. Filemon zatím uřízl 
v zahrádce zelí a přinesl je stařence. Dvojzubou vidlicí sňal 
z černého trámu kus uzeného a Baucis připravila jídlo…  

(PETIŠKA, E. Staré řecké báje a pověsti.)

Odkud se dozvíš, jak postava vypadá a jaké má vlastnosti? 
1) Z přímého popisu jejího zevnějšku a vlastností – to je 

tzv. přímá charakteristika. Používá konkrétní podstatná 
a přídavná jména, která postavu charakterizují (např. 
stařeček, pocestný, chudý, dobrosrdečný).  

2) Z toho, co postava dělá, jak se chová, jak mluví, jak 
uvažuje, jak působí na ostatní postavy a prostředí okolo 
sebe – to je tzv. nepřímá charakteristika. 

Příklad přímé i nepřímé charakteristiky hlavních postav 
najdeš třeba v Petiškově zpracování řecké báje Filemon 
a Baucis. Až si ji přečteš, určitě pro tebe bude snadné 
odpovědět na otázku, kdo byli Filemon a Baucis a jaké měli 
vlastnosti.

Postavy v příběhu spolu mluví. Rozhovor dvou nebo více 
postav nazýváme dialog. Postava také může mluvit sama 
k sobě (většinou to dělá „uvnitř“, v duchu) – to je vnitřní 
monolog. 

Jakým způsobem postupuje autor, když chce zachytit, 
jak spolu postavy mluví? Má tři možnosti: 

a) Přímá řeč napodobuje skutečný rozhovor. Každá 
postava mluví za sebe. Před, nebo za přímou řečí stojí tzv. 
uvozovací věta, která upřesňuje, kdo mluví. V klasických 
textech se přímá řeč ohraničuje uvozovkami. V moderní 
próze tato znaménka často chybí. Přímá řeč používá různé 
gramatické osoby a časy, oslovení, citoslovce, zvolací a tázací 
věty. Svojí hovorovostí, expresivitou a bezprostředností 
oživuje text. (Např.: „Petře, kde to jsme?“ zeptala se Helena 
vystrašeně.) 

b) Nepřímá řeč – vypravěč parafrázuje, co řekly postavy. 
Nepřímá řeč nepoužívá oslovení a je výhradně ve 3. osobě. 
Nepřímá řeč není expresivní, budí dojem odstupu od situace. 
(Např. Helena se vystrašeně zeptala Petra, kde jsou.)

Švejk: socha v Przemyslu

E. Petiška
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c) Polopřímá řeč stojí někde mezi přímou a nepřímou 
řečí. Stírá rozdíl mezi tím, co řekl vypravěč a co řekly 
postavy, kombinuje postoj vypravěče s vyjádřením postavy. 
Vypadá jako nepřímá řeč (je ve 3. osobě, nepoužívá 
oslovení), ale svojí bezprostředností se podobá přímé řeči, 
dokonce by se na ni dala snadno převést. (Např. Helena se 
podívala na Petra. Ví vůbec, kde jsou? Dostala strach.)

V moderní próze se často setkáš s tím, že autor mistrně 
střídá a kombinuje různé druhy řeči. Podívej se na ukázku 
z Kunderova románu Žert: 

Seděl jsem tedy před tykajícími vysokoškoláky, kteří mi 
položili první otázku: zda prý znám Markétu. Řekl jsem, že 
ji znám. Ptali se mne, jestli jsem si s ní dopisoval. Řekl 
jsem, že ano. Ptali se mne, jestli si nepamatuju, co jsem jí 
psal. Řekl jsem, že si to nepamatuju, avšak pohlednice 
s provokačním textem mi v té chvíli vytanula před očima 
a já jsem začal tušit, oč jde. (↓) Nemůžeš si vzpomenout? 
Ptali se mne. Ne, říkal jsem. ... Můžeme ti to připomenout, 
řekli a četli mi mou pohlednici: Optimismus je opiem lidstva. 
Zdravý duch páchne blbostí! Ať žije Trockij! 

(KUNDERA, M. Žert.)

Všimni si: Až do místa, kde vypravěč Ludvík začíná tušit, 
že se stranickému vysokoškolskému výboru nelíbil text jeho 
pohlednice Markétě, používá autor nepřímou řeč. Od tohoto 
místa (označeného značkou ↓) se nepřímá řeč změní na 
přímou, neznačenou uvozovkami. 

d) Příběh se odehrává v nějakém prostředí. 

Kde se může příběh odehrávat? Dějištěm příběhu může 
být:

a) Místo, které existuje v reálném světě (země, město, 
kraj, vesnice, hostinec…). Konkrétní místo slouží autorovi 
jako inspirace – ve svém díle nevytváří jeho věrný, pravdivý 
popis, ale vybírá si to, co je důležité pro vyprávění příběhu, 
zbytek přetváří a domýšlí. Také prostředí je tedy součástí 
fikčního světa. A to i v případě, že autor použije skutečné 
jméno místa – např. Ludvík Jahn, hlavní postava z románu 
Žert od Milana Kundery, byl na vojně v ostravských 
kasárnách (podívej se na ukázku v naší učebnici). 

b) Místo, které neexistuje v reálném světě. Balada Vodník 
od K. J. Erbena se částečně odehrává ve vodní říši jezera, 
J. R. R. Tolkien vymyslel a ve svých dílech popsal Středozem, 
ve středověkých křesťanských dílech se čtenář seznámí 
s nebem, peklem a očistcem. 

Příběh se může odehrávat na jednom místě, nebo se 
místa střídají. Střídání míst je typické hlavně pro cestopisné 
a dobrodružné romány. Jejich prostředí navíc bývá exotické 
a voní dálkou. To je pro čtenáře přitažlivé. 

Jak se dozvíš něco o prostředí, ve kterém se příběh 
odehrává? Autor ti ho představí pomocí popisu. Není to ale 
objektivní, systematický popis nezaujatého pozorovatele 
jako v naučné literatuře. Popis prostředí v krásné literatuře 
si neklade za cíl čtenáře objektivně informovat o tom, jak 
přesně místo vypadá. Literární popis je subjektivní – ten, 
kdo popisuje, má k místu citový vztah, dívá se na něj ze 
svého osobitého úhlu pohledu.  

Nevyhýbá se expresivním výrazům, líčení nejmenších 
podrobností ani úspornému náznaku, přeskakování od 
detailů k celku a zase zpět. Podívej se, jak popisuje Milan 
Kundera místnost, kde stříhali vojáky: 

Pak pro nás přišel četař a odvedl nás do jednoho baráku; 
nahrnuli jsme se do chodby a chodbou do jakési větší 
místnosti, kde byly kolem dokola samé obrovské nástěnky 
s hesly, fotografiemi a neumělými kresbami; na čelní straně 
byl z vystříhaného červeného papíru našpendlen velký nápis: 
BUDUJEME SOCIALISMUS a pod tím nápisem byla židle 
a u ní stál maličký vyhublý stařík. Četař ukázal na jednoho 
z nás a ten se musil posadit na židli. Stařík mu uvázal kolem 
krku bílou plachtu, pak sáhl do aktovky, kterou měl opřenu 
o nohu židle, vytáhl stříhací strojek a zajel jím chlapci do 
vlasů.

(KUNDERA, M. Žert.)

e) Příběh se odehrává v nějakém čase. 
 
Kdy se příběh může odehrávat? Prakticky kdykoliv, záleží 
jen na autorovi, do jaké doby příběh umístí. Může to být 
současnost, minulost i budoucnost. V moderní próze se 
jednotlivé doby se mohou i střídat a prolínat – příkladem 
toho je třeba román Milana Kundery Nesmrtelnost. Čas 
může být určený zcela konkrétně (např. děj románu Růže 
pro Algernon se odehrává od 3. března do 21. listopadu; 
děj mýtu o narození keltského hrdiny Kukulína se odehrál, 
„když byl v Ulsteru panovníkem Conchobar“). Nebo může 
být čas neurčitý (např. děj mýtu Filemon a Baucis se 
odehrává „za starých časů“; děj pověsti O mlynářově dcerce 
od Velešína nemá žádné časové určení, jen podle tvaru 
sloves (např. „mlýn stával“) poznáme, že se odehrál někdy 
v minulosti).  
Děj příběhu může trvat různě dlouho – např. jeden den nebo 
mnoho let. Nezáleží při tom na tom, kolik stránek autor 
popsal, i o jednom dni se dá napsat tlustý román a naopak. 
Např. pověst O rytířích z Blaníku má časové rozpětí několik 
set let a schválně se podívej do prvního dílu Čtení nás baví, 
jak je krátká. 

Naše povídání o epických prozaických dílech, je u konce. 
Které důležité informace by sis měl/a zapamatovat? Jsou 
to tyto: 

1) Epická prozaická díla vyprávějí příběh. 
2) Příběh má děj. Existují tři možnosti, jak za sebou řadit 

události, které se v příběhu staly: chronologie (časová 
posloupnost), retrospektiva (vzpomínání), anticipace 
(předvídání).

3) Příběh čtenáři zprostředkovává vypravěč. Existují tři 
typy vypravěčů: nadosobní („děd Vševěd“), osobní (jedna 
z postav příběhu), neosobní („oko kamery“). Nikdy si nepleť 
vypravěče s autorem nebo s jinou skutečnou osobou!

4) V příběhu vystupují postavy. Postava je každá bytost, 
která v příběhu účinkuje. Postavy mají jména, která o nich 
něco prozrazují. Postavy jsou součástí fikčního světa, nepleť 
si je se skutečnými osobami! Postav může být různý počet. 
V příběhu rozlišujeme postavy hlavní a vedlejší. 
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V příbězích určených dětem a v populární literatuře 
rozlišujeme také postavy kladné a záporné. Jak postavy 
vypadají a jaké mají vlastnosti, se dozvíš z přímé nebo 
nepřímé charakteristiky. Rozhovor dvou nebo více postav 
nazýváme dialog, pokud mluví jedna postava, je to monolog. 
Existují tři druhy řeči: přímá řeč, nepřímá řeč, polopřímá 
řeč. V moderní próze se mohou střídat a prolínat. 

5) Příběh se odehrává v nějakém prostředí. To buď existuje 
v reálném světě (autorovi bývá obvykle dobře známé), nebo 
neexistuje v reálném světě (je zcela vymyšlené). Prostředí 
je součástí fikčního světa, nepleť si je se skutečným 
místem – to je pro autora jen inspirací! Příběh se může 
odehrávat na jednom místě, nebo se prostředí mohou 
střídat. Prostředí se v příběhu představuje pomocí 
subjektivního popisu.

6) Příběh se odehrává v nějakém čase. Ten může být 
určitý či neurčitý, může to být minulost, přítomnost či 
budoucnost. V moderní próze se časy mohou střídat 
a prolínat. 

6. Čtenář
 
Povídali jsme si spolu o literatuře a jejím dělení, o autorovi, 

o literárním díle. Informace o čem – nebo spíše o kom – 
nám ještě chybí, než se spolu rozloučíme? Správně, ještě 
bychom si měli něco říct o čtenáři. Čtenář je ten, komu je 
literární dílo určeno, pro koho autor píše. Právě my, čtenáři, 
dáváme literárnímu dílu život tím, že ho čteme. Literární 
dílo, které nemá žádné čtenáře, je mrtvé! Vidíš, jak jsme 
důležití? Pojďme si tedy na závěr našeho rozhovoru 
v knihovně povědět něco o čtenáři a o čtení. 

2) Čteme, protože chceme získat informace. (Patrik se 
chce dozvědět víc o letadlech.) 

3) Čteme, protože chceme mít pocit, že naše problémy 
nejsou jediné na světě, a potřebujeme inspiraci, jak je řešit. 
(Erika si oblíbila dívčí romány, protože jejich hrdinky mají 
stejné trápení jako ona.) 

4) Čteme, protože to dělají ti, na kterých nám záleží. 
(Kateřina si chce sama číst v posteli  jako její máma a táta.) 

5) Čteme, protože si chceme zkrátit dlouhou chvíli. (Petr 
potřebuje nějakou zábavu na cestu do školy.) 

6) Čteme, protože nás zaujala adaptace. (Václav bude 
číst povídky Petra Šabacha, protože se mu líbil film 
Pupendo.)

7) Čteme, protože chceme obstát u zkoušky. (Marie bude 
dělat maturitu z českého jazyka a literatury.) 

8) Čteme, protože nám to někdo dal za úkol. (Daniel si 
chce půjčit Ezopovy bajky, protože to dostal za úkol ve 
škole.)

9) Čteme, abychom se blýskli ve vyšší společnosti. (Julie 
bude číst román Alef, protože se chce vyrovnat manažerům 
ve firmě.) 

10) Čteme, protože... (Důvodů, proč čteme, může být 
ještě víc. Zkus nějaké vymyslet a doplnit 

A teď schválně: Proč čteš ty? Odpověděl/a bys podobně, 
jako někteří naši čtenáři, nebo máš jiné důvody? (Třeba jsi 
je jmenoval/a pod číslem 10.)  

Jak vidíš, existuje mnoho důvodů, proč lidé čtou. Zabývali 
jsme se jimi proto, abys viděl/a, že ze čtení můžeš mít jednak 
užitek, jednak zážitek (o ten jde v krásné literatuře 
především). Kdybys nečetl/a, přišel/la bys o obojí. Co myslíš, 
nebyla by to škoda? 

1) Proč čteme?  

Proč vlastně lidé čtou? Znovu si připomeňme chat 
s našimi čtenáři z úvodu učebnice: Kateřinou, Danielou, 
Erikou, Veronikou, Magdou, Václavem, Marií, Petrem, 
Patrikem a Julií.  

Každý ze čtenářů uvedl nějaký důvod, proč by si chtěl 
vypůjčit právě tu knihu/ knihy, o kterých mi v chatu psal. 
Pokusím se teď s jejich pomocí odpovědět na otázku, proč 
vlastně čteme. 

1) Čteme, protože nám četba přináší zážitek. (Veronika 
se chce nechat unášet rytmem poezie a budit v sobě emoce, 
Magda se chce ‚prokousávat‘ textem a objevovat jeho kvality, 
pátrat po jeho smyslu.) 

2) Problémy se čtením a jak je překonat 

Co vlastně čtenář dělá, když čte? Úplně nejdřív se na text 
podívá a rozezná písmena. Ta potom spojuje do slov 
a přiřazuje jim význam. Slova spojuje do vět a dál do větších 
úseků. Také jim průběžně přiřazuje význam, až nakonec 
porozumí textu jako celku. K tomu potřebuje mít v hlavě 
„zásobárnu“ znalostí a zkušeností s tím, co sám prožil, co 
viděl, co se dozvěděl od jiných lidí atd., a hlavně s tím, co 
sám doposud přečetl. Nové informace z textu totiž čtenář 
neustále porovnává a propojuje s informacemi ve své 
„zásobárně“. Čím víc bude mít zkušeností se světem 
a s jinými texty, tím bohatší bude „zásobárna“ a tím lépe 
a snadněji se mu bude číst. 

ČTENÍ NÁS BAVÍ II.

čtenářka v knihovně
čtenářská dílna
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ÚVOD

O tom, že neslyšící mají problémy se čtením, už toho bylo 
mnoho a mnoho napsáno (pokud tě tohle téma zajímá, 
podívej se do Slovníku pojmů). Možná i ty s tím máš 
zkušenost a mohl/a bys mi o svých problémech se čtením 
hodně vyprávět. Naše učebnice by ti chtěla pomoct, aby 
ses stal/a lepším čtenářem. Pokusil jsem se proto sestavit 
seznam několika rad, které by pro tebe mohly být užitečné. 

Jak se stát lepším čtenářem?  

• Nejdříve si prohlédni text, který budeš číst. Podívej se 
na titul a autora, příp. si přečti anotaci. Dále si všimni vnější 
kompozice textu – jak je text dlouhý, jestli se nějak člení 
a jak, kolik má kapitol, jak se nazývají a jak jsou dlouhé, 
jestli se v textu graficky zvýrazňují důležité informace (třeba 
odlišným písmem) apod.  

• Zamysli se, jaký je tvůj cíl – proč chceš číst právě tohle? 
Určitě si vybereš jiný text, když se budeš chtít zabavit při 
jízdě vlakem, a jiný text, když potřebuješ získat informace, 
např. o výchově a vzdělávání neslyšících ve Švédsku.

• Při čtení neustále posuzuj, jestli text vyhovuje tvému 
cíli. Pokud nevyhovuje, můžeš přestat číst a vybrat si jiný 
text.

• Nemusíš číst celý text pozorně a pomalu. Vyhledej si 
místa, která tě zajímají a která potřebuješ ke svému cíli. Na 
ta místa se soustřeď. Zbytek textu stačí pročíst jen rychle, 
nevadí, když neporozumíš všemu. 

• Během čtení porovnávej nové informace se svou 
„zásobárnou“ předchozích znalostí a zkušeností. Svoji 
„zásobárnu“ neustále obohacuj tím, že do ní tyto nové 
informace budeš ukládat a začleňovat. 

• Během čtení postupně buduj význam textu, ten neustále 
kontroluj a upřesňuj. 

• Víš, jak zacházet s neznámými slovy, na která v textu 
narazíš? 

a) Ne všechna slova jsou v textu stejně důležitá. Pokud 
neporozumíš slovu, které pravděpodobně není pro význam 
textu důležité, klidně ho vynech.  

Jak poznáš, že je slovo v textu důležité? Polož si následující 
otázky. Před čtením textu: „Proč text čtu, co od něj chci 
získat?“ Během čtení textu, když narazíš na neznámé slovo: 
„Musím se zastavit a vyhledat si význam slova, nebo mohu 
porozumět podstatě sdělení i bez toho?“ Po přečtení textu: 
„Získal/a jsem od textu, co jsem chtěl/a? Pokud ne, kde je 
to v textu schované? Pomůže mi, když si dohledám význam 
některých slov? Kterých?“ 

b) Význam neznámého důležitého slova se snaž odhadnout 
z kontextu (dočti větu, přečti si další, připomeň si předešlou 
– snaž se význam neznámého slova uhádnout podle slov 
okolo). 

c) Význam neznámého důležitého slova se snaž odhadnout 
podle gramatických vodítek. Tady se ti bude hodit, co ses 
naučil/a ve škole při hodinách gramatiky. Můžeš např. 
postupovat tak, že ve slově určíš kořen, předponu a příponu 
a význam z nich „poskládáš“. Můžeš si pomoci příbuzným 
slovem, které znáš (např. víš, co znamená „král“, a tak pro 
tebe nebude těžké odhadnout význam slova „kralovat“). 
Můžeš se podívat se na zakončení slova a zjistíš tak, co je 
to za slovní druh, apod.  

d) Pokud nefunguje ani kontext, ani gramatická vodítka, 
vyhledej si slovo ve slovníku. Použij při tom slovník, který 
znáš a se kterým umíš pracovat. (Ale pozor, možnost hledání 
ve slovníku raději využij až jako poslední, protože je zbytečně 
zdlouhavá a při čtení tě zdržuje!) 

• Pokud porozumění textu selhává, můžeš použít tzv. 
pomocné techniky: text (nebo jeho část) přečteš znovu, 
čtení zpomalíš, budeš si ukazovat v textu prstem nebo 
záložkou, označíš si části textu tužkou nebo barevně, napíšeš 
si poznámky na okraj textu, budeš si vypisovat informace 
na papír.  

• Když už jsi zkusil/a všechno možné, ale textu stále 
nerozumíš, neváhej požádat někoho o vysvětlení (učitele, 
rodiče, spolužáka, kamaráda…). 

• Při čtení věcné literatury si zkoušej pro sebe shrnovat 
informace, které ses dozvěděl/a, a svoje shrnutí upřesňuj. 

• Neváhej v praxi použít to, co ses při čtení dozvěděl/a.
• Při čtení beletrie se klidně nech vtáhnout do děje, zkus 

se vžívat do postav a prostředí. Stále měj ale na paměti 
rozdíl mezi skutečností a fikcí. 

• V průběhu četby zkus předvídat, co asi bude dál.
• Přemýšlej o autorech textů, jejich stylu, o tom, proč dílo 

napsali, o historických okolnostech vzniku díla. 
• Neboj se text hodnotit a reagovat na něj myšlenkově 

i emocionálně. 
• Ke čtení přistupuj s dostatkem sebevědomí. Nezalekni 

se ani na první pohled obtížného textu, nevzdávej se a hledej 
cesty, jak ho zvládnout. 

3) Vztah k literatuře 
 
Každý z nás (bez ohledu na sluch) má k literatuře nějaký 

vztah, uvědomuje si místo literatury ve svém životě. Pro 
někoho je nepostradatelná – někteří lidé jmenují knihu mezi 
třemi věcmi, které by si s sebou vzali na pustý ostrov. Někdo 
literaturu ke svému životu nepotřebuje, je k ní lhostejný. 
Někdo dokonce literaturu úplně odmítá. (Docela by mě 
zajímalo, jak jsi na tom ty. Jaký vztah máš k literatuře? 
Dokázal/a bys říct, proč?) 

Víš, že vztah k literatuře vzniká dávno před tím, než se 
sami naučíme číst? Hodně důležitá je rodina. Jak vzniká 
kladný vztah k literatuře?  

tlumočené autorské čtení: knihovna Ulita
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Když dítě vidí, že rodiče čtou knihy; když si rodiče s dětmi 
povídají a ukazují obrázky v knížkách (klidně to může být 
ve znakovém jazyce), když rodiče vyprávějí a/nebo čtou 
dětem pohádky; když je doma knihovna, ze které si děti 
mohou kdykoliv půjčit knížku a prohlédnout si ji. To jsou 
dobré startovní podmínky pro čtenáře, který bude mít 
literaturu rád. 

Dalším důležitým krokem je první vlastní čtení. Vzpomínáš 
si na svoje čtenářské začátky? Když ses učil/a číst, jaká to 
pro tebe byla zkušenost? To, jestli byla příjemná, nebo 
nepříjemná, totiž také ovlivní tvůj vztah k literatuře. Většina 
dětí se učí číst ve škole. Učitel/učitelka je po rodičích další 
osobou, která hraje důležitou roli v tom, jestli z dítěte vyroste 
čtenář nebo ne. 

Někdo má to štěstí, že mu rodina a škola připraví dobrý 
začátek. Někdo má štěstí méně. To ale neznamená, že jeho 
vztah k literatuře musí být navždycky pokažený! Věřím, že 
všechno se dá napravit. 

Díky naší učebnici už víš, jak si vybrat knihu ke čtení. 
Vybrali a zpracovali jsme pro tebe ukázky textů z různých 
žánrů literatury, abys věděl/a, jak vypadají a co od nich 
můžeš čekat. Víš také spoustu věcí o literatuře – to ti pomůže 
literatuře lépe rozumět. Když něco známe a rozumíme tomu, 
jsme na nejlepší cestě, abychom to měli rádi. Doufáme, že 
se nám podařilo aspoň maličko přispět k tomu, aby sis 
společně s námi mohl/a říct: „Čtení nás baví.“ 

ČTENÍ NÁS BAVÍ II.

čtení dětem

Ústřední knihovna v Praze: oddělení pro děti a mládež
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MÝTUS

CHARAKTERISTIKA 
Mýty vznikaly v dávné minulosti, kdy nebyly žádné vědecké 

důkazy o vzniku světa, kdy lidé nevěděli nic o zákonech 
vesmíru, kdy složení hmoty bylo úplným tajemstvím a život 
na zemi velikou záhadou. Lidé si vymýšleli příběhy, ve 
kterých nalézali odpovědi na otázky, které si zatím nedokázali 
zodpovědět.

Mýtus (= báje) je tedy starodávné smyšlené vypravování. 
Vypráví o vzniku světa, o jeho zániku, líčí původ člověka, 
vypravuje o bozích, o přírodních jevech nebo o hrdinech. 
Každý národ má svou mytologii (= soubor mýtů). 

Původní autory mýtů neznáme. Mytické vyprávění 
(= mýtus) si lidé předávali z generace na generaci. Mýtus 
proto vychází z ústní lidové slovesnosti. Později začali lidé 
mýty sbírat a zapisovat. Někteří spisovatelé mýty 
převyprávěli, upravili a vydali jako knihu. 

Mezi ně patří například autoři, se kterými se blíže 
seznámíme v této kapitole.  

V průběhu 20. století vznikl nový epický žánr, který 
starodávné mýty využívá jako jeden ze svých literárních 
zdrojů (dalším je dobrodružný nebo rytířský román). Nazývá 
se fantasy a patří mezi dnešními čtenáři, zejména mezi 
mladými lidmi, k těm vůbec nejoblíbenějším. Autoři tohoto 
žánru nás skrze svá díla uvádějí do fantastického světa, 
založeného na umělé, jimi samými vymyšlené mytologii. 
Jejímu detailnímu propracování se věnovali zejména 
zakladatelé tohoto žánru, jako byl autor Hobita a Pána 
prstenů, profesor anglického jazyka a literatury, John Ronald 
Reuel Tolkien. S jeho dílem se podrobněji seznámíme 
v kapitole Román. 

Zapamatuj si! 

• Mýtus je starodávné epické vypravování (= próza). 
• Mýtus je vypravování o dávné minulosti. 
• Vypráví nejčastěji o vzniku světa, o původu člověka, 
  o bozích, přírodních jevech a hrdinech. 
• Skutečného autora mýtu nikdy neznáme. 
• Každý národ má svou mytologii (= soubor mýtů). 
• Mýty si lidé vypravovali z generace na generaci. 
• Později je začali zapisovat a vydávat jako knihy. 
• Uměle vytvořené mýty jsou zdrojem nového literárního
  žánru, který nazýváme fantasy.  

Poznámky  
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Eduard Petiška se narodil v Praze. Vystudoval 
literaturu a němčinu na Karlově univerzitě. Psal knihy 
pro děti i pro dospělé, překládal z němčiny, upravoval 
české i cizí pohádky, báje a pověsti. Je jedním 
z nejoblíbenějších českých autorů pro děti. Jeho knihy 
jsou známé po celém světě. Nejznámější jsou Staré 
řecké báje a pověsti. Ty byly přeloženy do sedmi jazyků.

Napsal například:

• Staré řecké báje a pověsti
• Báje a pověsti starého Egypta a Mezopotámie
• Příběhy, na které svítilo slunce

Vladimír Hulpach se narodil v Praze. Vystudoval 
češtinu, ruštinu a srbochorvatštinu na Karlově 
univerzitě. Pracoval v nakladatelství a na ministerstvu 
kultury. Věnuje se především adaptacím bájí, pověstí, 
hrdinských eposů, písní a pohádek z celého světa. Je 
také autorem populárně naučných knih a filmových 
scénářů. Knížka indiánských pohádek Co vyprávěl 
kalumet byla přeložena do jedenácti jazyků. 

NĚKTEŘÍ AUTOŘI MÝTU

Ivan Olbracht (1882–1952)
český spisovatel

Václav Šolc (1919–1995)
český spisovatel

Eduard Petiška (1924–1987)
český spisovatel a překladatel

Vladimír Hulpach (1935)
český spisovatel, adaptátor 
a autor knih pro děti 
a mládež, editor a scenárista

ČTENÍ NÁS BAVÍ II.

(spisovatelé, kteří starodávné mýty upravili 
a převyprávěli)

Napsal například:

• Biblické příběhy
• Ze starých letopisů
• Golet v údolí

Napsal například: 

• Indiáni na ostrově Titicaca
• Indiánské historie
• Sny a zlato Indiánů (Indiánské báje a pověsti)
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MÝTUS

Claude-Catherine Ragache  
(čti klód katrin ragaš)
francouzská spisovatelka

Napsala například: 

• Mýty a legendy: Stvoření světa
• Mýty a legendy: Vlci, draci a bájná zvířata
• Mýty a legendy: Rytíři

Poznámky  

Ivan Hudec (1947)
slovenský spisovatel, dramatik 
a autor literatury pro děti 
a mládež

 Ivan Hudec se narodil v Nitře. Vystudoval medicínu 
a po ukončení studia pracoval jako lékař. Po roce 1989 
se začal věnovat politice. Ve své tvorbě se nejvíce 
zaměřuje na psaní románů a povídek. Kromě toho 
zpracovává mytické příběhy a píše divadelní hry. 

Napsal například:

• Báje a mýty starých Slovanů
• Král Svatopluk
• Jak chutná zakázané ovoce

Napsal například:

• Indiánské pohádky
• Keltské mýty a báje (spolu s T. Řízkem)
• Hrdinové starých evropských bájí
• Co vyprávěl kalumet

47  



ČTENÍ NÁS BAVÍ II.
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MÝTUS

OBROVSKÝ DUB  

A. Odpověz na otázky:  

1. Přemýšlel/a jsi někdy o tom, jak je uspořádaný celý 
vesmír a kde se v tomto ohromném prostoru nachází 
naše Země?

2. Kde se ve vesmíru nachází Slunce, naše planeta Země 
a Měsíc?

3. Vysvětli, co je to mléčná dráha. Vyber odpověď 
z nabídky.

   a) Mléčná dráha je planeta.
   b) Mléčná dráha je hvězda.
   c) Mléčná dráha je naše sluneční soustava.

Najdi obrázek mléčné dráhy. Pracuj s internetem nebo 
s encyklopedií.

4. Doplň do prázdných políček slova z těchto nabízených 
možností: 
katastrofa –  podnebí –  světadíly – pohoří.

a) Skupina hor nebo také hory je 
………………………………………… .
b) Místo slovního spojení dlouhodobé počasí může 
použít slovo …………………………… .
c) Zemětřesení, povodeň nebo ničivá vichřice to je veliká  
.……………………………….. . 
d) Amerika, Afrika, Evropa, Austrálie a Asie to jsou 
…………………………………. .

5. Co znamenají spojení slov nebo slova: 

a) dát se na cestu,
b) tři palce vysoký,
c) rozmnožovat se,
d) obdivovat?

6.  Z nabídky slov zakroužkuj planety: světadíl – Země 
– Slunce – pohoří – hvězdy – Měsíc.
Znáš nějaké další planety? Vyjmenuj je a zapiš.

7.  Na obrázku vidíš strom. Jak tento druh stromu 
nazýváme? Ukaž na obrázku: kmen – korunu – větve.
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Obrovský dub

Claude-Catherine Ragache (čti: klód katrin ragaš)

Ve finském mýtu se můžeme dočíst, jak si lidé 
představovali vznik Mléčné dráhy.

Nastala doba, kdy byl svět dokončen. Světadíly, hrbolatá 
pohoří a vyhloubená údolí pokrývaly část naší planety.  
Hvězdy byly rozsety po nebeské klenbě, Slunce a Měsíc se 
střídavě objevovaly na nebi, lidé a zvířata žili, mluvili, jedli 
a rozmnožovali se. Přesto, tu a tam něco chybělo.  

V té vzdálené době tři dívky pěstovaly dub. Byly zamilované 
a blížil se den jejich svatby. Možná, že si myslely, že jim 
strom přinese štěstí. Kdo ví… 

Roky plynuly a z dubu se stal jeden z nejhezčích stromů 
v kraji. Nikdo si už nepamatoval na dívky, které ho zasadily. 
Dub stále rostl a převýšil i nejvyšší stromy. Zpočátku na 
něj byli lidé pyšní a přicházeli ho obdivovat i zdaleka. Když 
však viděli, že stále roste, začali se znepokojovat. 

Jednou narazil do větví stromu obláček poháněný větrem 
a zůstal tam uvězněn. Koruna již dosahovala do nebes, což 
způsobilo mnohé katastrofy. Do větví se zaklesly další 
obláčky, protože tvořily neproniknutelnou překážku.  
Podnebí se zhoršilo, neboť Slunce a Měsíc měly na své 
pouti cestu přehrazenou. Zakrývala je oblaka nahromaděná 
v koruně stromu, a hvězdy tak nemohly svítit na Zem. Všude 
se rozhostila tma a zima… 

Lidé se pokusili mohutný strom porazit, ale nikomu se 
nepodařilo poškodit ani kmen. Vzdali se veškerých nadějí. 
Náhle se z moře objevil malý chlupatý mužík, tři palce 
vysoký. S sebou měl sekyru z pravého zlata. Přistoupil 
k dubu, jenž byl tisíckrát větší než on, a jednou ranou ho 
porazil. Osvobozené obláčky se hned daly na cestu a hvězdy 
znovu začaly ozařovat Zemi. Několik jich však zůstalo 
uvězněno v koruně, která se vznesla do oblak. Tak vznikla 
Mléčná dráha.     

                                                                                   
(z knihy Mýty a legendy – Stvoření světa)



Obrovský dub
podle Claude-Catherine Ragache  (čti: klód katrin 

ragaš)

Ve finském mýtu se můžeme dočíst, jak si lidé 
představovali vznik Mléčné dráhy.

Nastala doba, kdy byl svět dokončen. Světadíly, hrbolatá 
pohoří a vyhloubená údolí pokrývaly část naší planety.  
Hvězdy byly rozsety po nebesích, Slunce a Měsíc se střídavě 
objevovaly na nebi, lidé a zvířata žili, mluvili, jedli 
a rozmnožovali se. Přesto na zemi stále něco chybělo.

V té dávné době tři dívky pěstovaly dub. Byly zamilované 
a měly se brzy vdát. Možná, že si myslely, že jim strom 
přinese štěstí. Kdo ví… 

Roky ubíhaly a z dubu se stal jeden z nejhezčích stromů 
v kraji. Nikdo si už nepamatoval na dívky, které ho zasadily. 
Dub stále rostl, až byl vyšší než všechny stromy kolem. 
Zpočátku na něj byli lidé pyšní a přicházeli ho obdivovat. 
Když však viděli, že stále roste, začali mít strach. 

Jednou narazil do větví stromu obláček a zůstal tam 
uvězněný. Koruna už sahala do nebe, a to způsobilo mnoho 
katastrof. Do větví, které vytvořily překážku, se dostaly další 
obláčky. Podnebí se zhoršilo, protože Slunce a Měsíc měly 
přehrazenou cestu. Hvězdy nemohly svítit na Zem, protože 
je zakrývala oblaka nahromaděná v koruně stromu. Všude 
byla tma a zima… 

Lidé se pokusili mohutný strom porazit, ale nikomu se 
nepodařilo poškodit ani kmen, a tak se vzdali. Náhle se 
z  moře objevil malý chlupatý mužík, tři palce vysoký. S 
sebou měl sekyru z pravého zlata. Přistoupil k dubu, který 
byl tisíckrát větší než on, a jednou ranou ho porazil. 
Osvobozené obláčky se hned daly na cestu a hvězdy znovu 
začaly zářit na Zem. Několik jich však zůstalo uvězněno v 
koruně stromu, která se vznesla do oblak. Tak vznikla Mléčná 
dráha. 

ČTENÍ NÁS BAVÍ II.
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Otázky a úkoly k textu: 

1. Proč se dívky staraly o dub? 
2. Znáš nějaké situace, o kterých se domníváme, že 
nám nosí štěstí? Co si dáváme pro štěstí? Co prý 
naopak nosí smůlu? 
3. Proč lidé začali mít z velikého dubu strach? Z čeho 
mají lidé, kteří dnes žijí na Zemi, strach?
4. Najdi v textu odpověď na otázku: Proč se na Zemi 
zhoršilo počasí, když koruna stromu vyrostla až do 
nebe?
5. Proč tomuto typu textu říkáme mýtus? 
6. Z jakého světadílu tento mýtus pochází?
7. Na Zemi se setkáváme s nejrůznějšími přírodními 
jevy (duha, blesk, krápník, rampouch…). 
V dávných dobách si lidé často přírodní jevy nedokázali 
nijak vysvětlit. Odpovědi na své otázky nacházeli 
v příbězích, které si vyprávěli. Který přírodní jev si 
nedokážeš vysvětlit ty? Vžij se do dávných dob a zkus 
vymyslet mytický příběh, kterým vysvětlíš, jak tento 
přírodní jev vznikl.
8. Svůj mytický příběh vyprávěj spolužákům. 
9. V encyklopedii nebo na internetu najdi vědecké 
vysvětlení tohoto jevu. O své poznatky se poděl 
s ostatními.
10. Mýtus Obrovský dub pochází z Finska. Znáš nějaký 
jiný evropský mýtus?    

Poznámky  



MÝTUS

FILEMON A BAUCIS

A. Odpověz na otázky:  

 1. Znáš řeckou mytologii?

2. Co všechno víš o řeckých bozích? Znáš jména 
některých řeckých bohů? Napiš je.

3. Vysvětli význam těchto sloves: pravil – spatřil 
– rozdmýchal.

4. Kdo je to pocestný? Co dělá? Jak obvykle vypadá?

5. Vzpomeneš si, jak se nazývá hlavní řecký bůh? Pozor 
na jeho jméno.  Zkus doplnit tabulku.

6. Co znamenají následující věty v kurzívě? Vyber 
z nabízených možností.
     
Víno je sladké, je-li milý hostitel.

a) Když je milý hostitel, také víno, které rozlévá, je 
chutné.
b) Když je milý hostitel, také víno, které rozlévá, je 
sladké.
c) Když je milý hostitel, také víno, které rozlévá, je milé.

Až vyprší náš čas, kéž bychom zemřeli ve stejnou chvíli.

a) Až budeme mít čas, rádi bychom zemřeli spolu.
b) Až budeme mít zemřít, rádi bychom zemřeli spolu.
c) Až bude mít pršet, rádi bychom zemřeli spolu.

Filemon a Baucis se stali strážci chrámu a opatrovali ho, 
dokud nepřišel den, kdy se měli rozloučit se životem.

a) Filemon a Baucis se starali o chrám tak dlouho, dokud 
nezemřeli.
b) Filemon a Baucis se starali o chrám tak dlouho, dokud 
se nerozloučili.
c) Filemon a Baucis se starali o chrám tak dlouho, dokud 
nepřišel den, kdy se spolu rozloučili.

PÁD VÝRAZ
1. Zeus
2. (bez) Dia
3.
4.
5.
6.
7. (s) Diem

7. Znáš nějaké druhy stromů? Vyjmenuj nějaké. 
Z nabídky slov vyber ta, která označují název pro strom. 
dub – narcis – fialka – lípa – sněženka – javor

Popiš, jak uvedené stromy vypadají.

Filemon a Baucis

Eduard Petiška 

V následující ukázce se seznámíme s mýtem, který pochází 
ze starého Řecka. Řecký soubor mýtů měl obrovský vliv 
na kulturu, umění a literaturu západní civilizace a zůstává 
součástí evropského kulturního dědictví. Básníci a umělci 
od dávných dob dodnes čerpají z řecké mytologie inspiraci.

Když za starých časů bral na sebe bůh Zeus lidskou 
podobu a sestupoval k lidem, zkoumal, zda jsou lidé dobří 
nebo zlí. Na cestách ho doprovázel Hermes, posel bohů. 
Jednoho dne přišli do údolí a hledali zde místo, kde by 
mohli přenocovat. Hermes se vydal k příbytkům, chodil od 
stavení ke stavení a prosil o nocleh. Všichni lidé však 
unaveného poutníka vyháněli. Hermes se tedy vrátil k Diovi 
a vyprávěl mu, jak pochodil.   

„Vládce bohů, žijí zde jen zlí lidé. Nemají slitování 
s pocestnými a neznají pohostinství. Všude mě vyháněli 
a zamykali přede mnou.“  

„A byl jsi opravdu všude?“ usmíval se Zeus. 
„Všude,“ řekl Hermes, „kromě té chatrné chaloupky 

tamhle u lesa. Je pokrytá jen slámou a rákosím. Bydlí tam 
jistě nejchudší lidé z vesnice. K těm přece nepůjdu, bylo 
by to stejně marné.“ 

„I jen jdi,“ pravil Zeus, „jdi a zkus požádat o nocleh.“
V chaloupce bydlil stařeček Filemon a stařenka Baucis. 

Žili tu už od mládí a ve svornosti a lásce tu i zestárli. Hermes 
spatřil stařečka Filemona na dvorku… Když se dozvěděl, 
že chudí pocestní hledají nocleh, řekl: 

„Co máme, rádi dáme i vám. Ale mnoho toho nemáme, 
jsme chudí. Nevím, nevím, bude-li se vám naše pohostinství 
zamlouvat.“

Hermes stařečkovi poděkoval a přivedl Dia… Filemon je 
upřímně přivítal. A hned jim starostlivě chystal sedátka. 
Baucis na sedátka prostřela čisté plátno a už zas pospíchala 
k ohništi, rozdmýchala slabým stařeckým dechem oheň 
a postavila nad plamen kotlík s vodou. Filemon zatím uřízl 
v zahrádce zelí a přinesl je stařence. Dvojzubou vidlicí sňal 
z černého trámu kus uzeného a Baucis připravila jídlo…

Zeus a Hermes jedli s chutí a usmívali se na dobrosrdečného 
stařečka a stařenku. Filemon mísil v čistém hliněném 
měsidle víno s vodou a naléval do dřevěných bukových 
číší.

„Není takové,“ omlouval se, „na jaké jsou zvyklí na statcích 
a ve městech.“ 

„Neomlouvej se, Filemone,“ řekl Zeus, „víno je sladké, 
je-li milý hostitel.“  

Filemon naléval podruhé a potřetí do bukových číší, 
odléval vína ze džbánu do měsidla a divil se. Vína ve džbánu 
neubývalo. Přivolal k tomu divu stařenku Baucidu. 
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„Bohové navštívili naši chaloupku,“ s bázní vydechla 
Baucis.

A Filemon a Baucis se poklonili vzácným hostům a prosili 
je o milost. 

„Bohové, odpusťte nám skrovné pohoštění,“ šeptali 
chvějícími se rty. 

„Ano, jsme bohové,“ řekl Zeus, „sestoupili jsme na zem 
a nikdo nás nepřijal pod střechu. Ty, stařečku Filemone, 
a ty, stařenko Baucido, jste nás přivítali a pohostili. Nyní 
všeho nechte a vystupte s námi na úbočí hory.“ 

Filemon a Baucis poslechli bohy a belhali se za nimi o holi 
do stráně nad údolí. Vystoupili veliký kus cesty po kamenité 
stezce a rozhlédli se. Travnaté stráně, dvorce a statky zmizely 
pod vodou a vítr hnal vlnobití ke břehům nového jezera. 
Stařečkovi i stařence se naplnily oči slzami… Jen jejich 
chaloupka stála na břehu jezera jako rybářská chatrč. 
Pojednou se střecha rozevřela jako kalich květiny a vyrůstaly 
z ní štíhlé mramorové sloupy a rostly a rostly do výšky. 
Dřevo se proměnilo v hladký kámen a slaměné došky se 
zaleskly zlatem. U jezera se už nekrčila nuzná chatrč, tyčil 
se tam nádherný chrám. 

„Spravedlivý Filemone a spravedlivá Baucido,“ oslovil 
Zeus oba staré manžele, „rád vám za vaši pohostinnost 
splním přání. Přejte si, co byste chtěli.“ 

„Až vyprší náš čas, kéž bychom zemřeli ve stejnou chvíli. 
Celý život jsme spolu žili ve svornosti a věrně jsme stáli při 
sobě. Ať nikdy nespatřím hrob své ženy a mne ať nemusí 
ona pohřbívat.“  

Bohové splnili stařečkovi a stařence jejich přání. Filemon 
a Baucis se stali strážci chrámu a opatrovali jej, dokud 
nenadešel den, kdy se měli rozloučit se životem… 

Tu vidí Filemon, jak Baucis obrůstá listím, a Baucis 
pozoruje, že Filemon se ztrácí v mlze zelených lístků. Vztáhne 
po něm paži a paže se promění v rameno stromu, ve větev 
plnou zelených snětí. Filemon rozevře paže v náruč a jeho 
tělo se mění v kmen stromu a rozevřená náruč se plní 
haluzemi. 

„Sbohem,“ zvolá Filemon. 
„Sbohem,“ řekne Baucis a ústa jim současně zarostou 

větvovím.
Tak se proměnil Filemon v dub a Baucis v lípu. I po smrti 

jsou si nablízku, a zavane-li vítr, dotýkají se haluzemi něžně 
druh druha.  

                              (z knihy Staré řecké báje a pověsti) 

Filemon a Baucis

podle Eduarda Petišky

V následující ukázce se seznámíme s mýtem, který pochází 
ze starého Řecka. Řecký soubor mýtů měl obrovský vliv na 
kulturu, umění a literaturu západní civilizace a zůstává 
součástí evropského kulturního dědictví. Básníci a umělci 
od dávných dob dodnes čerpají z řecké mytologie inspiraci.

Když za starých časů bral na sebe bůh Zeus lidskou 
podobu a sestupoval k lidem, zkoumal, zda jsou lidé dobří 
nebo zlí. Na cestách ho doprovázel Hermes, posel bohů. 
Jednoho dne přišli do údolí a hledali zde místo, kde by 
mohli přenocovat. Hermes se vydal k příbytkům, chodil od 
stavení ke stavení a prosil o nocleh. Všichni lidé však 
unaveného poutníka vyháněli. Hermes se tedy vrátil k Diovi 
a vyprávěl mu, jak pochodil. 

„Žijí zde jen zlí lidé.  Odhánějí pocestné a neumí pohostit. 
Všude mě vyháněli a zamykali přede mnou.“ 

„A byl jsi opravdu všude?“ usmíval se Zeus. 
„Všude,“ řekl Hermes, „kromě té chudé chaloupky tamhle 

u lesa. Je pokrytá jen slámou a rákosím. Bydlí tam jistě 
nejchudší lidé z vesnice. K těm přece nepůjdu, bylo by to 
stejně zbytečné.“ 

„I jen jdi,“ řekl Zeus, „jdi a zkus požádat o nocleh.“
V chaloupce bydlil stařeček Filemon a stařenka Baucis. 

Žili tu už od mládí a v lásce. Hermes uviděl stařečka Filemona 
na dvorku… Když se dozvěděl, že chudí pocestní hledají 
nocleh, řekl: 

„Co máme, rádi dáme i vám. Ale mnoho toho nemáme, 
jsme chudí. Nevím, nevím, bude-li se vám u nás líbit.“

Hermes stařečkovi poděkoval a přivedl Dia… Filemon 
oba přivítal. A hned jim chystal sedátka. Baucis dala na 
sedátka  čisté plátno a už zas pospíchala k ohništi, rozfoukala  
slabým  dechem oheň a postavila nad plamen kotlík s vodou. 
Filemon zatím uřízl v zahrádce zelí a přinesl je stařence. 
Vidlicí sundal z černého trámu kus uzeného a Baucis 
připravila jídlo…  

Zeus a Hermes jedli s chutí a usmívali se na dobrosrdečného 
stařečka a stařenku. Filemon smíchal v čistém hliněném 
džbánu víno s vodou a naléval do dřevěných číší. 

„Není takové,“ omlouval se, „na jaké jsou zvyklí bohatší 
lidé.“

„Neomlouvej se, Filemone,“ řekl Zeus, „víno je sladké, 
je-li milý hostitel.“  

Filemon do číší nalil víno podruhé a potřetí, odlil víno 
a divil se. Víno ve džbánu neubývalo. Přivolal k tomu zázraku 
stařenku Baucidu. 

„Bohové navštívili naši chaloupku,“ se strachem vydechla 
Baucis.

A Filemon a Baucis se poklonili vzácným hostům a prosili 
je o odpuštění. 

„Bohové, odpusťte nám chudé pohoštění,“ šeptali 
chvějícími se rty. 

ČTENÍ NÁS BAVÍ II.

52 



MÝTUS

„Ano, jsme bohové,“ řekl Zeus, „sestoupili jsme na zem 
a nikdo nás nepřijal do domu. Ty, stařečku Filemone, a ty, 
stařenko Baucido, jste nás přivítali a pohostili. Nyní všeho 
nechte a pojďte s námi na úbočí hory.“ 

Filemon a Baucis poslechli bohy a pomalu šli za nimi 
o holi do stráně nad údolí. Vystoupili veliký kus cesty po 
kamenité cestě a rozhlédli se. Travnaté stráně, velké i malé 
chalupy zmizely pod vodou. Stařeček i stařenka se 
rozplakali… Jen jejich chaloupka stála na břehu jezera jako 
rybářská chatrč. Najednou se střecha rozevřela jako květina 
a vyrůstaly z ní štíhlé mramorové sloupy a rostly a rostly 
do výšky. Dřevo se proměnilo v hladký kámen a střecha se 
leskla zlatem. U jezera už nestála chudá chatrč, byl tam 
nádherný chrám. 

„Spravedlivý Filemone a spravedlivá Baucido,“ oslovil 
Zeus oba staré manžele, „rád vám za vaše pohoštění splním 
přání. Přejte si, co byste chtěli.“ 

„Až vyprší náš čas, kéž bychom zemřeli ve stejnou chvíli. 
Celý život jsme spolu žili v lásce a byli jsme si věrní. Ať 
nikdy nevidím hrob své ženy a mne ať nemusí ona pohřbívat.“ 

Bohové splnili stařečkovi a stařence jejich přání. Filemon 
a Baucis se stali strážci chrámu a opatrovali ho, dokud 
nepřišel den, kdy se měli rozloučit se životem… 

Tu vidí Filemon, jak Baucis obrůstá listím, a Baucis 
pozoruje, že Filemon se ztrácí v mlze zelených lístků. Baucis 
chce Filemona obejmout, ale její paže se promění ve větev 
stromu. Filemonovo tělo se proměnilo v kmen stromu a jeho 
náruč se plnila větvemi. 

„Sbohem,“ zvolá Filemon. 
„Sbohem,“ řekne Baucis a ústa jim současně zarostou 

větvičkami.
Tak se proměnil Filemon v dub a Baucis v lípu. I po smrti 

jsou si blízko, a fouká-li vítr, něžně se navzájem dotýkají.

Otázky a úkoly k textu: 

1. Najdi v textu odpověď na otázku: Jak (podle čeho) 
zjistili Filemon a Baucis, že je navštívili bohové?
2. Co udělali bohové lidem, kteří je nepozvali do svého 
domu?
3. Čím odměnili bohové Filemona a Baucidu?
4. Proč takovému typu textu říkáme mýtus? Najdi na 
tomto textu rysy mýtu.
5. Vysvětli, co je to přímá řeč a podle čeho přímou řeč 
poznáme.
6. Vezmi tolik barev, kolik v příběhu vystupuje postav, 
a každé postavě urči jednu barvu. Potom barevně 
vyznač všechny přímé promluvy. 
7. Vysvětli, kdo je to vypravěč. Vyznač v příběhu další 
barvou všechny promluvy vypravěče.
8. Vysvětli, co znamená slovo scénář.
9. Vytvoř jednoduchý scénář k příběhu o Filemonovi 
a Baucidě. Podle scénáře dramatizuj příběh.
10. Zapamatoval/a sis, jak se jmenuje autor knihy, 
ze které pochází tento úryvek? Jaké další informace 
o tomto spisovateli si pamatuješ?    
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KUKULÍN
A. Odpověz na otázky:  

1. Koho považuješ za hrdinu? Proč? 

2. Každý stát má svého národního hrdinu. Má také Česko 
svého národního hrdinu? Kdo je podle tebe českým 
hrdinou?

3. V následujícím mýtu budeš číst o jednom keltském 
hrdinovi. Kdo byli Keltové? Vyber z nabídky možností 
správné odpovědi.

a) Označení pro velký kmen lidí, kteří žili ve starověku. 
Mluvili jednotným jazykem, měli jednotnou kulturu 
a vyznávali jednotné náboženství.
b) Jejich největší rozvoj zaznamenali historici v době 
mezi 6. a 1. stoletím př. n. l. Tomuto období říkáme 
období laténské kultury.
c) Lidé, kteří mluví jednotným jazykem (arabštinou) 
a vyznávají jednotné náboženství (islám).
d) Nakonec podlehli Římanům a byli postupně vytlačeni 
do Skotska a Irska.

4. Na území kterého dnešního státu se rozkládalo území 
zvané Ulster?

a) Na území Francie a Německa.
b) Na území Irska a Velké Británie.
c) Na území Velké Británie a Dánska.

5. Spoj slova v levém sloupci s jejich slovy nadřazenými 
v pravém sloupci. 

kopí   zbraň
chatrč   obilí
pšenice    obydlí
šíp                                       zvířecí mládě
hříbě

6. Vysvětli význam těchto spojení:

a) náhle se zatmělo,
b) lidé se na tu pohromu dívali bez dechu,
c) zpustošit celé království.                                        

7. Spoj slova v levém sloupci se slovy, která nejlépe 
odpovídají jejich významu.  K některým slovům můžeš 
přiřadit i více slov z nabídky.

hospodář  vládce
panovník                             císař   
bojovník   válečník
                                           král
                                           farmář
   voják
                                               
Napiš antonymum ke slovesu: slétnout se. 

Kukulín

Vladimír Hulpach a Tomáš Řízek 

V následující ukázce se seznámíme s jedním z keltských 
mýtů. Všechny tyto příběhy nás dodnes seznamují se 
životem, vírou, mravy irských Keltů i s podivuhodnými 
příběhy jejich bohů a hrdinů. Keltové přišli kolem roku 
300 př. n. l. na území dnešního Irska (do země Erin) a dali 
této zemi dnešní kulturní ráz. 

  
Keltští králové měli zpravidla na svém dvoře nejrůznější 

odborníky, umělce a řemeslníky: právníky, lékaře, historiky, 
zlatníky, tesaře, hudebníky, ale také bojovníky, kteří tvořili 
královskou vojenskou družinu. Mezi těmito bojovníky vynikl 
na počátku našeho letopočtu keltský hrdina Kukulín (který 
zprvu nesl jméno Setanta). V následující ukázce si přečteme 
příběh, který vypráví o tom, kde a jak se tento věhlasný 
keltský hrdina narodil.  

 
Když byl v Ulsteru panovníkem Conchobar, počal se právě 

tady příběh hrdiny, o němž si dodnes celý Erin vypravuje:
Jednoho dne seděl král Conchobar s bojovníky Rudého 

křídla ve svém sídle Emain Macha a pili a jedli a hovořili. 
Než jim však sladká medovina mohla zachutnat, přihodila 
se prazvláštní věc. 

Celé nebe se náhle zatmělo a na okolní pole a louky slétlo 
devětkrát dvacet velkých bílých ptáků. Kdyby ovšem jenom 
to. Sotva se ptáci ocitli na zemi, pustili se do zrající pšenice 
i do obyčejné trávy s takovou žravostí, že pochvíli zde zůstala 
jen hlína a kamení… 

Bez dechu se dívali Ulsterští na tu pohromu, potom ale 
sám Conchobar vykřikl: „Za nimi! Přece si takhle nenecháme 
zpustošit celé království!“ 

Ve spěchu, který nastal, si sotva každý stačil vzít luk a šípy 
nebo kopí, sotva stačili sehnat psy, ale podařilo se jim do 
devíti vozů zapřáhnout ty nejrychlejší koně. Když vyjeli 
z brány, hejno se před nimi zvedlo a zamířilo k obzoru. 
Teprve nyní bylo vidět, že každý pár ptáků je spojen nití 
z červeného zlata, jenže než mohli bojovníci napnout tětivy 
svých luků, hejno zmizelo. 

Jen trojice uprchlíků zvolna mířila k bílému jihu a právě 
tu se jali Ulsterští pronásledovat… Třebaže pospíchali, jak 
mohli nejrychleji, brzy se jim ptáci ztratili a na kraj se začala 
snášet tma.  
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Tehdy poručil král Conchobar zastavit a nařídil vypřáhnout. 
Potom se vydali dva z jeho bojovníků, a sice Conal Vítězný 
a Brikren, na obhlídku, aby zjistili, kde nejblíž zde mohou 
nocovat. Vrátili se zanedlouho a Brikren řekl: „Co jsme 
dohlédnout mohli, je všude kolem pusto a prázdno. Jen 
tady nedaleko stojí malá a chudobná chatrč. Zvláštní je však 
na ní to, že má střechu místo rákosem nebo slámou pokrytou 
ptačím peřím…“ 

Jakoby váben tajemnou silou, Conchobar rozhodl, že 
právě v té chatrči přenocují. Nejen však to. Uvnitř je čekala 
taková hostina, jakou snad ještě nikdy nezažil…  Hospodář, 
který je v chatrči přivítal, úslužně totiž naléval do prázdných 
rohů, co si jen kdo přál. Blížilo se k půlnoci, když však 
pojednou přerušil bujné veselí těmito slovy: „Moji ženu 
čeká těžká hodinka.“ Potom se obrátil k Dechtrii, králově 
sestře: „Jistě jí ráda pomůžeš…“ 

Králova sestra následovala hospodáře bez rozmýšlení 
a vskutku právě o půlnoci přišel v chatrči na svět chlapeček… 

Když se ráno Conchobar, Dechtrie i zbrojenci probudili 
a rozhlédli se kolem sebe, ke svému údivu zjistili, že chatrč, 
kde všichni byli tak štědře pohoštěni, je tatam. Jen 
novorozený chlapec a hříbata zde zůstali jako důkaz, že co 
se předešlého večera událo, nebylo žádné mámení. 
A poněvadž po ptácích, které pronásledovali, nebylo ani 
stopy, vraceli se do Emain Macha trochu rozmrzelí. Pouze 
Dechtrie byla šťastná a spokojená; chtěla se totiž 
o novorozeně starat jako o vlastní. Právě na zpáteční cestě 
pojala to rozhodnutí, a v té chvíli ji obestřel kratičký spánek. 
Její ruce pustily otěže, koně však klidně kráčeli dál k domovu 
a v klapotu jejich kopyt spatřila krásnou tvář slunečního 
boha Luga, nad nímž zářila zlatistá přílba. „Dobře činíš, 
Dechtrie,“ pravil Lug. „Já jsem způsobil, že k Emain Macha 
přilétli ptáci a vy jste se za nimi vydali. Já pro vás přichystal 
chatrč se střechou z peří a můj syn se v noci o půlnoci 
narodil. Zprvu, ať nese jméno Setanta. Vychovávej ho dobře, 
neboť je souzeno, aby se stal největším hrdinou celého 
Ulsteru…“

Poté Lugova tvář zmizela a Dechtrie se probudila. Nikdo 
si ani nepovšiml jejího spánku, ale třeba byl krátký a sen, 
jenž se jí zdál, ještě kratší, věděla dobře, že je nad jiné 
pravdivý.  

                                                                                                       
(z knihy Keltské mýty a báje)

Kukulín

podle Vladimíra Hulpacha a Tomáše Řízka

V následující ukázce se seznámíme s jedním z keltských 
mýtů. Všechny tyto příběhy nás dodnes seznamují se 
životem, vírou, mravy irských Keltů i s podivuhodnými 
příběhy jejich bohů a hrdinů. Keltové přišli kolem roku 
300 př. n. l. na území dnešního Irska (do země Erin) a dali 
této zemi dnešní kulturní ráz. 

 
Keltští králové měli zpravidla na svém dvoře nejrůznější 

odborníky, umělce a řemeslníky: právníky, lékaře, historiky, 
zlatníky, tesaře, hudebníky, ale také bojovníky, kteří tvořili 
královskou vojenskou družinu. Mezi těmito bojovníky vynikl 
na počátku našeho letopočtu keltský hrdina Kukulín (který 
zprvu nesl jméno Setanta). V následující ukázce si přečteme 
příběh, který vypráví o tom, kde a jak se tento věhlasný 
keltský hrdina narodil.  

Když byl v Ulsteru panovníkem Conchobar, začal se právě 
tady příběh hrdiny, o kterém si dodnes celé Irsko vypravuje:

Jednoho dne seděl král Conchobar s bojovníky ve svém 
sídle Emain Macha a pili a jedli a hovořili. Než jim však 
alkohol mohl zachutnat, stala se zvláštní věc. 

Celé nebe se náhle zatmělo a na okolní pole a louky slétlo 
devětkrát dvacet velkých bílých ptáků. Kdyby ovšem jenom 
to. Jakmile se ptáci ocitli na zemi, pustili se do pšenice i do 
obyčejné trávy tak, že za chvíli zde zůstala jen hlína 
a kamení… 

Lidé z Ulsteru se na tu pohromu dívali bez dechu. Byli 
zaskočení a měli strach. Potom ale sám Conchobar vykřikl: 
„Za nimi! Přece si takhle nenecháme zpustošit celé 
království!“ 

 Všichni začali spěchat, sotva si každý stačil vzít luk a šípy 
nebo kopí, ale podařilo se jim do devíti vozů zapřáhnout ty 
nejrychlejší koně. Když vyjeli z brány, hejno ptáků se před 
nimi zvedlo a letělo pryč. Teprve nyní bylo vidět, že každý 
pár ptáků je spojen nití z červeného zlata, jenže než mohli 
bojovníci vystřelit z luků, hejno zmizelo. 

Jen tři ptáci pomalu mířili k  jihu a právě ty začali lidé 
z Ulsteru pronásledovat… I když pospíchali, jak mohli 
nejrychleji, brzy se jim ptáci ztratili a začalo se stmívat. 
Tehdy poručil král Conchobar zastavit. Potom se vydali dva 
z jeho bojovníků, a sice Conal Vítězný a Brikren, na obhlídku, 
aby zjistili, kde nejblíž zde mohou přespat. Vrátili se 
zanedlouho a Brikren řekl: „Všude kolem je prázdno. Nic tu 
není. Jen tady nedaleko stojí malá a chudá chatrč.  Je na 
ní však zvláštní to, že má střechu pokrytou ptačím peřím…“ 

 Conchobar byl zvědavý, a tak rozhodl, že právě v té chatrči 
přespí. Uvnitř je však čekala taková hostina, jakou snad 
ještě nikdy nezažil…  Hospodář, který je v chatrči přivítal, 
jim poslušně naléval do prázdných sklenic vše, co si jen 
kdo přál. Byla skoro půlnoc, když však hospodář najednou 
přerušil hostinu těmito slovy: „Moje žena bude brzy rodit.“ 
Potom řekl Dechtrii, králově sestře: „Jistě jí ráda pomůžeš…“

Králova sestra následovala hospodáře bez rozmýšlení 
a opravdu právě o půlnoci se v chatrči narodil chlapeček…
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Když se ráno Conchobar, Dechtrie i vojáci probudili 
a rozhlédli se kolem sebe, zjistili, že chatrč, kde všichni byli 
tak bohatě pohoštěni, je pryč. Zůstali tady jen novorozený 
chlapec a hříbata jako důkaz, že co se včerejšího večera 
stalo, nebyl žádný sen. A protože ptáky, které hledali, nenašli, 
vraceli se všichni do Emain Macha bez dobré nálady. Pouze 
Dechtrie byla šťastná a spokojená; chtěla se totiž 
o novorozeně starat jako o vlastní dítě. Ve chvíli, kdy se 
takto rozhodla, na chviličku usnula.  Koně však klidně kráčeli 
dál k domovu. Dechtrie ve snu uviděla krásnou tvář boha 
slunce Luga. „Dobře děláš, Dechtrie,“ řekl Lug. „Já jsem 
způsobil, že k Emain Macha přilétli ptáci a vy jste se za nimi 
vydali. Já pro vás přichystal chatrč se střechou z peří a můj 
syn se v noci o půlnoci narodil. Nejprve, ať se jmenuje 
Setanta. Vychovávej ho dobře, protože jednou se stane 
největším hrdinou celého Ulsteru…“ 

Potom se Dechtrie probudila. Nikdo si ani nevšiml, že 
krátce spala, a i když její sen byl ještě kratší, věděla dobře, 
že je pravdivý. 

Otázky a úkoly k textu: 

1. Kolik přilétlo do Ulsteru velkých bílých ptáků?
2. Čím byli lidé z Ulsteru zaskočení?
3. Kdo byl skutečným otcem novorozeného chlapce?
4. Vypiš jména všech postav, které v mýtu vystupují, 
a popiš jejich vztahy; vyprávěj, co udělaly, jak se 
chovaly.
5. Jak se nejprve jmenoval Kukulín? Jaké bylo jeho 
první jméno?
6. Kdo se o Kukulína staral a kdo ho vychoval?
7. Proč tomuto typu textu říkáme mýtus?
8. Kdo je to mytická postava / mytický hrdina?
9. Znáš nějaké české mytické postavy? Z následující 
nabídky postav vyber české mytické postavy. 
Šípková Růženka – praotec Čech – Libuše – Otesánek 
– čert – Přemysl Oráč – Horymír – pyšná princezna. 
Vyber si jednu z výše jmenovaných mytických postav 
a vyprávěj o ní spolužákům.
10. Vyber si jednu českou mytickou postavu, předveď, 
jak se asi chovala, jak vypadala. Zahraj ji tak, aby 
ostatní spolužáci poznali, o koho se jedná.
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JAK BYL PODLE STAROVĚKÉ 
MEZOPOTAMSKÉ BÁJE 
STVOŘEN SVĚT Z TĚLA 
BOHYNĚ A ČLOVĚK Z KRVE 
BOHA

A. Odpověz na otázky:  

1. Znáš nějaké příběhy, ve kterých nalézáme odpovědi 
na otázky: Odkud se vzal náš svět a jak vznikl? Odkud se 
vzal na tomto světě člověk?

2. Na území kterého dnešního státu se rozkládalo území 
starověké Mezopotámie? Vyber z nabídky.

a) Na území Iráku.
b) Na území Íránu.
c) Na území Sýrie.

3. Lušti křížovku. Všechna slova v křížovce najdeš 
v textu. (Pracuj s upravenou verzí textu.) Tajenka je  
synonymem ke slovu báje. 

a. Najdi v textu synonymum ke slovu bažina.  
b. Napiš jinak: Marduk měl hodně síly. Marduk ...
c. Od podstatného jména chování utvoř sloveso.           
d. Ve větě: Hluk naplnil kdejaké místo světa.
nahraď slovo místo jiným slovem (synonymem).  
e. Ve větě: Tiamat stvořila vojsko strašlivých
a strašidelných bojovníků. nahraď označenou část věty 
jedním slovem (synonymem).
 

4. Najdi v textu antonyma k těmto slovům:
 rozejít se – kraj – ticho – hloupý  – zemřít.
 
5. Vysvětli význam podstatných jmen: příbytek, zaříkadlo, 
nestvůra. 

6. Vysvětli význam sloves: vyslovit, přepadnout, 
podněcovat, podlehnout, povyšovat se, rozkázat.

7. Která slova můžeme nahradit synonymy? Z nabídky 
slov pod větou/částí textu vyber správné synonymum 
a dopiš ho nad dané slovo. (Pracuj s originálem i 
upravenou verzí textu.) 

a. Sešli se k bujné hostině. Křičeli, zpívali a dělali různé 
výtržnosti.
velký a radostný – shromáždit se – naschvál – bujarý   
b. „Nelíbí se mi chování mladých bohů,“ řekl Apsu své 
ženě Tiamatě, „ve dne ani v noci nemám klid, všude je 
křik a zpěv. Nemohu spát. Zničím ty mladé bohy.“
rozprášit – zamhouřit oko – protivit se – pravit – chaos 
c. Marduk tedy vytáhl do boje a řídil svůj vůz přímo 
k Tiamatě. Hodil svou síť a chytil do ní Tiamatu. Vzal luk, 
tětivu a vystřelil šíp, který ji propíchl.
řítit se – polapit – vrhnout – vydat se 

a.

b.

c.

d.

e.

Jak byl podle starověké mezopotamské báje 
stvořen svět z těla bohyně a člověk z krve boha

Eduard Petiška 
 
Odnepaměti chtěli lidé vědět, jak vznikl a odkud se vzal 

náš svět. Odkud se na tomto světě vzal sám člověk?  
V různých krajích našeho světa vznikaly příběhy, které lidem 
dávaly odpovědi na tyto otázky. Mýtus o stvoření světa 
a člověka, který budeme číst v následující ukázce, pochází 
z oblasti starověké Mezopotámie.  

 
Když nahoře nebesa neměla ještě jméno a dole nebyla 

země a nikdo neznal její jméno, když ještě nebyly močály, 
z kterých se zvedá rákosí, když nestály chrámy a svět byl 
bez bohů, spojily se a smísily vlny slaných vod, Tiamat, 
a vlny sladkých vod, Apsu. Uprostřed vod se zrodili bohové 
a byli mladí a krásní a veselí.  

Shromáždili se k bujné hostině a jejich křik, zpěv 
a výtržnosti naplnily zvukem prostory světa jindy tak tiché. 
Hluk naplnil kdejaký kout a klesl i do hlubin, kde odpočíval 
bůh sladkých vod Apsu. 

„Protiví se mi chování mladých bohů,“ řekl Apsu své ženě 
Tiamatě, „ve dne v noci nemám klid, celý svět se otřásá 
křikem a zpěvem. Nemohu zamhouřit oko. Rozpráším to 
mladé pokolení a zničím je.“ 

„Ne,“ řekla Tiamat, „nesmíme zničit, co jsme stvořili. 
I když se nám chování mladých bohů nelíbí, buďme trpěliví.“ 
Pověst o tom, co Apsu zamýšlí, se donesla do shromáždění 
mladých bohů. Uvažovali, jak by se mohli zachránit. Tu 
povstal z jejich středu moudrý a mocný bůh Ea a uklidnil 
je. Vyslovil kouzelné zaříkadlo a spánek se rozlil vodami 
a obklopil Apsua a donutil ho ulehnout. Jakmile Apsu usnul 
v hlubinách své jeskyně, přepadl jej mladý bůh Ea, stáhl 
mu třpytnou korunu z hlavy a zabil ho. Sám se usídlil v jeho 
příbytku a přivedl sem i svou nevěstu Damkinu. Zde se také 
narodil Eovi a Damkině nejmocnější bůh, který se kdy mezi 
mezopotamskými bohy narodil.  

Jméno nového boha bylo Marduk. Byl dvakrát bohem, 
měl čtyři uši, které všechno slyšely, a čtyři oči, které všude 
dohlédly. Jakmile pohnul ústy, šlehl mu ze rtů jasný plamen. 
Mardukova sláva a síla se znelíbila některým bohům. 
Vyhledali Tiamatu a podněcovali ji proti Mardukovi.  
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„Zapomněla jsi, kdo zabil tvého manžela Apsua,“ říkali jí 
a probouzeli v ní myšlenku na odplatu, „Mardukův otec ho 
zabil a Marduk se nad nás vyvyšuje a chce se zmocnit vlády. 
Vytáhni proti němu do boje a znič ho!“ 

Tiamat podlehla tolika našeptavačům a poslechla jejich 
radu. Stvořila vojsko nestvůr. Pak z bohů, kteří ji obklopili 
a volali po pomstě, vybrala Kingua. Vyvolila ho za vůdce 
nespokojených bohů.  

Moudrý Ea se dozvěděl o hrozícím nebezpečí. Vyšel hledat 
pomoc u bohů, s nimiž byl spřátelen. Postavili Mardukovi 
trůn, posadili ho na něj, oslavovali ho a volali: „Ty jsi největší 
z bohů, cokoliv rozkážeš, musí se stát. Ty můžeš rozkázat 
zkáze a můžeš i stvořit, co se ti zlíbí.“… 

Marduk, naplněn ohněm a blesky, vytáhl do boje v brnění 
hrůzy a řídil svůj vůz přímo k Tiamatě. Vrhl svou síť a polapil 
do ní Tiamatu. Vzal luk, tětivu a vypustil šíp, který jí pronikl 
tělem. Tiamatino vojsko se zachvělo a obrátilo se na útěk. 
A nakonec zajal Kingua, vůdce nepřátel.  

Potom se vrátil k zabité Tiamatě, rozřízl ji na dvě půlky 
jako škebli, jednu polovinu bohyně pozvedl vzhůru a stvořil 
z ní nebesa. Z druhé poloviny zabité Tiamaty stvořil Marduk 
zemi.  

Když toto všechno stvořil, navštívil boha Ea a řekl mu: 
„Chci stvořit kosti a maso a zachytit krev žilami, chci stvořit 
živou bytost a nazvat ji člověk. Obětuji k tomu nepřátelské 
bohy, které jsem spoutal a stvořím z nich lidi.“  

„Stačí, když obětuješ jednoho boha,“ odpověděl Ea, „nech 
ostatní žít.“ 

Marduk svolal všechny bohy a rozkázal přivést i protivníky. 
Obrátil se k nim a dal jim rozhodnout, koho chtějí ze svého 
středu vydat. Bohové pozvedli hlas: „Ať je obětován Kingu,“ 
přimlouvali se, „Kingu všechno způsobil. Kingu vedl proti 
tobě vojsko.“  

Přivedli Kingua, Marduk mu otevřel žíly a z jeho krve 
stvořil člověka.  

Byl stvořen svět, nebe, země a nakonec člověk, aby sloužil 
a klaněl se bohům… 

                                                                              
(z knihy Příběhy, na které svítilo slunce)

Jak byl podle starověké mezopotamské báje 
stvořen svět z těla bohyně a člověk z krve boha

podle Eduarda Petišky

Odnepaměti chtěli lidé vědět, jak vznikl a odkud se vzal 
náš svět. Odkud se na tomto světě vzal sám člověk?  
V různých krajích našeho světa vznikaly příběhy, které lidem 
dávaly odpovědi na tyto otázky. Mýtus o stvoření světa 
a člověka, který budeme číst v následující ukázce, pochází 
z oblasti starověké Mezopotámie. 

Když nebe nemělo ještě jméno a dole nebyla země a nikdo 
neznal její jméno, když ještě nebyly močály, když nestály 
chrámy a svět byl bez bohů, spojily se vlny slaných vod, 
Tiamat, a vlny sladkých vod, Apsu. Uprostřed vod se zrodili 
bohové a byli mladí a krásní a veselí.  

Sešli se k velké a radostné hostině. Křičeli, zpívali a dělali 
různé výtržnosti.  Hluk naplnil kdejaký kout světa a donesl 
se až tam, kde odpočíval bůh sladkých vod Apsu.

„Nelíbí se mi, jak se chovají mladí bohové,“ řekl Apsu své 
ženě Tiamatě, „ve dne ani v noci nemám klid, všude je křik 
a zpěv. Nemohu spát. Zničím ty mladé bohy.“ 

„Ne,“ řekla Tiamat, „nesmíme zničit bohy, které jsme 
stvořili. I když se nám chování mladých bohů nelíbí, buďme 
trpěliví.“ 

Mladí bohové se dozvěděli, co chce Apsu udělat. Uvažovali, 
jak by se mohli zachránit. Tu promluvil moudrý a mocný 
bůh Ea a uklidnil je. Vyslovil kouzelné zaříkadlo a Apsu upadl 
do hlubokého spánku. Jakmile Apsu usnul hluboko ve své 
jeskyni, přepadl ho mladý bůh Ea, stáhl mu třpytivou korunu 
z hlavy a zabil ho. Sám zůstal v jeho příbytku a přivedl sem 
i svou nevěstu Damkinu. Zde se také narodil Eovi a Damkině 
nejmocnější bůh, který se kdy mezi mezopotamskými bohy 
narodil. 

Jméno nového boha bylo Marduk. Byl dvakrát bohem, 
měl čtyři uši, které všechno slyšely, a čtyři oči, které všechno 
viděly.  Z úst mu šlehal jasný plamen. Marduk byl silný 
a slavný a to  se nelíbilo některým bohům. Našli Tiamatu 
a podněcovali ji proti Mardukovi.  

„Zapomněla jsi, kdo zabil tvého manžela Apsua,“ říkali jí 
a chtěli, aby se pomstila. „Mardukův otec ho zabil a Marduk 
se nad námi povyšuje a chce vládnout.  Bojuj s ním a znič 
ho!“  

Tiamat podlehla a poslechla jejich radu. Stvořila vojsko 
nestvůr. Pak z bohů, kteří ji obklopili a chtěli se pomstít, 
vybrala Kingua. Zvolila ho za vůdce nespokojených bohů. 

Moudrý Ea se dozvěděl o nebezpečí. Šel proto poprosit 
o pomoc bohy, se kterými se přátelil. Ti postavili Mardukovi 
trůn, posadili ho na něj, oslavovali ho a volali: „Ty jsi největší 
z bohů, cokoliv rozkážeš, musí se stát. Ty můžeš zničit svět 
a můžeš i stvořit svět, můžeš udělat, co se ti zlíbí.“… 

Marduk tedy vytáhl do boje a řídil svůj vůz přímo k Tiamatě. 
Hodil svou síť a chytil do ní Tiamatu. Vzal luk, tětivu a 
vystřelil šíp, který ji propíchl. Tiamatino vojsko dostalo 
strach a začalo utíkat. A nakonec zajal Marduk Kingua, vůdce 
nepřátel.  
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Potom se vrátil k mrtvé Tiamatě, rozřízl ji na dvě půlky 
a z jedné půlky stvořil nebesa. Z druhé poloviny stvořil 
Marduk zemi.  

Když toto všechno stvořil, navštívil boha Ea a řekl mu: 
„Chci stvořit kosti a maso, chci stvořit živou bytost a nazvat 
ji člověk. Lidi stvořím z bohů, které jsem spoutal.“  

 „Stačí, když obětuješ jen jednoho boha,“ odpověděl 
Ea, „ostatní nech žít.“ 

 Marduk svolal všechny bohy a rozkázal přivést 
i nepřátele. Nepřátel se zeptal, koho chtějí ze svého středu 
vydat. Bohové pozvedli hlas: „Obětujeme  Kingua,“ říkali, 
„Kingu všechno zavinil. Kingu vedl proti tobě vojsko.“ 

 Přivedli Kingua, Marduk mu otevřel žíly a z jeho 
krve stvořil člověka.  

 Byl stvořen svět, nebe, země a nakonec člověk, 
aby sloužil a klaněl se bohům… 

Otázky a úkoly k textu: 

1. Kolik postav v textu vystupuje? Pět, šest, nebo 
sedm?
2. Doplň tabulku:

Jméno Kdo to je?

Apsu bůh sladkých vod

Tiamat

nejmocnější mezopotamský bůh

Eu

Damkina

Kingu

3. Vypiš všechny postavy, které v mýtu vystupují, 
a popiš jejich vztahy.
4. Popiš, jak vypadal bůh Marduk. Vyprávěj, co udělal, 
jak se choval.
5. Proč se Apsu rozzlobil na mladé bohy?
6. Kdo to byl Ea? Vyprávěj, co udělal, jak se choval. 
7. K nejstarším starověkým civilizacím patřily kromě 
území Mezopotámie také starověký Egypt, Čína a Indie. 
Jakou představu o vzniku světa měli staří Egypťané, 
Číňané a Indové?
8. Jak podle tebe vznikl svět a odkud se na této planetě 
vzal člověk? 
9. Které z teorií o vzniku světa a člověka na Zemi věříš 
ty? (Který z příběhů je blízký tobě?)
10. Jak je možné, že se nám dochovala tisíce let stará 
mytická vyprávění? Popiš, jak se mýty mezi lidmi 
nejspíše šířily. Je spisovatel Eduard Petiška autorem 
tohoto mýtu? Nebo tento mýtus vymyslel někdo jiný?
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O HLAVNÍCH SLOVANSKÝCH 
BOZÍCH – JAK VYPADAJÍ 

A. Odpověz na otázky:  

1. Naši nejstarší předkové jsou Slované. Které 
další národy mají slovanské předky? Slované věřili 
v mnohobožství. Víš, co toto slovo znamená?

2. Znáš jiné národy, které věřily (věří) v mnohobožství?

3. V co věříš ty? V jediného boha, v mnoho bohů nebo 
v žádného boha?  

4. Spoj pojmy s obrázky.

HŘÍVA

OPRATĚ

Co děláme, když:  

a) zapřáhneme koně,
b) trhneme opratěmi?

5. Vysvětli význam podtržených sloves, k daným 
slovesům dopiš do druhého sloupečku jejich vidovou 
dvojici. (Vidovou dvojici najdeš v textu.)

SLOVESA NEDOKONAVÁ SLOVESA DOKONAVÁ

kráčet                               ………………..........
hřmět                               ……………….......... 
blýskat se                             ………………..........           
uchopovat                            ……………….......... 
trhat                                     ………………..........  
nést                               ………………..........  
umírat                               ……………….......... 
zlobit (se)                             ………………..........   
dupat                               ………………..........  
………………..........     rozsvítit  
………………..........  vypátrat
………………..........   napást se

6. Vysvětli tato spojení:

a) zlatohřívý kůň, 
b) napřažená ruka,
c) obrovitý dub.

7. Najdi k podtrženým slovům ve větách synonyma. 
Pracuj s originálním textem. 

a) Bůh Svarožic, hlavní bůh, má místo hlavy kouli. A ta 
koule se pořád otáčí všemi různými směry, aby všechno 
najednou viděla, všechno a najednou slyšela a do 
každého kouta světa  mohla mluvit…
b) O jeho zlatohřívém koni a slunečním kočáru se 
povídají různé pověsti.
c) Svarožic každé ráno vezme pevně opratě, trhne jimi, 
a krásný zlatohřívák vykročí.
d) Má strašidelnou tvář, ale ještě nikdo ji nepopsal, 
protože dříve, než si ji kdokoliv stačil zapamatovat, 
strachy zemřel.
e) Rozzlobený Perun se však dá udobřit. Má rád oběti…
f) Z černé tváře koukají černé oči, jeho vlasy a chlupy 
jsou tmavší než černé havraní peří.

O hlavních slovanských bozích – jak vypadají

Ivan Hudec 
 
Češi, Slováci, Rusové, Poláci a jiné východoevropské 

národy mají společné předky. Jsou to Slované. Nejstarší 
Slované uctívali mnohobožství – uznávali skupinu bohů. 
O těchto bozích si lidé vyprávěli různé příběhy – mýty. I když 
o slovanské mytologii nemáme dostatek písemných zpráv, 
víme, že hlavním slovanským bohem byl Svarožic; bůh 
bouře byl Perun; bohem noci byl Radegast; velkým 
a slavným slovanským bohem byl Svantovít… Každý 
z těchto bohů měl jinou podobu, měl jiné schopnosti a jiné 
vlastnosti. Podle nejstarších slovanských mýtů si jednotlivé 
bohy můžeme představovat takto:   

 
Bůh Svarožic, hlavní bůh, má místo hlavy kouli. A ta koule 

se neustále otáčí všemi možnými směry – aby všude a naráz 
viděla, všechno a naráz slyšela a do každého kouta světa 
naráz mohla mluvit… Svarožic má tolik očí, tolik uší, nosů 
a úst, že se mu na hlavu nevejde ani jeden jediný vlásek. 
Také radost či hněv musí vyjádřit jinak než úsměvem nebo 
vráskou, protože na ně nezbylo místo. Bůh Svarožic dělá 
jen věci potřebné a čas od času také takové, které mu působí 
rozkoše. Přestože je to nejvyšší bůh, neoddává se jen 
slastem – musí vládnout, jinak by nastal nepořádek. Mnoho 
takových vlastností má z boha i člověk. Bůh Svarožic má 
také koně. O jeho zlatohřívém vraníkovi a slunečním kočáru 
kolují všelijaké pověsti. Snad i proto, že jen málokterému 
smrtelníkovi se je podařilo na vlastní oči vidět. 

Zlatohřívého koně má Svarožic zapřaženého do 
nejparádnějšího vozu, jaký kdy bůh Radegast vykoval. Když 
si představíte ten nej-nej- vyšňořenější, tak ten jeho je ještě 
vyšňořenější! V tom kočáře vozí slunce a v něm svého tvrdě 
spícího otce… Svarožic každé ráno pevně uchopí opratě, 
trhne jimi, a krásný zlatohřívák vykročí. 
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Koně má i Perun – prchlivý a obávaný bůh bouře, jenž 
burácí hromy a metá blesky. I ten jeho hněv však bývá 
k něčemu dobrý – zahřmí, zablýská se, až nebe zapláče, 
spustí se déšť, a to je dobře, protože déšť přináší velkou 
úrodu – a tak je Perun zároveň bohem úrody. Tento božský 
vladyka sídlí v syrovém koutě severu… Zatímco menší 
bohové vedou malé války, Perun řídí války rozsáhlé, přímo 
války světové. Má hrozivou tvář, ale ještě nikdo ji nepopsal, 
protože dříve, než si ji kdokoliv stačil vrýt do paměti, strachy 
zemřel. Peruna není radno zlobit a protivit se mu – pokud 
opovážlivce neudeří bleskem a nespustí hromobití, může 
dupnout nohou tak silně, že se otevře země a pohltí všechno, 
co ji pokrývá. Zlostný Perun se však dá udobřit. Má rád 
oběti… 

Radhost neboli Radegast je bohem noci… Z černé tváře 
uhrančivě hledí černé oči, jeho vlasy a chlupy jsou tmavší 
než havraní peří. Rozsvěcuje hvězdy a bdí nad nočními ohni 
těch, kteří se toulají... 

Velký a slavný bůh je Svantovít. Má čtyři hlavy, protože 
když Svarožic nemá čas, sleduje nejen svou stranu světa, 
ale i tři ostatní. Svantovít je Svarožicův miláček, a má proto 
větší výsady než ostatní božští vladykové… 

Když jsou bohové na hostině a pijí medovinu z medu, 
který sesbíraly včely bohyně Pripegaly z květů horských 
lučin a akátových lesů…, Svarožic sedí na trůnu – na stolci 
z dubových ratolestí. Po pravici má Svantovíta se čtyřmi 
hlavami, po levici Radegasta se zahalenou černou tváří a za 
zády mu stojí Perun s napřaženou rukou plnou blesků 
a orlím zrakem pátrá po nezvaných hostech… 

Ostatní bohyně a bohové sedí kolem těchto hlavních 
bohů. Všem vévodí Svarožic. Bohové se baví v koruně 
božského stromu, obrovitého dubu. Jeho kořeny tvoří 
v útrobách pramáti Země rudné žíly. Kmen má neviditelný…, 
a proto nevíme, kde přesně roste. 

Zatímco jsou bohové na hostině, Perunův kůň se pase 
se Svarožicovým zlatohřívým ořem… ve žlutobílém 
hvězdném prachu, který chutná jako mléko s medem. V té 
době je klid a lidé pracují na poli.  

(z knihy Báje a mýty starých Slovanů)

O hlavních slovanských bozích – jak vypadají

podle Ivana Hudce

Češi, Slováci, Rusové, Poláci a jiné východoevropské 
národy mají společné předky. Jsou to Slované. Nejstarší 
Slované uctívali mnohobožství – uznávali skupinu bohů. 
O těchto bozích si lidé vyprávěli různé příběhy – mýty. I když 
o slovanské mytologii nemáme dostatek písemných zpráv, 
víme, že hlavním slovanským bohem byl Svarožic; bůh 
bouře byl Perun; bohem noci byl Radegast; velkým a slavným 
slovanským bohem byl Svantovít… Každý z těchto bohů 
vypadal jinak, měl jiné schopnosti a jiné vlastnosti. Podle 
nejstarších slovanských mýtů si jednotlivé bohy můžeme 
představovat takto:  

Bůh Svarožic, hlavní bůh, má místo hlavy kouli. A ta koule 
se pořád otáčí všemi různými směry, aby všechno najednou 
viděla, všechno a najednou slyšela a do každého kouta světa 
mohla mluvit… Svarožic má tolik očí, tolik uší, nosů a úst, 
že se mu na hlavu nevejde ani jeden jediný vlásek. Také 
radost či hněv musí vyjádřit jinak než úsměvem nebo 
vráskou, protože na ně nezbylo místo. Bůh Svarožic dělá 
jen důležité věci, ale čas od času také takové, které mu dělají 
radost. Přestože je to nejvyšší bůh, nedělá jen věci příjemné 
– musí také vládnout, jinak by byl na zemi nepořádek. Mnoho 
takových vlastností má i člověk. Bůh Svarožic má také koně. 
O jeho zlatohřívém koni a slunečním kočáru se povídají 
různé pověsti. To proto, že jen málo lidem se koně podařilo 
vidět na vlastní oči. 

 Svarožic zapřáhl koně do nejozdobenějšího vozu. 
Když si představíte ten nej-nej- krásnější vůz, tak ten jeho 
je ještě krásnější! V tom kočáře vozí slunce a v něm svého 
otce, který tvrdě spí… Svarožic každé ráno vezme pevně 
opratě, trhne jimi, a krásný zlatohřívák vykročí. 

 Koně má i Perun – bůh bouře, kterého se lidé bojí.  
Dělá hromy a metá blesky. A i když se zlobí, je to dobré 
– zahřmí, zablýská se, začne pršet, a to je dobře, protože 
déšť přináší velkou úrodu – a tak je Perun také bůh úrody. 
Perun sídlí na severu… Zatímco menší bohové vedou malé 
války, Perun řídí války velké, přímo války světové. Má 
strašidelnou tvář, ale ještě nikdo ji nepopsal, protože dříve, 
než si ji kdokoliv stačil zapamatovat, strachy zemřel. Peruna 
není dobré zlobit a dělat věci proti němu. Kdo ho rozzlobí, 
udeří ho bleskem, začne hřmět, může dupnout nohou tak 
silně, že se otevře země, která vše pohltí. Rozzlobený Perun 
se však dá udobřit. Má rád oběti… 

 Radhost neboli Radegast je bohem noci… Z černé 
tváře koukají černé oči, jeho vlasy a chlupy jsou tmavší než 
černé havraní peří. Rozsvěcuje hvězdy a chrání  ohně těch, 
kteří se toulají v noci... 

 Velký a slavný bůh je Svantovít. Má čtyři hlavy, 
protože když Svarožic nemá čas, dává pozor nejen na svou 
stranu světa, ale i na tři ostatní. Svantovít je Svarožicův 
miláček, a má proto více práv než ostatní bohové… 
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Když jsou bohové na hostině a pijí medovinu z medu, 
Svarožic sedí na trůnu – z dubových listů. Po pravici stojí 
Svantovít se čtyřmi hlavami, po levici Radegast se zahalenou 
černou tváří a za zády mu stojí Perun s napřaženou rukou 
plnou blesků a pátrá po hostech, které na hostinu nepozvali…   

Ostatní bohyně a bohové sedí kolem těchto hlavních 
bohů. Všem vládne Svarožic. Bohové se baví v koruně 
božského stromu, obrovitého dubu.  Kmen má neviditelný…, 
a proto nevíme, kde přesně roste .

Zatímco jsou bohové na hostině, Perunův kůň se pase 
se Svarožicovým zlatohřívákem…  V té době je klid a lidé 
pracují na poli. 

Otázky a úkoly k textu: 

1. Proč se Svarožicovi na hlavu nevejde ani vlásek?
2. Proč má Svantovít více práv než ostatní bohové?
3. Lidé si vymýšlí různé nepravdy o Svarožicově 
zlatohřívém koni. Proč?
4. Čeho všeho je Perun bohem?
5. Co se stane tomu, kdo Peruna rozzlobí? Kdybychom 
rozzlobili boha Peruna, jak bychom ho mohli zase 
udobřit?
6. Vyber si jednoho boha z textu. Přečti si jeho popis 
a zkus ho namalovat.
7. Hra na sochaře. Přečtěte si znovu 6. odstavec textu. 
Vyberte mezi sebou čtyři spolužáky a vytvořte živé 
sousoší, které bude co nejvíce odpovídat popisu textu. 
8. Četl/a jsi o tom, jak si lidé představovali podobu 
slovanských bohů, jaké vlastnosti jim přisuzovali. 
Zkus teď zapojit svoji fantazii. Vymysli podobu dalšího 
slovanského boha. Popiš, jak vypadal, jak se choval, 
jaké měl vlastnosti.
9. Srovnej upravený text s originálem. Hledej odlišná 
místa.
10. Zapamatoval/a sis, jak se jmenuje autor knihy, 
ze které pochází tento úryvek? Jaké další informace 
o tomto spisovateli si pamatuješ?
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ZROZENÍ SLUNCE A MĚSÍCE
A. Odpověz na otázky:  

1. Dokážeš stručně shrnout současné vědecké poznatky 
o Slunci? Dokážeš stručně shrnout současné vědecké 
poznatky o Měsíci?

2. Zakresli pohyby naší Země kolem Slunce a pohyby 
Měsíce kolem naší Země. Později svůj obrázek srovnáš s 
představou o pohybu Slunce starých Aztéků. 

3. Spoj podtržená slova s jejich správným významem.

rozjímat              To je, když něco svítí.
postit se              To je, když někdo přemýšlí.
povzbuzovat        To je, když někdo někoho bije.
bičovat              To je, když si někdo sedne na kolena. 
kleknout si          To je když někdo nějaký čas něco nejí.
zářit              To je, když někomu dáváme odvahu.

4. Doplň do vět vhodná slova.

a) Když slunce vychází, říkáme, že je _ _ _ T Á _ Í.
b) Když slunce zapadá, říkáme, že je Z _ _ _ _ slunce.
c) Slunce vychází na _ Ý _ _ _ Ě a zapadá na _ Á _ _ _ Ě.

5. Vysvětli rozdíl mezi slovy: oběť – obětovat – obětovat 
se.

6. Vylušti křížovku. Všechna slova, která do křížovky 
potřebuješ, najdeš v textu Zrození Slunce a Měsíce. 

a) starověká stavba
b) synonymum ke slovu smůla
c) Co roste z kmene stromu?
d) Jak se nazývá drahý kov žluté barvy?
e) Co najdeme pod kúrou stromu?
f) Co můžeme použít v případě, když máme zranění?
g) Jak se nazývá místo, na kterém rozděláváme oheň?
h) Jak se jmenoval bůh, který skočil do ohně a proměnil 
se v Měsíc?
 

Zrození Slunce a Měsíce

Václav Šolc 
 
Aztékové byli starý indiánský kmen. Žili na území dnešního 

Mexika. Uctívali přes 1000 bohů. V následující ukázce si 
přečteme, jak podle Aztéků vzniklo Slunce a Měsíc.   

 
Kdysi dávno, když byla na zemi ještě tma, když ještě 

nebylo denní světlo, sešli se bohové a radili se o tom, kdo 
by měl zařídit, aby na zemi zavládlo světlo. Když se radili, 
přihlásil se jeden z nich, Tekusistékatl: 

„Dobrá, já si to vezmu na starost.“ 
Bohové se ptali dál: 
„A kdo ještě? Jeden na to nestačí.“ 
Nastalo ticho. Kdo z nich se té nesnadné práce ujme? 

Jen jeden z nich, skoro neznámý a nemocný, o kterém toho 
ostatní bohové moc nevěděli, souhlasil, když se na něj 
obrátili, že by to snad mohl být právě on. 

„Tak dobrá. Beru to na sebe. Tekusistékatl aspoň nebude 
sám.“

Začali tím, že čtyři dny rozjímali. Potom zapálili oheň na 
skále, která se dodnes jmenuje „ohniště bohů“. Na tom 
ohni pak spálili své oběti. Tekusistékatl obětoval místo 
suchých větví pera ptáka Ketsala, místo suché trávy zlato 
a jeho vonná pryskyřice byla jen ta nejlepší… Ten druhý, 
ten nemocný – jmenoval se Nanauatsin – místo pryskyřice 
vhodil do ohně obvazy svých vředů. Oba se pak postili 
a bičovali po čtyři noci, každý na jedné pyramidě, a ty 
pyramidy na tom místě stojí dodnes. 

Když měli ty čtyři noci za sebou, pustili se do dalších 
příprav. Tekusistékatl si oblékl košili z bílé látky a ozdobil 
se peřím volavky. Nanauatsin si nasadil čelenku z lýka… 
Když přišla půlnoc, shromáždila se božstva u „ohniště 
bohů“. Seřadila se do dvou řad a ti dva pak prošli mezi nimi 
k ohni. Jejich úkolem teď bylo vrhnout se do ohně a obětovat 
se. Tekusistékatl měl skočit jako první. Když však došel 
k ohništi a ucítil jeho žár, dostal strach a couvl. Bohové ho 
povzbuzovali, aby to zkusil znovu, ale ani teď se neodvážil 
skočit. Tak to zkusil čtyřikrát, ale bez výsledku. 

Bohové tedy zavolali Nanauatsina a vyzvali ho, aby skočil. 
Sotva to dořekli, zavřel nemocný oči, rozběhl se a skočil 
do ohně. Když uviděl Tekusistékatl jeho odvahu, rozběhl 
se a skočil také… 

Když oba bohové zmizeli v ohni, posadili se ostatní kolem 
skály a čekali, co se stane, co oběť těch dvou světu přinese. 
Za chvíli začalo rudnout nebe a bylo tu – svítání! Bohové 
poklekli a čekali, kde se objeví Nanauatsin, proměněný 
v Slunce. Jedni mysleli, že to bude na severu, jiní si mysleli, 
že to bude na jihu. Správně se rozhodli ti, kdo hleděli 
k východu. 

7. Co znamená slovo, které jsi vyluštil/a v tajence? Vyber 
z nabídky: 

 
a) autoři mýtů, 
b) vyprávění mýtů, 
c) soubor mýtů. 

a.

b.

c.

d.

e.

f.

G

g.

h.
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Když pak Slunce konečně vyšlo, planulo rudě a kolébalo 
se. Jeho záře byla tak veliká, že se na ně nikdo nedokázal 
podívat přímo. Po něm pak vyšel na téže straně nebe 
Tekusistékatl, který se proměnil v Měsíc. A říká se, že oba 
tehdy zářili stejně. Když to bohové viděli, poradili se a řekli:

„Co teď máme dělat? Je to v pořádku, že oba zazáří stejně 
silným jasem?“ 

Usoudili, že to správné není, že by měl více zářit ten, kdo 
byl odvážnější. A tak vyslali orla, aby k těm dvěma zaletěl. 
Ten orel držel v zobáku mrtvého králíka a tím uhodil 
Tekusistékatla několikrát do tváře. Od té doby září Měsíc 
méně a má na tváři tmavé skvrny.  

A pak stály Slunce a Měsíc nad zemí na jednom místě. 
Bohové se znovu poradili a řekli:  

„Tohle přece nemůže nikdo přežít. Slunce se nehýbe 
a všechno spálí!“...  

Vtom zadul Pán větru, jak nejsilněji dovedl a vida, jeho 
dech přece jen Sluncem pohnul, takže pomalu prošlo svou 
denní drahou, jako to činí dodnes. Měsíc vyčkával bez hnutí 
na místě a teprve, když Slunce zapadlo, dal se do pohybu 
i on. Tak se od sebe vzdálily… Slunce ozařovalo den a Měsíc 
dával svůj svit noci. 

Zrození Slunce a Měsíce

podle Václava Šolce

Aztékové byli starý indiánský kmen. Žili na území dnešního 
Mexika. Uctívali přes 1000 bohů. V následující ukázce si 
přečteme, jak podle Aztéků vzniklo Slunce a Měsíc.  

Dávno byla na zemi jen tma. Sešli se bohové a radili se 
o tom, kdo by měl zařídit, aby na zemi bylo světlo. Když se 
radili, přihlásil se jeden z nich, Tekusistékatl: 

„Dobře, já to zařídím.“ 
Bohové se ptali dál: 
„A kdo ještě? Jeden to nedokáže.“ 
Bylo ticho. Nikdo nic neříkal. Jen jeden bůh souhlasil, 

když se na něj ostatní bohové obrátili. Byl to neznámý 
a nemocný bůh, o kterém toho ostatní bohové moc nevěděli.

„Tak dobře. Udělám to já. Tekusistékatl aspoň nebude 
sám.“

Nejprve čtyři dny rozjímali. Potom zapálili oheň na skále, 
která se dodnes jmenuje „ohniště bohů“. Na tom ohni pak 
zapálili své oběti. Tekusistékatl obětoval to nejlepší, co měl. 
Místo suchých větví obětoval pera ptáka Ketsala, místo 
suché trávy obětoval zlato a jeho voňavá pryskyřice byla ta 
nejlepší… Ten druhý, ten nemocný – jmenoval se Nanauatsin 
– hodil do ohně jen obvazy svých ran. Oba bohové se pak 
postili a bičovali po čtyři noci, každý na jedné pyramidě, 
a ty pyramidy na tom místě stojí dodnes. 

A pak se pustili do dalších příprav. Tekusistékatl si oblékl 
bílou košili a ozdobil se peřím. Nanauatsin si nasadil čelenku 
z lýka… Když byla půlnoc, setkali se bohové u „ohniště 
bohů“. Bohové udělali dvě řady a Tekusistékatl a Nanauatsin  
pak prošli mezi nimi k ohni. Bohové chtěli, aby skočili do 
ohně a obětovali se. Tekusistékatl měl skočit jako první. 
Když však došel k ohništi a ucítil horké plameny, dostal 
strach. Bohové ho povzbuzovali, aby to zkusil znovu, ale 
ani teď se neodvážil skočit. Tak to zkusil čtyřikrát, ale 
neskočil.

Bohové tedy zavolali Nanauatsina a vyzvali ho, aby skočil. 
Sotva to řekli, zavřel nemocný bůh oči, rozběhl se a skočil 
do ohně. Když uviděl Tekusistékatl jeho odvahu, rozběhl se 
a skočil také… 

Když oba bohové zmizeli v ohni, posadili se ostatní kolem 
skály a čekali, co se stane. Za chvíli začalo svítání! Bohové 
si klekli a čekali, kde se objeví Nanauatsin, který se proměnil 
v Slunce. Jedni bohové mysleli, že to bude na severu, jiní 
bohové si mysleli, že to bude na jihu. Správně se rozhodli 
ti, kdo se dívali na východ. 

Když pak Slunce vyšlo, bylo rudé. Zářilo tak, že se na ně 
nikdo nemohl podívat. Po něm pak vyšel na stejné straně 
nebe Tekusistékatl, který se proměnil v Měsíc. A říká se, že 
oba tehdy zářili stejně. Když to bohové viděli, poradili se 
a řekli: 

„Co teď budeme dělat? Je to v pořádku, že oba září stejně 
silně?“ Mysleli si, že to není správné, že by měl víc zářit 
ten, kdo byl odvážnější. A tak vyslali orla, aby k těm dvěma 
zaletěl. Ten orel držel v zobáku mrtvého králíka a tím uhodil 
Tekusistékatla několikrát do tváře. Od té doby září Měsíc 
méně a má na tváři tmavé skvrny. 
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A pak stály Slunce a Měsíc nad zemí na jednom místě. 
Bohové se znovu radili a řekli:  

„Tohle přece nemůže nikdo přežít. Slunce se nehýbe 
a všechno spálí!...  

Vtom Pán větru zadul, jak nejsilněji dovedl. Jeho dech 
pohnul Sluncem. Slunce pomalu prošlo po své dráze, jako 
to dělá dodnes. Měsíc stál na místě a teprve potom, když 
Slunce zapadlo, začal se pohybovat i on. Tak se od sebe 
Slunce a Měsíc vzdálily… Slunce od té doby svítilo ve dne 
a Měsíc svítil v noci. 

Otázky a úkoly k textu: 

1. Kdo zařídil, že Zemi ve dne začalo osvětlovat Slunce 
a v noci Měsíc?
2. Co udělali Tekusistékatl a Nanauatsin, aby zařídili na 
Zemi světlo?
3. Který bůh byl více odvážný? Tekusistékatl, nebo 
Nanauatsin?
4. Proč bohové vyslali orla, aby zaletěl k bohům 
proměněným ve Slunce a v Měsíc? Co orel udělal?
5. Díky komu se Slunce začalo pohybovat po své 
dráze?
6. Vzpomeň si na současné vědecké poznatky o pohybu 
naší Země kolem Slunce a o pohybu Měsíce kolem naší 
Země. Srovnej tyto poznatky s aztéckou představou 
o pohybu Slunce.
7. Přečetl/a jsi již několik textů, které nazýváme mýty. 
Dokážeš shrnout, co slovo mýtus znamená a jaké texty 
nazýváme mýty?
8. Který další mýtus, který jsi již v této publikaci četl/a, 
pojednává o vzniku jiného přírodního jevu?
9. Porovnej slova mýtus x mytologie. S oběma slovy 
ses už v této kapitole setkal/a. Vysvětli, jaký je mezi 
nimi rozdíl.
10. Jak se mýty mezi lidmi šířily? Jak se uchovaly 
v povědomí lidí a jak je možné, že se s nimi můžeme 
seznámit i my dnes v moderní době?
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POVĚST

CHARAKTERISTIKA 
Pověsti patří mezi epické prozaické žánry. Pověsti 

vycházejí z ústní lidové slovesnosti. Lidé si je vyprávěli mezi 
sebou pro poučení i pro zábavu a předávali si je z generace 
na generaci. Často si k příběhu přidávali další podrobnosti, 
aby jejich vyprávění bylo zajímavější.  V období romantismu 
začali někteří spisovatelé pověsti sbírat a zapisovat. Potom 
pověsti adaptovali (upravovali) a vydávali je v knihách. 
Proto se pověsti dochovaly až do dnešní doby. Také 
v současné době spisovatelé pověsti upravují a vydávají. 
Upravené pověsti vydávané v knihách označujeme jako 
pověsti literární.  

Existuje mnoho druhů pověstí, ale všechny mají podobné 
vlastnosti.

Pověsti se podobají pohádkám v tom, že v nich často 
vystupují nadpřirozené bytosti (vodník, čert, bílá paní, 
bezhlavý rytíř), kouzelné předměty a objevují se v nich čáry 
a kouzla.  

Na rozdíl od pohádek se pověst odehrává ve skutečném 
světě, obvykle se vztahuje ke konkrétnímu času (většinou 
víme, kdy se příběh stal), skutečnému místu, vyprávějí 
o skutečné postavě nebo předmětu.  

Pověsti můžeme dělit podle toho, o čem vyprávějí: 
Historické pověsti vyprávějí o významných událostech 

a okolnostech v historii národa (o válkách, o poddanství, 
o robotě, o vzpourách, o přírodních katastrofách, 
o epidemiích, o životě měst atp.).  

Pověsti o lidech vyprávějí příběhy o výjimečných nebo 
slavných postavách (kněžna Libuše, Dalibor, Karel IV. 
a další), o zajímavých lidských osudech (neštěstí, vražda).

Místní pověsti vyprávějí o místech jako např. město, hrad, 
dům, kaplička, studánka, skála.  

Pověsti o původu vysvětlují vznik zvláštních přírodních 
útvarů, starých stavebních památek, založení měst, vesnic, 
hradů, kostelů atp.   

Etymologické pověsti vysvětlují vznik místního názvu 
(Smíchov, Strašnice). 

Rodové pověsti vyprávějí o vzniku rodů a o jejich historii 
(rodové pověsti o pánech z Pernštejna). 

Erbovní (heraldické) pověsti objasňují vznik šlechtických 
erbů a městských znaků a domovních znamení (o vzniku 
znaku České Třebové).   

Démonické (pověrečné) pověsti vyprávějí o nadpřirozených 
bytostech, např. o vodníkovi, čertovi, bílé paní, o lidech 
s výjimečnými vlastnostmi nebo osudy, o tajemných 
událostech (o splnění věštby).  

Fámy (označované také jako současné nebo moderní 
pověsti) jsou moderní formou pověstí. Jde o příběhy téměř 
vždy smyšlené nebo nepravdivé, které jsou však vyprávěny 
tak, jako by se opravdu někomu staly (o lovcích orgánů, 
o žiletce nastražené na tobogánu, o kočičím drápu v jídle 
z restaurace, o nakažených jehlách atp.). 

Poznámky  
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Zapamatuj si!
 
• Pověst je žánr, který vychází z ústní lidové slovesnosti.
• Literární pověsti jsou pověsti, které spisovatelé sbírají,
  zapisují, upravují a vydávají v knihách.  
• Pověst vypráví o skutečných událostech, postavách,
   místech. 
• Většinou známe i čas, kdy se děj odehrává.  
• Některé části pověstí jsou vymyšlené. 
• Často se v nich objevují nadpřirozené bytosti, zázraky 
   a kouzla. 
• Dělení pověstí: například historické, pověsti o lidech,
   místní, pověsti o původu, etymologické, rodové, erbovní,
  démonické a jiné. 
• V současnosti se v městském prostředí šíří také pověsti,
  jimž říkáme fámy. 
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Psal také příběhy z prostředí skautských oddílů, sám 
působil dlouhá léta jako skautský vedoucí. Byl také 
autorem vlastivědných naučných knih. Od roku 1948 do 
roku 1989 nesměla být jeho díla vydávána.  

V knize Pověsti českých hradů a zámků najdeš například 
tyto pověsti: 

 
• O založení Prahy 
• Bába a Panna 

Eduard Petiška se narodil v Praze. Vystudoval 
literaturu a němčinu na Karlově univerzitě. Psal knihy 
pro děti i pro dospělé, překládal z němčiny, upravoval 
české i cizí pohádky, báje a pověsti. Je jedním 
z nejoblíbenějších českých autorů pro děti. Jeho knihy 
jsou známé po celém světě. Nejznámější jsou Staré 
řecké báje a pověsti. Ty byly přeloženy do sedmi 
jazyků. 

Je autorem například těchto knih pověstí: 

• Čtení o hradech 
• Čtení o hradech, zámcích a městech  
• Golem a jiné židovské pověsti a pohádky ze staré
   Prahy 

Josef Pavel se narodil ve Velkých Hydčicích. 
Vystudoval učitelský ústav, působil jako učitel a školní 
inspektor. V literární tvorbě se věnoval historii 
a pověstem z českých hradů a zámků.  

NĚKTEŘÍ AUTOŘI POVĚSTÍ

Karel Kalláb (1884–1963)
český spisovatel, sběratel 
pověstí, překladatel

Eduard Petiška (1924–1987)
český spisovatel a překladatel

Josef Pavel (1889–1948)
český sběratel a spisovatel 
pověstí, příběhů pro mládež a 
naučných vlastivědných knih

ČTENÍ NÁS BAVÍ II.

Karel Kalláb se narodil v Novém Městě na Moravě. 
Po absolvování učitelského ústavu působil jako učitel 
a později také jako ředitel školy. Byl aktivně činný 
v Sokole. Věnoval se studiu historických a archivních 
materiálů. V nich vyhledával staré báje a pověsti a ty 
shrnul do svých knih. Psal také poezii pro mládež 
a přeložil několik knih z němčiny a francouzštiny.   

Je autorem například knihy Pověsti hradů moravských 
a slezských. V této knize si můžeš přečíst například 
pověsti:

• O erbu pánů z Kounic
• Ondráš a Juráš
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Poznámky  

Vladimír Hulpach (1935)
český spisovatel, adaptátor, 
autor knih pro děti a mládež, 
editor a scenárista

Vladimír Hulpach se narodil v Praze. Vystudoval 
češtinu, ruštinu a srbochorvatštinu na Karlově 
univerzitě. Pracoval v nakladatelství a na ministerstvu 
kultury. Věnuje se především adaptacím bájí, pověstí, 
hrdinských eposů, písní a pohádek z celého světa. Je 
také autorem populárně naučných knih a filmových 
scénářů. Knížka indiánských pohádek Co vyprávěl 
kalumet byla přeložena do jedenácti jazyků. 

Oldřich Sirovátka (1925–1992)
český spisovatel, sběratel 
pověstí, literární vědec

Oldřich Sirovátka se narodil na Podkarpatské Rusi 
(dnešní Ukrajina). Vystudoval češtinu, filozofii 
a národopis (vědu o lidové kultuře) na Masarykově 
univerzitě v Brně. Učil na základní a později na vysoké 
škole. Pracoval jako vědec – zkoumal lidovou kulturu 
a folklor: písně, poezii, pohádky a pověsti. Sbíral 
a upravoval pohádky a pověsti pro děti. 

Vydal například tyto knihy pověstí: 

• Živá voda (napsal společně s Martou Šrámkovou)
• Byly časy byly
• Brněnské kolo a drak
• Moravské národní pohádky a pověsti

Petr Janeček (1978)
pražský etnolog a folklorista

Petr Janeček vystudoval etnologii na Filozofické 
fakultě a humanitní studia na Fakultě humanitních 
studií Univerzity Karlovy v Praze. Absolvoval výzkumné 
pobyty v USA, Rakousku, Polsku a Slovinsku. 
V současnosti pracuje v Národním muzeu a přednáší 
na vysokých školách. Sbírá a vydává současný 
prozaický folklor – městské legendy, fámy a anekdoty 
– a zabývá se jejich výzkumem.   

Vydal například tyto knihy:

• Černá sanitka a jiné děsivé příběhy
• Černá sanitka: Druhá žeň 
• Černá sanitka: Třikrát a dost
• Černá sanitka: To nejlepší ze současných pověstí 
   a fám

Napsal například tyto knihy pověstí:

• Báje a pověsti z Čech, Moravy a Slezska
• Zlatá kvočna
• Pohádkové vandrování po Čechách
• Pohádkové vandrování po Moravě
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POVĚST

O VLKODLACÍCH  
A. Odpověz na otázky:  

1. Tato pověst vypráví o vlkodlakovi. Kdo je to vlkodlak? 
Víš, jak vypadá? Jaké zvuky vydává? Znáš nějaký příběh 
(knihu, film) o vlkodlakovi? Jakými způsoby se lidé na 
vlkodlaky mění? Pokud nevíš, zkus o tom najít nějaké 
informace např. na internetu.

2. Znáš kromě vlkodlaka ještě jiné nadpřirozené bytosti, 
které mění svou podobu? Jaké?

3. Vysvětli, co znamená: Čarodějnice zaklela princeznu 
do stromu. Co znamená někoho zaklít? Znáš nějakou 
pohádku o zakleté princezně nebo o zakletém princi?

4. Víš, co je to mlýn? Co se ve mlýně vyrábí? Kdo byl 
mleč? 
Ve mlýně pracoval pan otec, stárek, mládek, prášek, 
krajánek.
Je pravda, že …

a) Pan otec byl mlynářský pomocník, bez stálého 
zaměstnání, který putoval krajem od mlýna k mlýnu.  
ANO – NE 
b) Stárek byl vyučený mlynář, nejdůležitější osoba 
ve mlýně, řídil celý mlýn, většinou byl i jeho 
majitelem.  ANO – NE
c) Krajánek byl vyučený mlynář, který řídil provoz mlýna. 
ANO – NE
d) Mládek byl mlynářský učeň, učil se mlynářskému 
řemeslu. ANO – NE 
e) Prášek byl řemeslník vyučený mlynářskému řemeslu. 
ANO – NE

Pokud nevíš, podívej se do SSČ (Slovníku spisovné 
češtiny) a na internet (např. na http://mve.energetika.
cz/). Oprav, co není pravda.

5. Na každém řádku označ slovo, které má jiný význam 
než ostatní slova.

a) vyděšeně – polekaně – popleteně – vystrašeně
b) přivinout – přičichnout – přitulit – přitisknout  
c) usoužený – utrápený – unavený – utrýzněný 
d) šeredný – ošklivý – špinavý – hnusný

6. Slova v kurzívě nahraď slovy z této nabídky: 
nenápadně odešel – připevnil – vyptával se.

a) Pavel přibil na stěnu obraz.   
b) Bratr se vytratil z pokoje.   
c) Soused vyzvídal, co se stalo.

O vlkodlacích

Vladimír Hulpach 

V skalnatém údolí, kterým se prodírá Chrudimka 
u Nasavrk, stával na jejím břehu mlýn, nazývaný podobně 
jako v jiném našem vyprávění Peklo. Nejen pekelníci tam 
ovšem prováděli své rejdy, ale jednou v noci se tam objevila 
i veliká šeredná vlčice. Mleči se sice tomu místu vyhýbali 
už předtím, ale teď zůstával přes den ve stavení jenom 
usoužený pan otec, a ten chodil raději přespávat k dceři do 
Libáně. 

Jak se tedy podivil, když se jednou objevil na zápraží 
krajánek. Byl to vojenský vysloužilec a hned vyzvídal, proč 
kolo neklape, a že je to boží hřích, když se v takovém mlýně 
nemele, mají-li i dříví na opravy z panského. 

Mlynář musel proto chtě nechtě vyrukovat s lapálií, která 
ho postihla, jenže krajánek jen mávl rukou: „Na Kořínka si 
žádná vlčice nepřijde, to mi věř, mlynáři. Jen mě tady nech 
přes noc, však já si poradím!“ 

Při tom také zůstalo. Pan otec se navečer jako vždycky 
vytratil, krajánek zůstal, čekaje, co se bude dít.  

Do půlnoci se nestalo nic. Potom se však blízko, blizounko 
ozvalo zavytí, až mu ztuhla krev v žilách. Vzápětí se do 
mlýnice přiřítila vlčice. S vrčením začala mlýnici prohledávat 
a Kořínek se při pohledu na její bílé hrozivé tesáky jenom 
krčil nahoře na pytlích s moukou, kam se ukryl.  

Potom vlčice náhle přestala pobíhat a vykřikla lidským 
hlasem: ,,Kůže dolů!“ 

A vskutku. Než bys okem mrknul, spadla vlčí kůže na 
udusanou podlahu a vykročila z ní panenka tak pěkná, že 
Kořínek zapomněl polykat. Otevřela dveře do kuchyně, uřízla 
si na talíř kus studené pečínky, posadila se ke stolu a pustila 
se s chutí do jídla. To už se vysloužilec vykradl z úkrytu, 
vlčinu sebral a honem ven, aby ji přibil na mlýnské kolo. 
Potom vešel do kuchyně jakoby nic a povídá: „Dobrou chuť, 
panenko, kde ses tu tak najednou vzala?“ 

„Kůže na mne! Kůže na mne!“ vykřikla místo odpovědi 
dívka, vyděšeně se rozhlížejíc kolem.  

Krajánek se jenom zasmál.  
„Kdepak vlčí kůže. Do té se už, moje milá, nikdy 

neoblékneš, poněvadž jsem ji přibil na kolo. Raději kdyby 
sis mne vzala za muže, stejně už dlouho marně bloudím 
světem a právě takovou holubičku hledám ...“ 

A tu ta panenka se k němu přivinula a v pláči mu na rameni 
povídá: „Jak by ne! Vždyť mě macecha do té kůže zaklela, 
když si opatřila stopu z mé bosé nohy v hlíně otištěnou 
a usušila ji o svatojánské noci s vlčí stopou v komíně. Celý 
rok jsem se pak musela se smečkou těch divých zvířat po 
Železných horách potulovat, než mne osud zavál sem do 
mlýna!“

7. Jaký význam má frazém: Krev mu ztuhla v žilách? 
Vyber správnou odpověď.

a) Byl klidný.
b) Byla mu zima.
c) Cítil strach a úzkost. 
d) Měl radost.



Otázky a úkoly k textu: 

1. Jezdilo do mlýna Peklo hodně lidí, kteří chtěli mlít 
obilí? Ukaž v textu místo, kde se o tom píše.
2. Kdo zaklel dívku do podoby vlkodlaka? Jak to udělal?
3. V pověsti se píše, že dívka byla zakleta o svatojánské 
noci. Kdy je svatojánská noc? Co se během svatojánské 
noci děje? Pokud nevíš, zkus najít informace na 
internetu. 
4. Jak Kořínek zbavil dívku-vlkodlaka jejího zakletí?
5. Co následovalo, když Kořínek zbavil dívku zakletí?
6. Kde potom Kořínek a jeho žena žili? Ukaž v textu 
místo, kde se o tom píše. 
7. Vysvětli, co znamená: „Všechny Kořínky prý také od 
těch dob přijímali rádi do služby, neboť uměli víc než 
jen vodu pít.“
8. O jaký druh pověsti jde? Vysvětli. (Můžeš vybrat dvě 
možnosti.)
9. Pověsti se obvykle vztahují k nějakému konkrétnímu 
místu. Můžeme v této pověsti  najít jména míst, kde 
se děj pověsti odehrává? Pokud ano, zkus je najít na 
mapě.
10. S proměnami lidí a pohádkových bytostí se 
můžeme setkat hlavně v pohádkách. Ukaž na textu, že 
jde o pověst, a ne o pohádku.

Inu, sluší se dodat, že pan otec byl věru překvapen, když 
se ráno vrátil, našel krajánka nejen ve zdraví, ale navíc 
s nevěstou. Že byl srdce dobrého, udělal ho hned stárkem 
a postaral se těm dvěma o domov i o živobytí. Všechny 
Kořínky prý také od těch dob přijímali rádi do služby, neboť 
uměli víc než jen vodu pít. I v mlýnech větrných, které 
tenkrát na Chrudimsku také bývaly, ale zvláště kolem Holic. 
A nepochybně právě na Kořínky byla složena píseň řemeslu 
mlynářskému přinášející chválu, když se hned ve druhé 
strofě praví:  

„Vivat všichni stárkové, též všichni tovaryšové, co řemeslu 
rozumějí, mlejny říditi umějí ...“ 

(z knihy Báje a pověsti z Čech a Moravy. Pardubicko.)

ČTENÍ NÁS BAVÍ II.

O vlkodlacích

podle Vladimíra Hulpacha 

V skalnatém údolí, kterým protéká Chrudimka u Nasavrk, 
stával na jejím břehu mlýn nazývaný Peklo. Nejen čerti tam 
ovšem prováděli své rejdy. Jednou v noci se tam objevila 
i veliká šeredná vlčice. Mleči se sice tomu místu vyhýbali 
už předtím, ale teď ve mlýně zůstával přes den jenom 
usoužený pan otec, a ten chodil raději přespávat k dceři do 
Libáně. 

Podivil se tedy, když se jednou ve mlýně objevil krajánek. 
Krajánek hned vyzvídal, proč kolo neklape, a že je to boží 
hřích, když se v takovém mlýně nemele. 

Mlynář mu tedy musel vyprávět o neštěstí, které ho 
postihlo, ale krajánek jen mávl rukou:  

„Na Kořínka si žádná vlčice nepřijde, to mi věř, mlynáři. 
Jen mě tady nech přes noc, však já si poradím!“ 

Při tom také zůstalo. Pan otec se navečer jako vždycky 
vytratil, krajánek zůstal a čekal, co se stane.  

Do půlnoci se nestalo nic. Potom se však blízko, blizoučko 
ozvalo zavytí, až mu ztuhla krev v žilách. Vzápětí se do 
mlýnice přiřítila vlčice. S vrčením začala mlýnici prohledávat 
a Kořínek se při pohledu na její bílé hrozivé tesáky jenom 
krčil nahoře na pytlích s moukou, kam se ukryl.  

Potom vlčice náhle přestala pobíhat a vykřikla lidským 
hlasem: „Kůže dolů!“ 

Vlčí kůže spadla na podlahu a vykročila z ní panenka tak 
pěkná, že Kořínek zapomněl polykat. Otevřela dveře do 
kuchyně, uřízla si na talíř kus studené pečínky, posadila se 
ke stolu a pustila se s chutí do jídla.  
To už Kořínek tiše vylezl z úkrytu, sebral vlčí kůži a honem 
vyběhl ven, aby ji přibil na mlýnské kolo. Potom vešel do 
kuchyně jakoby nic a povídá:  

„Dobrou chuť, panenko, kde ses tu tak najednou vzala?“
„Kůže na mne! Kůže na mne!“ vykřikla místo odpovědi 

dívka a vyděšeně se rozhlížela kolem.  
Krajánek se jenom zasmál.  
„Kdepak vlčí kůže. Do té se už, moje milá, nikdy neoblékneš, 

protože jsem ji přibil na kolo. Raději si mě vezmi za muže, 
stejně už dlouho marně bloudím světem a právě takovou 
holubičku hledám…“ 

A tu ta panenka se k němu přivinula a v pláči mu na rameni 
povídá: „Jak by ne! Vždyť mě macecha do té kůže zaklela. 
Opatřila si stopu z mé bosé nohy otištěnou v hlíně a usušila 
ji o svatojánské noci s vlčí stopou v komíně. Celý rok jsem 
se pak musela s těmi divými zvířaty po Železných horách 
potulovat, než mne osud zavál sem do mlýna!“ 

Pan otec byl velmi překvapený, když se ráno vrátil. Našel 
krajánka nejen zdravého, ale navíc s nevěstou. A protože 
měl dobré srdce, udělal ho hned stárkem a postaral se těm 
dvěma o domov i o živobytí. Všechny Kořínky prý také od 
těch dob přijímali rádi do služby, neboť uměli víc než jen 
vodu pít. I v mlýnech větrných, které tenkrát na Chrudimsku 
také bývaly, ale zvláště kolem Holic. 

74



75

POVĚST

STOPAŘ
A. Odpověz na otázky:  

1. Víš, co znamená, když někdo na silnici nebo na dálnici 
stopuje? V jakých situacích lidé stopují?

2. Stopoval/a jsi někdy? Vzali tví rodiče nebo známí 
do auta nějakého stopaře nebo stopařku? Proč není 
stopování bezpečné?

3. Víš, co je to předtucha? Měl/a jsi ty nebo někdo z 
tvých známých někdy nějakou předtuchu? Vyplnila se?

4. Víš, co znamená, když někdo zpanikaří? Uveď příklady 
situací, kdy lidé panikaří.

5. Co je to kinetóza? Jak se projevuje? Znáš někoho, kdo 
kinetózou trpí? Jak se můžeme proti kinetóze bránit? Co 
proti kinetóze pomáhá?

6. Jaký význam mají věty v kurzívě? Vyber z nabízených 
možností správnou odpověď. 

Muž na řidičku zíral. 
a) Muž se na řidičku usmíval.
b) Muž se na řidičku díval. 
c) Muž se na řidičku zlobil. 
 
Muž na zastávce luštil jízdní řád.
a) Muž hledal v jízdním řádu informace. 
b) Muž ničil jízdní řád. 
c) Muž kradl jízdní řád. 

Řidička šlápla na plyn.
a) Řidička se nabourala.  
b) Řidička se zastavila.  
c) Řidička se rozjela.

7. Víš, co je to struna? K čemu se obvykle používá?

Stopař

Petr Janeček 

Noční nakupování v supermarketech může bejt docela 
nebezpečný. Pěknym příkladem je dcera jednoho mýho 
kolegy z práce, která při něm nedávno zažila hroznou věc. 
Jednou pozdě večer jela nakupovat někam do obchodního 
centra. Když nakládala nákup do auta, přitočil se k ní slušně 
oblečenej mladej člověk s kufříkem v ruce s tím, jestli by 
ho nesvezla, že měl domluvenej sraz s kamarádem, ale ten 
na něj nedorazil. A navíc mu ještě ujel poslední autobus do 
Kladna. No a ona že má kladenskou značku, tak jede stejným 
směrem, kam on taky potřebuje. Ta holka se ale samozřejmě 
bála vzít si cizího chlapa do auta, a proto raději zdvořile 
odmítla. Mladík se jí omluvil, že obtěžoval, a odešel. 

Když ale vyjížděla z parkoviště, všimla si ho, jak na 
autobusový zastávce smutně luští jízdní řád, začalo jí ho 
bejt líto, navíc docela mrzlo, a tak mu zastavila. Mladík 
poděkoval, na zadní sedadlo si hodil kufřík a chtěl si taky 
rovnou sednout dozadu. Ona mu ale řekla, ať si raději sedne 
na místo spolujezdce, že vzadu má hroznej nepořádek. Tak 
si tedy sed vedle ní. Po chvíli jízdy, kdy jen mlčel, neodpovídal 
na její otázky a podivně na ni zíral, ji poprosil, jestli by si 
nemoh sednout přece jen dozadu, že prej trpí kinetózou 
a vepředu se mu dělá za jízdy špatně. Dívka ochotně zastavila 
a on si vystoupil. Vtom jí ale najednou popadla nějaká divná 
předtucha nebo co, přece jen se jí po pár minutách jízdy 
začal zdát pořádně divnej, a začala z něj mít strach. Mladík 
už už sahal po zadních dveřích auta, když zpanikařila, šlápla 
na plyn a prostě mu ujela. Když dorazila domů a začala 
z auta vynášet nákup, všimla si, že na zadním sedadle stále 
leží ten jeho kufřík. Najednou si uvědomila, že možná šílela 
zbytečně a nechala toho chudáka v noci na mrazu venku 
někde na silnici… Třeba bude uvnitř jeho adresa nebo 
kontakt, aby mu ho mohla aspoň vrátit… Otevřela kufřík 
a vyjekla hrůzou – byl úplně prázdnej, až na pár rukavic 
a ocelovou škrticí strunu! 

    (z knihy Černá sanitka: To nejlepší ze současných 
pověstí a fám)



Otázky a úkoly k textu: 

1. Proč dívka nejdřív nechtěla stopaře svézt?
a) Neměla v autě dost místa. 
b) Měla strach jet s neznámým mužem v autě. 
c) Jela jiným směrem, než mladý muž potřeboval. 
2. Stopař si chtěl ve voze přesednout na zadní sedadlo. 
Jak to dívce vysvětlil?
3. Proč dívka zpanikařila, když si chtěl stopař 
přesednout dozadu?
4. K čemu asi stopař potřeboval rukavice a škrticí 
strunu? 
5. Kdyby si stopař přesedl na zadní sedadlo 
a pokračoval s dívkou v cestě dál, co by se asi stalo? 
Zkus vyprávět sám/sama. Vyprávění napiš.
6. Přečti si znovu tuto část textu. Text v kurzívě přepiš 
jako rozhovor dívky a stopaře v přímé řeči.
Když nakládala nákup do auta, přišel k ní slušně 
oblečený mladý muž s kufříkem v ruce a požádal 
ji, jestli by ho svezla, že měl domluvený sraz s 
kamarádem, ale ten nedorazil. A navíc mu ještě 
ujel poslední autobus do Kladna. No a ona že má 
kladenskou značku, takže asi jede stejným směrem, 
kam on taky potřebuje jet. Ta holka se ale samozřejmě 
bála vzít si cizího muže do auta, a proto raději zdvořile 
odmítla. Mladík se jí omluvil, že obtěžoval, a odešel…
7. Uvedenou pověst řadíme mezi tzv. městské pověsti 
neboli fámy. Typická moderní/městská pověst obsahuje 
alespoň dva z těchto základních znaků:
a) Hlavní hrdina příběhu je určen jen velmi obecně – je 
to kamarád kamaráda, syn mé známé, strýc spolužáka 
ze základní školy…
b) Vypravěč obvykle zdůrazňuje, že příběh se opravdu 
stal.
c) Vyprávění obvykle obsahuje nějaké varování, poučení 
– hrdina, který poruší nějaké pravidlo je vždy potrestán.
d) Příběh má v závěru výraznou pointu (podobně jako 
anekdoty). Díky ní se posluchač dozví něco, co předtím 
nevěděl.
Úkol: Najdi a ukaž znaky moderní pověsti v textu 
Stopař.
8. Jak se liší moderní/městská pověst od jiných druhů 
pověstí?
9. Pověsti se v dávných dobách šířily tak, že si je 
lidé vyprávěli mezi sebou. Jak se podle tvého názoru 
moderní pověsti šíří dnes? Víš, co je to hoax (čti 
houks)? Pokud nevíš, podívej se na internet. Dostal/a 
jsi někdy nějaký hoax? Čeho se týkal? 
10. Moderní pověsti, které kolují po České republice, 
sebral a v několika knihách vydal Petr Janeček. Podle 
jeho příběhů byl natočen v České televizi také seriál 
s názvem Černá sanitka. Najdi na internetu vysílání 
příběhu Stopař (pozn. najdeš tam i jiné příběhy). 
Podívej se na televizní zpracování (jednotlivé díly jsou 
opatřeny titulky!).  Srovnej originální vyprávění se 
seriálem. Najdi shody a rozdíly.

podle Petra Janečka 

Noční nakupování v supermarketech může být docela 
nebezpečné. Dobrým příkladem je dcera jednoho mého 
kolegy z práce, která při něm nedávno zažila hroznou věc. 
Jednou pozdě večer jela nakupovat do jednoho obchodního 
centra. Když nakládala nákup do auta, přišel k ní slušně 
oblečený mladý muž s kufříkem v ruce a požádal ji, jestli 
by ho svezla, že měl domluvený sraz s kamarádem, ale ten 
nedorazil. A navíc mu ještě ujel poslední autobus do Kladna. 
No a ona že má kladenskou značku, takže asi jede stejným 
směrem, kam on taky potřebuje jet. Ta holka se ale 
samozřejmě bála vzít si cizího muže do auta, a proto raději 
zdvořile odmítla. Mladík se jí omluvil, že obtěžoval, a odešel.

Když ale vyjížděla z parkoviště, všimla si mladíka, jak na 
autobusové zastávce smutně luští jízdní řád, začalo jí ho 
být líto, navíc docela mrzlo, a tak mu zastavila. Mladík 
poděkoval, na zadní sedadlo si hodil kufřík a chtěl si taky 
sednout dozadu. Ona mu ale řekla, ať si raději sedne na 
místo spolujezdce, že vzadu má hrozný nepořádek. Tak si 
tedy sedl vedle ní. Po chvíli jízdy, kdy jen mlčel, neodpovídal 
na její otázky a podivně na ni zíral, ji poprosil, aby si přece 
jen mohl sednout dozadu, že prý trpí kinetózou a vepředu 
se mu dělá za jízdy špatně. Dívka ochotně zastavila a on si 
vystoupil. Vtom ji ale najednou popadla nějaká divná 
předtucha, přece jen se jí po pár minutách jízdy začal zdát 
pořádně divný a začala z něj mít strach. Mladík už už sahal 
po zadních dveřích auta, když zpanikařila, šlápla na plyn 
a prostě mu ujela.  

Když dorazila domů a začala z auta vynášet nákup, všimla 
si, že na zadním sedadle stále leží ten jeho kufřík. Najednou 
si uvědomila, že možná šílela zbytečně a nechala toho 
chudáka v noci na mrazu venku někde na silnici… Napadlo 
ji, že třeba bude uvnitř jeho adresa nebo kontakt, aby mu 
ho mohla aspoň vrátit… Otevřela kufřík a vyjekla hrůzou 
– byl úplně prázdný – ležel v něm jen pár rukavic a ocelová 
škrticí struna! 

ČTENÍ NÁS BAVÍ II.

Stopař
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POVĚST

MACOCHA
A. Odpověz na otázky:  

1. Vysvětli význam věty: Sedlák ovdověl.

2. Doplň do prázdných políček slova z těchto nabízených 
možností: vdovec – vdova – sirotek – macecha – 
nebožka – nebožtík.

a) ……………. je žena, která zemřela.
b) ……………. je nevlastní matka.
c) ……………. je muž, kterému zemřela manželka. 
d) ……………. nemá rodiče. 

3. Znáš nějakou pohádku, ve které vystupuje macecha? 
Jaká obvykle macecha v pohádkách bývá? Jak se chová 
k nevlastním dětem?

4. Víš, co je to propast? Znáš jméno naší nejhlubší 
propasti?

5. Na každém řádku jsou vždy dvě synonyma. Najdi je a 
podtrhni. 

a) hubovat  – nadávat – chválit – jíst
b) užírat se – jíst – trápit se – smát se 
c) odvážit se – trefit se – obávat se – troufat si
d) vzlykat – polykat – plakat – padat
e) prchat – utíkat – pršet – chápat
f) polekat se – zděsit se – postavit se – zabít se
g) zarazit se – zastavit se – rozběhnout se – zranit se
h) obrátit se – podívat se – zastavit se – otočit se
i) naříkat – zpívat – plakat – mluvit

6. Jaký význam mají věty v kurzívě? Vyber z nabízených 
možností správnou odpověď.

Macecha na Martina zanevřela. 
a) Macecha začala Martina milovat.
b) Macecha začala Martina litovat.
c) Macecha začala Martina nenávidět.

Martin se měl po pěti. 
a) Martin byl doma šťastný. 
b) Martin se měl doma špatně. 
c) Martin musel odejít z domova.

Otec neměl doma stání.
a) Nemohl doma vydržet. 
b) Nemohl doma stát. 
c) Neměl doma místo.

7. Najdi na internetu, co znamená zvonit klekání. Kdy se 
zvonilo klekání? 

Macocha

Oldřich Sirovátka 

Na kopci, za lesy je vesnička Vilémovice, a v ní kdysi žil 
sedlák se ženou a děckem. Ale brzy ovdověl. A jak to bývá, 
když v domě chybí žena: nic nemá pořádek a o chlapce, co 
zůstal po nebožce, se starali cizí lidé. Inu, jako cizí – starali 
a nestarali. Sedlák chodil po domě jako vrtošivá ovce od 
ničeho k ničemu, až mu sousedi začali říkat: 

„Pantáto, co naplat, musíte se oženit.“ 
Tož hospodáři nezbylo nic jiného, než aby se oženil 

podruhé. Nová žena byla pořádná i pohledná, vzala 
hospodářství do ruky, statek zase vzkvétal a sedlák se počal 
znovu usmívat. A než se sešel rok s rokem, nové hospodyni 
se narodil chlapeček. To bylo radosti! Chovala ho jako v peří 
a zrovna se v něm zhlížela. Zato na Martina, toho sirotka, 
přišly zlé časy. Co dělal, nic nebylo maceše po chuti, pořád 
jej hubovala: 

„Jen bys ležel, běž aspoň krávy pást! Pořád bys jedl, kdo 
tě bude živit?“ 

Inu, proto na něj zanevřela, že právě on dostane statek 
a její vlastní synek vyjde naprázdno. Častokrát se v duchu 
užírala: proč se mám tedy starat od rána do noci? Aby to 
padlo cizímu děcku do klína?  

Sedlák si po čase všiml, že Martin se má po pěti. Tajně 
mu někdy přilepšil, ale nahlas si netroufal před ženou nic 
povědět. Myslil si: Nač budu dělat v chalupě rozbroje? Žena 
je pracovitá, pořádná, však se to samo nějak srovná.

A taky že srovnalo. Jednou v létě jel pantáta do města 
a mladšího synka vzal s sebou. Doma zůstala panímáma 
sama s Martinem. Řekla mu: 

„Víš co? V lese je plno jahod, vezmeme si hrnky 
a nasbíráme si jich, přijdou nám vhod.“ 

Chodili po lese, sbírali maliny, jahody a hřiby, až se dostali 
do míst, kam si málokdo z vesnice troufal. Černala se tu 
propast, temná a hlubokánská, a v ní se zelenalo jezero; 
a o tom si lidé vyprávěli, že nemá dno.  

Selka i chlapec se zarazili a chtěli zas rychle odejít pryč; 
tu si macecha všimla, že na břehu propasti roste jahodí 
a v něm se červenají jahody, velké a voňavé, až se sliny 
sbíhaly. Bleskl jí hlavou hrozný nápad. Rozhlédla se, jsou-li 
v lese sami, a řekla Martinovi naoko laskavě: 

„Podívej se na ty pěkné jahody! Natrhej je, byla by to 
věčná škoda, nechat je být.“ 

Martin se bál, ale odepřít maceše? To si taky netroufal. 
Naklonil se nad okraj propasti a tu do něho selka vší silou 
strčila, až zavrávoral, pustil hrneček, vykřikl – a padal do 
hlubiny. 

Macecha se obrátila a prchala od propasti bledá a zděšená, 
pořád ještě slyšela, jak Martin vykřikl. Bloudila po lese, kam 
ji nohy nesly, a teprve začínala chápat, co provedla. Což by 
jí to mohl někdo odpustit? Mohla by ještě šťastně žít? Zbývá 
jí jen jediné. Vrátila se k propasti, zakryla si oči a skočila 
dolů…

Sedlák se vrátil z města, vypřáhl koně a vůz dal do kolny. 
Přijde do jizby, ale v chalupě prázdno, pec studená, chlapec 
i žena někde pryč. Zvonilo už klekání a oni pořád nikde. 
Začal se tedy vyptávat sousedů, kam šli.  



„Vzali hrnky a šli do lesa na jahody!“ 
Sevřela ho podivná úzkost. Už neměl doma stání, nečekal, 

sebral se a rovnou do lesa. Chodil křížem krážem mezi 
stromy, volal a poslouchal – všecko nadarmo. A vtom se 
spustila divoká bouře, vítr ohýbal stromy až k zemi, a hrom 
burácel, jako by se nebe hroutilo. V té bouři se sedlák dostal 
až k samé propasti. Naslouchal a tu se mu zdálo, jako by 
v tom rachocení zaslechl slabý pláč. A přímo od propasti! 
Sebral všecku odvahu, lehl si na břeh, naklonil se nad 
hlubinou – a zděsil se: Mnoho metrů pod ním visel na 
větvích borovice jeho ztracený syn! 

„Drž se, chlapče, jen ještě chvíli vydrž, doběhnu do vesnice 
pro lano, zachráníme tě!“ 

Vytáhli ho nahoru, odřeného a promoklého, místo řeči 
jen vzlykal.  

„Kde je maminka?“ ptal se ho otec. 
Tu se teprv dověděli, jak Martin spadl do propasti a jak 

zázračně se v poslední chviličce zachránil. A macecha? Na 
okraji hlubiny, na jednom keři, co rostl z její stěny, našli 
šátek. To už si domysleli, co se s ní stalo… 

Od těch dob ta propast nese jméno Macocha. A za 
bouřlivých dnů, když po lese fičí vítr a rachotí hrom, bývá 
slýchat z propasti zoufalý pláč. To prý v ní naříká nešťastná 
macecha… 

   (z knihy Byly časy, byly… Lidové pověsti z Moravy)

ČTENÍ NÁS BAVÍ II.

Macocha

podle Oldřicha Sirovátky 

Na kopci, za lesy je vesnička Vilémovice a v ní kdysi žil 
sedlák se ženou a děckem. Ale brzy ovdověl. A jak to bývá, 
když v domě chybí žena: nic nemá pořádek a o chlapce, co 
zůstal po nebožce, se starali cizí lidé. Sedlák chodil po domě 
od ničeho k ničemu, až mu sousedi začali říkat: „Pantáto, 
co naplat, musíte se oženit.“ 

Hospodáři nezbylo nic jiného než se oženit podruhé. Nová 
žena byla hezká i pořádná, vzala hospodářství do ruky, 
statek zase vzkvétal a sedlák se začal znovu usmívat. Brzy 
se nové hospodyni narodil chlapeček. To bylo radosti!   

Svého syna milovala a rozmazlovala. Zato Martin, ten sirotek, 
se měl špatně. Co dělal, nic nebylo maceše po chuti, pořád 
jej hubovala: „Jen bys ležel, běž aspoň krávy pást! Pořád 
bys jedl, kdo tě bude živit?“ 

Zanevřela na něj proto, že právě on dostane statek a její 
vlastní synek vyjde naprázdno. Častokrát se v duchu užírala: 
proč se mám tedy starat od rána do noci? Aby to padlo 
cizímu děcku do klína?  

Sedlák si po čase všiml, že Martin se má po pěti. Tajně 
mu někdy přilepšil, ale nahlas si netroufal před ženou nic 
povědět. Myslil si: Proč se budu hádat? Žena je pracovitá, 
pořádná, však se to samo nějak vyřeší. 

A taky že vyřešilo. Jednou v létě jel pantáta do města 
a mladšího synka vzal s sebou. Doma zůstala panímáma 
sama s Martinem. Řekla mu: 

„Víš co? V lese je plno jahod, vezmeme si hrnky 
a nasbíráme si je, přijdou nám vhod.“ 

Chodili po lese, sbírali maliny, jahody a hřiby, až se dostali 
do míst, kam si málokdo z vesnice troufal. Černala se tu 
propast, temná a hluboká, a v ní se zelenalo jezero; a o tom 
si lidé vyprávěli, že nemá dno.  

Selka i chlapec se zarazili a chtěli rychle odejít pryč; tu si 
macecha všimla, že na břehu propasti roste jahodí a v něm 
se červenají velké a voňavé jahody. Bleskl jí hlavou hrozný 
nápad. Rozhlédla se, jsou-li v lese sami, a řekla Martinovi 
naoko laskavě: 

„Podívej se na ty pěkné jahody! Natrhej je, byla by to 
věčná škoda, nechat je být.“ 

Martin se bál, ale odmlouvat maceše? To si taky netroufal. 
Naklonil se nad okraj propasti a tu do něho selka vší silou 
strčila, až zavrávoral, pustil hrneček, vykřikl – a padal do 
hlubiny. 

Macecha se obrátila a prchala od propasti bledá a zděšená, 
pořád ještě slyšela, jak Martin vykřikl. Chodila po lese sem 
a tam a teprve začínala chápat, co provedla. Copak by jí to 
mohl někdo odpustit? Mohla by ještě šťastně žít? Zbývá jí 
jen jediné. Vrátila se k propasti, zakryla si oči a skočila 
dolů…

Sedlák se vrátil z města. Chalupa byla prázdná, pec 
studená, chlapec i žena někde pryč. Zvonilo už klekání a oni 
pořád nikde. Začal se tedy vyptávat sousedů, kam šli. 

„Vzali hrnky a šli do lesa na jahody!“ 
Začal mít nepříjemný pocit. Už neměl doma stání, nečekal 

a běžel rovnou do lesa. Chodil mezi stromy, volal 
a poslouchal – všecko bylo zbytečné. A vtom se spustila 
divoká bouře, vítr ohýbal stromy až k zemi, a hromy burácely. 
V té bouři se sedlák dostal až k samé propasti. Naslouchal 
a tu se mu zdálo, jako by v tom rachocení zaslechl slabý 
pláč. A přímo od propasti! Lehl si na břeh, naklonil se nad 
propastí – a zděsil se: Mnoho metrů pod ním visel na větvích 
borovice jeho ztracený syn! 

„Drž se, chlapče, jen ještě chvíli vydrž, doběhnu do vesnice 
pro provaz, zachráníme tě!“ 

Vytáhli ho nahoru, odřeného a promoklého, místo řeči 
jen vzlykal.  

„Kde je maminka?“ ptal se ho otec. 
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Otázky a úkoly k textu: 

1. Proč nová sedlákova manželka neměla Martina ráda? 
Najdi v textu místo, kde se o tom píše. 
2. Všiml si sedlák, že se macecha nechová k Martinovi 
dobře? Jak se zachoval? Udělal něco? Proč?
3. Jaký by měla macecha prospěch z Martinovy smrti?
4. Jak se macecha chtěla Martina zbavit? 
5. Macecha nakonec skočila do propasti. Proč to 
udělala? Jaký je tvůj názor?
6. Kdyby se Martin pádem do propasti zabil a macecha 
do propasti neskočila, co by asi vyprávěla ostatním? 
Zkus její vyprávění napsat v 1. osobě jednotného čísla. 
7. Najdi v textu další pojmenování: 
a) pro sedlákovu novou manželku, 
b) pro sedláka, 
c) pro Martina. 
8. Pověst se obvykle vztahuje ke konkrétnímu místu 
a času.  
a) Můžeme říct, kdy přesně se příběh stal? 
b) Můžeme určit místo, kde se příběh odehrává? V jaké 
části ČR se nachází? Najdi ho na mapě, najdi jeho 
obrázky a informace o něm na internetu. 
9. O jaký druh pověsti jde? Vysvětli.  
10. Přečti si pověst Macocha od Karla Kallába (Pověsti 
hradů českých a moravských, Praha: Melantrich, 1996, 
s. 183–185). Příběh je podán poněkud jinak. V čem se 
příběhy liší? Najdi rozdíly.

Tu se teprve dověděli, jak Martin spadl do propasti a jak 
zázračně se v poslední chviličce zachránil. A macecha? Na 
okraji hluboké propasti, na jednom keři, co rostl z její stěny, 
našli šátek. To už si domysleli, co se s ní stalo… 

Od těch dob ta propast nese jméno Macocha. A za 
bouřlivých dnů, když po lese fičí vítr a rachotí hrom, je 
z propasti slyšet zoufalý pláč. To prý v ní naříká nešťastná 
macecha…

POVĚST
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ČTENÍ NÁS BAVÍ II.

BRNĚNSKÝ DRAK
A. Odpověz na otázky:  

1. Jak se jmenuje největší moravské město? Jaký 
pohádkový tvor je s tímto městem spojován? Kde ho 
můžeme vidět?

2. Víš, co je to lom? Co se těží v lomu?

3. Když lidé chtějí chytit nějaké nebezpečné zvíře, jak to 
můžou udělat?

4. Spoj slovesa z levého sloupce se synonymy v pravém 
sloupci.

probrat se   zabít
zahubit   zakousnout se
opatrovat  probudit se
zhlédnout  vylézt
neotálet   lákat
zahryznout se  vyběhnout 
vyřítit se   nečekat
vábit    vidět
vyškrábat se  ochraňovat
popadnout  chytit

5. Na každém řádku jsou slova se stejným nebo 
podobným významem. Doplň na prázdná místa slova 
z těchto nabízených možností: odporný – ohlodaný – 
vyděšený – strmý.

a) ……………. – vystrašený – vylekaný  
b)……………. – hnusný – ošklivý
c)……………. – okousaný – ohryzaný

6. Je to pravda, nebo není? Pokud nevíš, podívej se do 
SSČ (Slovníku spisovné češtiny) nebo na internet. Oprav, 
co není pravda.  

a) Skalníci byli lidé, kteří pracovali v lomu. ANO – NE 
b) Erb je městský, rodový nebo šlechtický znak.  
ANO – NE
c) Čelist je obličejová kost se zuby. ANO – NE
d) Tlama označuje zvířecí nohu. ANO – NE
e) Když couváme, pohybujeme se dopředu. ANO – NE
f) Kopa je stará míra. Označuje počet 80 kusů. ANO – NE
Půl kopy je tedy 40 kusů. ANO – NE
g) Vladyka je nižší šlechtic. ANO – NE
h) Sluj znamená totéž jako jeskyně. ANO – NE

7. Vysvětli, co znamená: Ustrnuli hrůzou.

Brněnský drak

Karel Kalláb 

Když se stavělo v Čechách město Trutnov, poslal jeho 
zakladatel pan Trut své lidi, aby se poohlédli v okolních 
lesích po vhodném místě, kde by zřídili kamenný lom.

Chodili skalníci lesem, objevili už mnohá pěkná místa, 
hledali však ještě vhodnější.  

Tu zaslechnou najednou poděšené havraní krákání a hned 
nato hrozné a podivné zvuky: jako by někde aspoň půl kopy 
lidí jednou notou chrápalo. Ustrnuli hrůzou. Ale zvědavost 
je někdy mocnější než strach. Když zvuky neustávaly, dodali 
si muži odvahy, šli podle nich, až se ocitli před velkou skalní 
slují. Přistoupili blíže, ale br, hned zas vyděšeně couvali. 

Ze sluje zela na ně dokořán otevřená ohromná tlama, z ní 
visel nestvůrný jazyk a v čelistech se bělaly veliké a ostré 
zuby. Byl to drak. Chrápal, až se celý les otřásal. Patrně si 
hověl spánkem po dobrém obědě. Všude kolem před slují 
válely se čerstvě ohlodané i sluncem vybílené kosti zvířecí 
a lidské. 

Pospíšili lidé a podali o tom zprávu panu Trutovi. Ten 
nemeškal a vydal se s ozbrojeným průvodem hned na místo. 
Vzali s sebou sekery, pily, řetězy, provazy a také živé tele. 

Drak dosud chrápal. I dal pan Trut nakácet stromů 
a postavit z nich opodál jeskyně velký sklopec. Sotva s tím 
byli hotovi, začal se drak budit a protahovat. Honem ještě 
svázali tele, vložili je pod sklopec a pak se horem pádem 
všichni vyškrábali na strmé skalisko před jeskyní.  

Tele pod sklopcem žalostně bečelo. Drak se probral 
a dlouho neotálel. Pochoutka ho vábila, až mu z tlamy sliny 
tekly. Vyřítil se z jeskyně, vletěl divoce do nastraženého 
sklopce, popadl tele, zahryzl se do něho, vtom bác, těžké 
kameny dřevěné pasti se sesuly a přimáčkly ho k zemi. Ale 
netvor se jen tak zlehka nedal. Začal sebou házet a zmítat, 
že by byl málem z pasti utekl. Museli chvatně skácet ještě 
několik silných stromů a spustit je na něho svrchu, aby se 
nemohl z pasti vyškrábat. 

Dosud však zuřivě cenil zuby a hrozně řval, takže se nikdo 
neodvážil k němu přistoupit. I nanesli kolem něho roští 
a dříví a zapálili je. Teprve žár a dým obludu nadobro 
zahubily. Od kouře všecka zčernala.  

Pan Trut dal potom z netvora stáhnout kůži a opatroval 
ji ve svém městě Trutnově jako velikou vzácnost. Lidé 
poddaní i páni urození ze všech stran putovali sem, aby 
zhlédli podivné zvíře.  

Když jednou svolal český kníže Oldřich do Brna sněm 
a dosazoval zároveň svého syna Břetislava na jeho moravský 
úděl, sešli se při té významné příležitosti na brněnském 
hradě přemnozí páni a vladykové ze všech končin vlasti. 
S nimi přišel i pan Trut a přivezl s sebou na důkaz své 
oddanosti vycpaného draka. Nabídl jej knížeti darem. 
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S povděkem přijal Oldřich dar a dovolil panu Trutovi, aby 
od té doby zdobil svůj erb znamením draka. Této výsady 
užívalo potom a užívá podnes i město Trutnov.  

Kníže choval nějaký čas vycpaného draka na hradě, po 
čase daroval jej na důkaz přízně brněnským měšťanům. Ti 
jej pak zavěsili v radničním průjezdě, kde visí doposud.  

 (z knihy Pověsti hradů moravských a slezských) 

POVĚST
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Brněnský drak

podle Karla Kallába 

Když se stavělo v Čechách město Trutnov, poslal jeho 
zakladatel pan Trut své lidi, aby v okolních lesích našli místo 
vhodné pro kamenný lom. 

Skalníci chodili lesem, objevili už mnohá pěkná místa, 
hledali však ještě vhodnější.  

Tu zaslechnou najednou vyděšené havraní krákání a hned 
nato hrozné a podivné zvuky: jako by někde aspoň půl kopy 
lidí najednou chrápalo. Ustrnuli hrůzou. Ale zvědavost je 
někdy silnější než strach. Když zvuky nepřestávaly, dodali 
si muži odvahy, šli podle nich, až došli před velkou skalní 
sluj. Přistoupili blíž, ale br, hned zas vyděšeně couvali. 

U vchodu do sluje uviděli otevřenou ohromnou tlamu, 
z ní visel odporný jazyk a v čelistech se bělaly veliké a ostré 
zuby. Byl to drak. Chrápal, až se celý les otřásal. Patrně 
spal a odpočíval po dobrém obědě. Všude kolem před slují 
ležely čerstvě ohlodané i staré kosti zvířecí a lidské. 

Lidé pospíchali pryč a podali o tom zprávu panu Trutovi. 
Ten na nic nečekal a vydal se s ozbrojeným průvodem na 
místo. Vzali s sebou sekery, pily, řetězy, provazy a také živé 
tele. 

Drak stále chrápal. Pan Trut přikázal pokácet několik 
stromů a postavit z nich opodál jeskyně past. Když byli 
hotovi, začal se drak budit a protahovat. Honem ještě svázali 
tele, položili ho do pasti a pak se všichni rychle vyškrábali 
na skálu před jeskyní.  

Tele v pasti žalostně bučelo. Drak se probral a dlouho 
neotálel. Pochoutka ho vábila, až mu z tlamy sliny tekly. 
Vyřítil se z jeskyně, vletěl divoce do pasti, popadl tele 
a zahryzl se do něho. Vtom se těžké kameny dřevěné pasti 
sesunuly a přimáčkly ho k zemi.  

Ale netvor se jen tak lehce nevzdal. Začal sebou házet a 
zmítat a málem z pasti utekl. Museli rychle skácet ještě 
několik silných stromů a zeshora je shodili na draka, aby 
se nemohl z pasti vyškrábat. 

Stále však zuřivě cenil zuby a hrozně řval, takže se nikdo 
neodvážil k němu přistoupit. Nanosili tedy kolem něho roští 
a dříví a zapálili je. Teprve žár a dým obludu nadobro 
zahubily. Drak od kouře celý zčernal.  

Pan Trut dal potom z netvora stáhnout kůži a opatroval 
ji ve svém městě Trutnově jako velikou vzácnost. Lidé ze 
všech stran sem přicházeli, aby zhlédli podivné zvíře. 

Když jednou svolal český kníže Oldřich do Brna sněm 
a předával svému synu Břetislavovi moravské panství, sešli 
se při té významné příležitosti na brněnském hradě mnozí 
páni ze všech částí vlasti. S nimi přišel i pan Trut a přivezl 
s sebou na důkaz své věrnosti vycpaného draka. Nabídl jej 
knížeti jako dar.  

S díky přijal Oldřich dar a dovolil panu Trutovi, aby od té 
doby jeho erb zdobil znak draka. Této výsady užívalo potom 
a užívá dodnes i město Trutnov.  

Kníže choval nějaký čas vycpaného draka na hradě, po 
čase ho daroval na důkaz přízně brněnským měšťanům. Ti 
jej pak zavěsili v radničním průjezdě, kde visí doposud. 

Otázky a úkoly k textu: 

1. O jaký druh pověsti jde? Můžeš vybrat více možností.
2. Na jakých místech se pověst odehrává?
3. Víme, kdy se příběh stal? Podle čeho to můžeme 
určit?
4. Lidé v lese slyšeli hrozné zvuky a báli se. Ve druhém 
odstavci najdeš větu: Ale zvědavost je někdy silnější než 
strach. Dokážeš vysvětlit, co tím autor myslel? Znáš 
nějaký příklad, kdy zvědavost byla mocnější než strach?
5. Čím se drak živil? Najdi v textu místo, kde se o tom 
píše. 
6. Vyprávěj, jak lidé draka chytili a zabili. 
7. Jak se podle této pověsti drak dostal až na radnici 
v Brně?
8. Visí drak v Brně v radničním průjezdě opravdu až 
do dnešních dní? Najdi o něm další informace na 
internetu.
9. O tom, jak se drak dostal na brněnskou radnici, 
koluje řada pověstí. Najdi jiné pověsti a vyprávěj, jak 
vysvětlují jeho původ. Přečti si jednu z těchto pověstí 
a porovnej je (např. pověst Drak a kolo na brněnské 
radnici, Sirovátka, Oldřich: Byly časy, byly. Lidové 
pověsti z Moravy, s. 7–8).
10. Vyhledej v textu všechna pojmenování, kterými je 
v textu označován drak.  



ČTENÍ NÁS BAVÍ II.

DÍVČÍ VĚZENÍ
A. Odpověz na otázky:  

1. Vysvětli, co je to nepřátelství. Uveď příklad.

2. Co znamená, když se dva lidé usmíří? Uveď příklad.

3. Znáš nějaký příběh o dvou lidech, kterým v lásce 
bránili rodiče? Skončil tento příběh šťastně?

4. Jak tě trestají rodiče, když neposlechneš? Víš, jaké 
tresty se používaly ve středověku?

5. Víš, kde je Sasko a kde žijí Sasové?

6. Na každém řádku jsou čtyři slova. Tři slova mají stejný 
nebo podobný význam, čtvrté slovo má význam jiný. 
Najdi ho a škrtni.

a) udatný – statečný – silný – odvážný 
b) hněvivý – zlostný – nazlobený – protivný 
c) statečný – umíněný – tvrdohlavý – neústupný 
d) utéct – uniknout – prchnout – přiběhnout
e) rozpovídat se – rozhněvat se – rozzlobit se – 
naštvat se 
f) nařídit – poručit – dovolit – rozkázat

7. Je to pravda, nebo není? Pokud nevíš, podívej se do 
SSČ (Slovníku spisovné češtiny) nebo na internet. Oprav, 
co není pravda. 

a) Rytíř je mladý šlechtic, který sloužil svému pánovi. 
ANO – NE 
b) Panoš je středověký bojovník šlechtického původu. 
ANO – NE
c) Věty Rytíř zmizel, jako by se pod ním slehla země. 
a Rytíř zmizel beze stopy. mají stejný význam.  ANO – NE
d) Dcera se nepodrobila vůli svého otce znamená, že 
dcera svého otce poslechla. ANO – NE 
e) Oděný člověk není nahý. ANO – NE

Dívčí vězení

Josef Pavel 

Hrdý a mocný pán Hrubé Skály Beneš Heřmanov 
znepřátelil se na smrt s rytířem Věslavem ze Zbiroha. Oba 
byli stejně udatní, avšak i stejně hněviví a neústupní, takže 
nebyla naděje, že dojde kdy mezi nimi k smíru, zvláště když 
svým dětem přikázali, aby mezi sebou přerušily přátelství. 

Heřmanov měl dceru Svatavu, Věslav syna Vojmila. Oba 
se znali od dětských let a přilnuli k sobě jako bratr a sestra. 
Protože jejich láska byla mocnější nežli strach z hněvu jejich 
otců, neuposlechli je a dále se potají scházívali. 

Aby se mohli snáze domluvit, požádal Vojmil panoše 
Břenka, který byl jeho důvěrným přítelem, aby vstoupil do 
služeb pana Heřmanova a stal se jim poslíčkem lásky. Rytíř 
Heřmanov neměl tušení, že byl Břenek ve službách 
Věslavových, i přijal ho ochotně za panoše. Tak se stalo, 
že se šťastné dny obou mladých lidí na čas prodloužily.  

Válka s míšeňským markrabím, která v té době vypukla, 
vpadla do kraje jako prudký vítr a obrátila mysl všeho lidu 
proti společnému nebezpečí.  

Když se Heřmanov, věrný poddaný králův, dozvěděl, že 
nepřítel nastoupil cestu ku Praze údolím pod jeho hradem, 
chystal se náhlým přepadem Sasíky porubat. Ozbrojil svůj 
lid, vyžádal si pomoc sousedních rytířů. Jen Věslava na 
Zbiroze pominul. Když se mu sám nabídl, chtěje pro zájem 
vlasti zapomenout na příkoří, odmítl ruku podanou k smíru. 

Jako temný mrak přihnali se Sasíci k Hrubé Skále. Jako 
lev vrhl se na ně Heřmanov v čele českého vojska. Za deset 
mužů bojoval, ale protože bylo Sasíků mnoho, byl jimi 
obklíčen ze všech stran, takže nepostačil odrážet rány. Paže 
mu slábly, nepřátelské meče míhaly se kolem něho blíže 
a blíže.  

Tu ve chvíli největšího nebezpečí, kdy se zdál Heřmanov 
být ztracen, vyrazili z lesa černě odění jezdci a obořili se na 
Sasíky.

Jejich vůdce, mladý, statný rytíř, probil se k Heřmanovi 
právě ve chvíli, kdy jeden ze Sasíků napřáhl na něho meč. 
Rána dopadla na hlavu černého rytíře, meč prosekl přílbu, 
rytířovi však neublížil.  

Sasíci, pokud nebyli pobiti, ve zmatku prchli a Heřmanov 
mohl se opět postavit do čela svých bojovníků. Chtěl 
poděkovat černému rytíři za záchranu, ten však zmizel se 
svými jezdci, jako by se byla pod ním slehla země. 

Když bylo po válce, v níž přioděl Heřmanov své jméno 
nehynoucí slávou, uspořádal na svém hradě velikou hostinu, 
k níž pozval všechny rytíře, kteří po jeho boku bojovali. 
Doufal, že podle proseknuté přílby pozná svého zachránce 
a bude mu moci vzdát díky. A bude-li muž svobodný, rozhodl 
se dát mu svou dceru za manželku.  

Proto prohlížel si bedlivě přílby svých všech svých hostí, 
a když se konečně objevil rytíř s proseknutou přílbou, tu 
objal ho radostně a počal mu vřelými slovy děkovat. Rytíř, 
ačkoli neměl žádné zásluhy o zachránění Heřmanova, přijal 
jeho díkůvzdání a s radostí uslyšel, že jaké se mu má dostat 
ceny za jeho statečný čin. 
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Zato Svatava smrtelně zbledla, když jí otec oznámil, jaké 
učinil rozhodnutí. Věděla, že je otec obětí klamu, že 
zachráncem nebyl tento rytíř, nýbrž statečný Vojmil ze 
Zbiroha. I obvinila rytíře z podvodu a klamu a odmítla mu 
odevzdat otcův dar, zlatý řetěz. A nepodala mu ani snubní 
prsten, neuznávajíc ho za svého ženicha.  

Otec jí neuvěřil a pokládaje její jednání za svoji pohanu, 
rozhněval se na ni velice a kázal ji uvěznit. Doufal, že se 
jeho vůli podrobí, avšak Svatava setrvala na svém rozhodnutí 
a nepodvolila se rozkazu svého přísného, umíněného otce 
ani tehdy, když jí hrozil smrtí. Tu rozkázal Heřmanov, aby 
byla zavedena do nejhlubšího vězení ve skále a tam zazděna.  

Panoš Břenek vytratil se z hradu a tajně pospíšil na Zbiroh, 
aby tam oznámil Vojmilovi tuto smutnou zprávu. 

Vojmil přiblížil se v noci k Hrubé Skále, vyšplhal se na 
skálu pomocí provazů a prokopal ji v těch místech, kde byla 
Svatava zazděna. Vysvobodil ji a spustil se s ní krkolomnou 
cestou dolů ze skály. 

Když se ocitli pod skalou, stál tu rytíř Heřmanov, který 
byl upozorněn stráží na odvážný čin mladého rytíře. 

Teprve nyní uvěřil, že černý rytíř, který ho zachránil, byl 
Vojmil ze Zbiroha. Smířil se s ním i se Svatavou, zapudil 
z hradu rytíře, jemuž nezbylo, nežli doznat se z podvodu 
a klamu, a uvedl tam statečného Vojmila. V krátkém čase 
konána pak byla na Hrubé Skále hlučná, radostná svatba.

(z knihy Pověsti českých hradů a zámků)

POVĚST

83

Dívčí vězení

podle Josefa Pavla 

Hrdý a mocný pán z Hrubé Skály Beneš Heřmanov 
znepřátelil se s rytířem Věslavem ze Zbiroha. Oba byli stejně 
udatní, avšak i stejně hněviví a neústupní, takže nebyla 
naděje, že se někdy usmíří. Dokonce i svým dětem přikázali, 
aby mezi sebou přerušily přátelství.  

Heřmanov měl dceru Svatavu, Věslav syna Vojmila. Oba 
se znali od dětských let a zamilovali se do sebe. Protože 
jejich láska byla mocnější než strach z hněvu jejich otců, 
neuposlechli je a dále se tajně scházeli. 

Aby se mohli snáze domluvit, požádal Vojmil svého přítele 
panoše Břenka, aby vstoupil do služeb pana Heřmanova 
a stal se poslíčkem jejich lásky. Rytíř Heřmanov nevěděl, 
že byl Břenek ve službách Věslavových, a přijal ho ochotně 
za panoše.  

Válka se Sasy, která v té době vypukla, spojila všechen 
lid proti společnému nepříteli.  

Když se Heřmanov dozvěděl, že se nepřítel vydal na cestu 
k Praze údolím pod jeho hradem, chystal se Sasy přepadnout 
a pobít. Ozbrojil svůj lid a požádal o pomoc sousední rytíře. 
Jen Věslava na Zbiroze o pomoc nepožádal. Věslav chtěl 
kvůli zájmům vlasti zapomenout na nepřátelství a sám 
Heřmanovi nabídl pomoc, Heřmanov však odmítl.  

Sasové se přihnali k Hrubé Skále. Heřmanov v čele 
českého vojska se na Sasy vrhl. Bojoval jako deset mužů. 
Sasů ale bylo mnoho, obklíčili ho ze všech stran, takže 
nestačil odrážet rány. Heřmanov slábl a nepřátelé se svými 
meči byli blíž a blíž. 

Najednou, ve chvíli největšího nebezpečí, kdy se zdálo, 
že Heřmanov je poražen, vyrazili z lesa černě odění jezdci 
a zaútočili na Sasy. 

Jejich vůdce, mladý, statný rytíř, probojoval se 
k Heřmanovi právě ve chvíli, kdy jeden ze Sasů napřáhl na 
něho meč. Rána dopadla na hlavu černého rytíře, meč 
prosekl jeho přilbu, rytířovi však neublížil.  

Sasové, kteří nebyli zabiti, ve zmatku prchli a Heřmanov 
mohl se opět postavit do čela svých bojovníků. Chtěl 
poděkovat černému rytíři za záchranu. Rytíř však zmizel 
i se svými jezdci, jako by se byla pod ním slehla země.

Když bylo po válce, uspořádal Heřmanov na svém hradě 
velikou hostinu a na ni pozval všechny rytíře, kteří bojovali 
po jeho boku. Doufal, že podle proseknuté přilby pozná 
svého zachránce a bude mu moci poděkovat. A bude-li muž 
svobodný, rozhodl se dát mu svou dceru za manželku. 

Proto si pozorně prohlížel přilby všech svých hostů. Když 
se konečně objevil rytíř s proseknutou přilbou, objal ho 
radostně a začal mu upřímně děkovat. Rytíř, ačkoli neměl 
žádné zásluhy na záchraně Heřmanova, přijal jeho díky 
a s radostí uslyšel, jakou odměnu má dostat za svůj statečný 
čin.

Ale Svatava zbledla, když jí otec oznámil, jak se rozhodl. 
Věděla, že rytíř otce oklamal a že ho nezachránil on, ale 
statečný Vojmil ze Zbiroha. 

Obvinila rytíře z podvodu a lži a odmítla mu odevzdat 
otcův dar, zlatý řetěz. A nepodala mu ani snubní prsten, 
protože ho neuznala za svého ženicha.  
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Otec jí neuvěřil a považoval její chování za svoji ostudu, 
velice se na ni rozhněval a přikázal ji uvěznit. Doufal, že se 
jeho vůli podrobí, avšak Svatava trvala na svém rozhodnutí 
a neposlechla rozkaz svého přísného, umíněného otce, 
i když jí hrozil smrtí. Heřmanov rozkázal, aby ji odvedli do 
nejhlubšího vězení ve skále a tam ji zazdili.  

Panoš Břenek tajně spěchal na Zbiroh a oznámil Vojmilovi 
tuto smutnou zprávu. 

Vojmil se přiblížil v noci k Hrubé Skále, vyšplhal se na 
skálu pomocí provazů a prokopal ji v těch místech, kde byla 
Svatava zazděna. Vysvobodil ji a spustil se s ní nebezpečnou 
cestou dolů ze skály. 

Pod skálou již stál rytíř Heřmanov, kterého stráž upozornila 
na odvážný čin mladého rytíře.  

Teprve nyní Heřmanov uvěřil, že černý rytíř, který ho 
zachránil, byl Vojmil ze Zbiroha. Smířil se s ním i se 
Svatavou, vyhnal z hradu rytíře, který se musel přiznat 
k podvodu a lži. Za krátký čas se pak konala na Hrubé Skále 
hlučná, radostná svatba. 
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Otázky a úkoly k textu: 

1. V textu se píše, že láska Vojmila a Svatavy byla 
mocnější než strach z hněvu jejich otců? Jak tomu 
rozumíš? Vyber správnou odpověď. 
a) Vojmil a Svatava se báli svých otců, proto se přestali 
scházet. 
b) Vojmil Svatava se báli svých otců, a proto společně 
utekli.
c) Vojmil a Svatava se báli svých otců, ale stále se 
scházeli. 
2. Proč panoš Břenek vstoupil do služeb pana 
Heřmanova?
3. Proč chtěl Věslav zapomenout na nepřátelství s 
Heřmanovem? Přijal Heřmanov od Věslava pomoc 
v boji proti nepřátelům? Proč myslíš, že se tak choval?
4. Co se stalo, když Heřmanov se svými bojovníky 
v boji prohrával?
5. Najdi v textu místo, kde se píše, že meč prosekl jeho 
(= rytířovu) přilbu, rytířovi však neublížil.  Jak této části 
textu rozumíš? Vyber správnou odpověď.
a) V přilbě byla díra a rytíř byl zraněný.
b) V přilbě byla díra a rytíř zemřel.
c) V přilbě byla díra, ale rytíř nebyl zraněný.
d) V přilbě byla díra, ale rytíř omdlel.    
6. Proč si Svatava nechtěla vzít rytíře s proseknutou 
přilbou?
7. Proč Heřmanov potrestal svou dceru? Jak ji 
potrestal?
8. Jak Vojmil zachránil Svatavu? Najdi v textu místo, 
kde se o tom píše.  
9. O jaký druh pověsti jde? Vyhledej v textu názvy míst, 
o kterých se v pověsti vypráví. Vztahuje se pověst ke 
skutečným místům? Zkus je najít na mapě. Vyhledej 
o nich na internetu další informace.
10. Čím se tato pověst liší od pohádky? Zkus vyprávění 
napsat jako pohádku.

Poznámky  
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POVĚST

RYTÍŘSKÁ POVĚST 
O ČESKÉM ZNAKU

A. Odpověz na otázky:  

1. Jak vypadá český státní znak? Popiš ho. Co je na něm 
vyobrazeno?

Rytířská pověst o českém znaku

Eduard Petiška 

Knížeti Stůjmírovi, který kdysi vládl v Čechách, se nelíbil 
český znak – kotel v červeném poli –, který získal po svých 
předcích. Stůjmír se rozhodl, že vybojuje zpět starý český 
znak, starodávnou orlici. Se svými nejvěrnějšími přáteli 
vstoupil do služeb neapolského krále. Brzy zemi neapolského 
krále napadla vojska anglického krále. Angličtí vojáci ničili 
zemi, zapalovali obydlí, zabíjeli a brali všechno, co jim přišlo 
pod ruku. Stůjmír přesvědčil neapolského krále, aby se 
anglickému nepříteli bránil. Neapolský král svolal své rytíře 
a vydal se bojovat proti anglickým vojskům. Anglických 
vojáků však byla přesila a neapolský král měl obavy, že 
v bitvě s nimi prohraje. Stůjmír králi poradil, aby anglickému 
králi napsal dopis. V něm králi navrhl, aby ze svých vojáků 
vybral dvanáct statečných rytířů. Každý z nich se utká v boji 
s jediným rytířem, kterého vyšle on. Pokud zvítězí rytíři 
anglického krále, vzdá se mu neapolský král i se svým 
královstvím. Pokud zvítězí rytíř neapolského krále, vzdá se 
anglický král jemu.  

„Přijmi, králi, ten zápas radili mu všichni. I kdyby rytíř 
neapolského krále porazil jednoho z nás, druhého neporazí. 
A kdyby snad porazil druhého, třetího porazit nemůže. 
Kdopak kdy slyšel, aby jeden jediný rytíř porazil dvanáct 
statečných rytířů jednoho po druhém?“ 

Anglický král souhlasil a kázal odvést dva tisíce koní 
s nákladem zlata. Neapolský král obtížil zlatem své koně 
a poslal je také na smluvené místo. Ke koním a zlatu postavil 
každý král stráž. 

 

2. Kdo to byl rytíř? Jaké měl vlastnosti? Z čeho se 
skládala rytířova zbroj?  

3. Viděl/a jsi někdy nějaký rytířský souboj? Rytíři v 
soubojích používali různé zbraně, např. štíty, meče, kopí, 
sekery nebo také dřevce. Víš, jak tyto nástroje vypadaly? 
Zkus je popsat nebo nakreslit. Pokud nevíš, podívej se 
do encyklopedie nebo na internet. 

4. Kde je město Neapol? V jaké zemi leží? Najdi ho na 
mapě. 

5. Spoj slova se stejným nebo podobným významem.

uchopit      bojovat
rozkázat  vzít
utkat se  poručit
toužit   vytáhnout
kácet se  spadnout
tasit   chtít

6. Jaký význam mají slova v kurzívě? Vyber správnou 
možnost.

Odnést si porážku z boje znamená:
a) zvítězit v boji, 
b) prohrát v boji, 
c) dostat odměnu za výhru v boji.

Ztratit život znamená:
a) zemřít, 
b) vyhrát, 
c) zvítězit. 

Vyváznout bez pohromy znamená:
a) zranit se, 
b) zemřít, 
c) nezranit se.

7. Vysvětli význam slov: boj, bojovník, bojovat, bojiště.
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I sešli se diváci z obou vojsk na přilehlých stráních, kdekdo 
dychtil vidět boj. Králové usedli na opačných koncích bojiště 
a při anglickém trůnu stálo dvanáct odvážných mužů 
vznešených rodů a při trůnu neapolského krále stál jenom 
jeden odvážný muž. Český kníže Stůjmír. Za ním však vlálo 
ve větru dvanáct praporců na dvanácti dřevcích a každý 
praporec měl jinou barvu.  

Anglický král vyzval prvního rytíře, chloubu Anglie, a rytíř 
vyjel na bojiště na koni tančícím touhou utkat se v boji. 

Stůjmír uchopil dřevec s praporcem bílé barvy, neboť bílá 
znamená veselost duše. Potom pobídl koně. Letěl jak vržený 
kámen a srazil se s cizím rytířem tak prudce, že ho vyhodil 
svým veselým dřevcem ze sedla. Hned seskočil z koně 
a utkal se s rytířem mečem. Angličan padl podruhé k zemi 
a vzdal se. 

Sotva byl Stůjmír v sedle, už útočí druhý rytíř. Tentokrát 
zvolil Stůjmír dřevec s praporcem zelené barvy. Zelená 
znamená naději a té bylo Stůjmírovi třeba. Vyletěl prudce 
jako ostříž a srazil svěžího rytíře z koně takovou silou, že 
rytíř už nemohl vstát.  

Stůjmír se chopil dřevce s praporcem barvy ohně. Tou 
barvou zapálil svoje srdce k třetímu boji. A třetí rytíř padá 
zasažen k zemi. Stůjmír uchopil dřevec s praporcem žluté 
barvy. Vzduchem se kmitla žluť, ve které je zakleta věrnost 
a neústupnost, a nový protivník se kácí a štít a přílba se 
válí v trávě.   

Stůjmír vzal dřevec s blankytným praporcem a pobil 
nepřítele barvou mužské chytrosti. A vzal dřevec s brunátným 
praporcem na znamení hněvu, vzal praporec fialový na 
znamení udatnosti. Bral dřevec po dřevci, a jakmile praporec 
na dřevci jen maličko ve větru od moře zavál, padl další 
z anglických rytířů.  

Jedenáct synů anglických rodů si odneslo porážku z boje 
s českým knížetem Stůjmírem a někteří ztratili přitom i život. 
Vojáci na stráních, králové na trůnech nevěří očím. Dvanáctý 
rytíř vyjíždí proti Stůjmírovi a drží v ruce zlatou korouhev. 
Stůjmír se chopí posledního dřevce. Je na něm praporec 
barvy lví na znamení cti a chvály českého jazyka. Stůjmír 
letí jako jestřáb z vltavských lesů a anglický rytíř mu letí jak 
orel. Narazí na sebe dřevci, až třísky odletují. Stůjmír vyvázne 
bez pohromy, cizímu rytíři odletí ze štítu čtyři malované 
růže. Znovu se rozjedou proti sobě, jitřní hvězda Anglie 
a jitřní hvězda Čech. Znovu narazí na sebe třeskem. Stůjmír 
vyvázne bez pohromy, cizímu rytíři vypadne z ruky štít. 
Potřetí se ženou proti sobě a cizí rytíř se kácí z koně. Tu 
seskočí ze svého koně Stůjmír  a tasí meč. Bijí se spolu 
meči. Slunce stojí na vrcholku dráhy, když začnou, a když 
zvoní k večerním nešporám, ještě nekončí souboj. Teprve 
když se prodlouží stíny, ustoupí rytíř o krok, pak o dva 
a o tři, krev z něho stéká jako pot. Padne a vzdá se na milost 
Stůjmírovi. 

Stůjmír pokyne a jeho druhové rozvinou korouhev 
vítězovu, kotel v červeném poli. Teď vidí všechen lid, že 
nad dvanácti anglickými rytíři zvítězil český kníže.  

Neapolský král se zvedne z trůnu a jde naproti Stůjmírovi.
„Jak ti mám projevit svoji vděčnost, řekni mi přání 

a splním ti všechno, co je v mých silách.“ 

„Králi,“ odpoví Stůjmír, „neprosím o žádný dar, jen svému 
milému českému jazyku bych rád prokázal čest. Proto tě 
prosím o nový znak. Dej mi černou orlici na zlatém poli a já 
orlici vyměním za starý znak s kotlem.“ 

Neapolský král zavolal malíře a přikázal, aby Stůjmírovi 
přemaloval štít i korouhev. Stůjmír dosáhl, čeho si přál.   

(z knihy Čtení o hradech, zámcích a městech)

Rytířská pověst o českém znaku

podle Eduarda Petišky   

Knížeti Stůjmírovi, který kdysi vládl v Čechách, se nelíbil 
český znak – kotel v červeném poli –, který získal po svých 
předcích. Stůjmír se rozhodl, že vybojuje zpět starý český 
znak, starodávnou orlici. Se svými nejvěrnějšími přáteli 
vstoupil do služeb neapolského krále. Brzy zemi neapolského 
krále napadla vojska anglického krále. Angličtí vojáci ničili 
zemi, zapalovali obydlí, zabíjeli a brali všechno, co jim přišlo 
pod ruku. Stůjmír přesvědčil neapolského krále, aby se 
anglickému nepříteli bránil. Neapolský král svolal své rytíře 
a vydal se bojovat proti anglickým vojskům. Anglických 
vojáků však byla přesila a neapolský král měl obavy, že 
v bitvě s nimi prohraje. Stůjmír králi poradil, aby anglickému 
králi napsal dopis. V něm králi navrhl, aby ze svých vojáků 
vybral dvanáct statečných rytířů. Každý z nich se utká v boji 
s jediným rytířem, kterého vyšle on. Pokud zvítězí rytíři 
anglického krále, vzdá se mu neapolský král i se svým 
královstvím. Pokud zvítězí rytíř neapolského krále, vzdá se 
anglický král jemu.  

„Přijmi, králi, ten zápas radili mu všichni. I kdyby rytíř 
neapolského krále porazil jednoho z nás, druhého neporazí. 
A kdyby snad porazil druhého, třetího porazit nemůže. 
Kdopak kdy slyšel, aby jeden jediný rytíř porazil dvanáct 
statečných rytířů jednoho po druhém?“ 

Anglický král souhlasil a rozkázal odvést dva tisíce koní 
s nákladem zlata. Neapolský král naložil zlato na své koně 
a poslal je také na smluvené místo. Ke koním a zlatu postavil 
každý král stráž. 



87

POVĚST

Diváci z obou vojsk se sešli na přilehlých stráních, každý 
toužil vidět boj. Králové usedli na opačných koncích bojiště. 
Při anglickém trůnu stálo dvanáct odvážných mužů. Při 
trůnu neapolského krále stál jenom jeden odvážný muž. 
Český kníže Stůjmír. Za ním však vlálo ve větru dvanáct 
praporů na dvanácti dřevcích a každý prapor měl jinou 
barvu.  

Při anglickém trůnu stálo dvanáct odvážných mužů. Při 
trůnu neapolského krále stál jenom jeden odvážný muž, 
český kníže Stůjmír. Za ním však vlálo ve větru dvanáct 
praporů na dvanácti dřevcích a každý prapor měl jinou 
barvu. 

Anglický král poslal do boje prvního rytíře, chloubu Anglie, 
a rytíř vyjel na bojiště.  

Stůjmír uchopil dřevec s praporem bílé barvy, neboť bílá 
znamená veselost duše. Potom pobídl koně. Letěl jako 
vržený kámen a srazil se s cizím rytířem tak prudce, že ho 
svým dřevcem vyhodil ze sedla. Hned seskočil z koně a utkal 
se s rytířem mečem. Angličan padl podruhé k zemi a vzdal 
se.

Sotva byl Stůjmír v sedle, už útočí druhý rytíř. Tentokrát 
zvolil Stůjmír dřevec s praporem zelené barvy. Zelená 
znamená naději a tu Stůjmír potřeboval. Vyletěl prudce jako 
ostříž a srazil rytíře z koně takovou silou, že rytíř už nemohl 
vstát. 

Stůjmír vzal do ruky dřevec s praporem barvy ohně. Tou 
barvou zapálil svoje srdce k třetímu boji. A třetí rytíř padá 
k zemi. Stůjmír uchopil dřevec s praporem žluté barvy, 
barvy věrnosti a neústupnosti. Nový protivník se kácí a štít 
a přilba se válí v trávě.   

Stůjmír vzal dřevec s blankytným praporem a porazil 
nepřítele barvou mužské chytrosti. A vzal dřevec s brunátným 
praporem na znamení hněvu, vzal prapor fialový na znamení 
udatnosti. Bral dřevec po dřevci a porážel jednoho anglického 
rytíře za druhým.  

Jedenáct synů anglických rodů si odneslo porážku z boje 
s českým knížetem Stůjmírem a někteří ztratili přitom i život. 
Vojáci a králové na trůnech nevěří svým očím.  

Dvanáctý rytíř vyjíždí proti Stůjmírovi a drží v ruce zlatou 
korouhev. Stůjmír uchopil poslední dřevec. Je na něm 
prapor barvy lví na znamení cti a chvály českého jazyka. 
Stůjmír letí jako jestřáb a anglický rytíř mu letí jako orel 
vstříc. Narazí na sebe dřevci, až třísky odletují. Stůjmír 
vyvázne bez pohromy, cizímu rytíři odletí ze štítu čtyři 
malované růže. Znovu se rozjedou proti sobě. Znovu narazí 
na sebe třeskem. Stůjmír vyvázne bez pohromy, cizímu 
rytíři vypadne z ruky štít. Potřetí se ženou proti sobě a cizí 
rytíř se kácí z koně. Tu seskočí ze svého koně Stůjmír  a tasí 
meč. Bijí se spolu meči. Slunce stojí na vrcholku dráhy, 
když začnou. Když zvoní k večerním nešporám, ještě souboj 
nekončí. Teprve když se prodlouží stíny, ustoupí rytíř o krok, 
pak o dva a o tři, krev z něho stéká jako pot. Padne a vzdá 
se Stůjmírovi.  

Stůjmír pokyne a jeho druhové rozvinou vítězovu 
korouhev, kotel v červeném poli. Teď vidí všechen lid, že 
nad dvanácti anglickými rytíři zvítězil jeden český kníže. 

Neapolský král vstane z trůnu a jde naproti Stůjmírovi.
„Jak ti mám projevit svoji vděčnost? Řekni mi přání 

a splním ti všechno, co je v mých silách.“ 
„Králi,“ odpoví Stůjmír, „neprosím o žádný dar, jen svému 

milému českému jazyku bych rád prokázal čest. Proto tě 
prosím o nový znak. Dej mi černou orlici na zlatém poli a já 
orlici vyměním za starý znak s kotlem.“ 

Neapolský král zavolal malíře a přikázal, aby Stůjmírovi 
přemaloval štít i korouhev. Stůjmír dosáhl, čeho si přál.

Otázky a úkoly k textu: 

1. Vysvětli, proč chtěl Stůjmír bojovat na straně 
neapolského krále? Povedlo se mu dosáhnout svého 
cíle? 
2. Proč byli Angličané přesvědčeni o tom, že vyhrají? 
Jaký je tvůj názor?
3. Jak rozumíš tomu, že první anglický rytíř byl 
chloubou Anglie?
4. Kolik anglických rytířů celkem Stůjmír porazil? Zabil 
Stůjmír všechny své soupeře?
5 Jaké odměny za statečné činy si vybírají rytířové, 
princové, králové v pohádkách za své odvážné činy? 
Jakou odměnu si vybral kníže Stůjmír? Překvapilo tě 
to? Proč? 
6. Vyjmenoval autor pověsti barvy všech praporů, se 
kterými Stůjmír bojoval proti anglickým rytířům? Kolik 
jich vyjmenoval? 
7. V textu jsou použita některá neobvyklá pojmenování 
pro barvy. Jakou barvu má a) prapor barvy ohně, 
b) prapor barvy lví, 
c) brunátný prapor, 
d) blankytný prapor?
8. V textu jsou použita také nepřímá pojmenování pro 
vyjádření času. Zkus zjistit, k jaké části dne se vztahují 
tato vyjádření:

a) Slunce stojí na vrcholku dráhy. 
b) Zvoní k večerním nešporám.
c) Prodlužují se stíny.
9. Jaký skutečný fakt pověst vysvětluje?
10. O jaký druh pověsti tedy jde? Můžeš zvolit dvě 
odpovědi. Kromě orlice najdeme na českém znaku ještě 
jiné zvíře. Jaké? Najdi pověst, která vysvětluje, jak se 
toto zvíře na český znak dostalo a kdo se o to podle 
této pověsti zasloužil. 
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CHARAKTERISTIKA 
Povídka je prozaický epický žánr kratšího rozsahu než 

román nebo novela. Její rozsah často umožňuje přečíst ji 
na jedno posezení. Povídky bývají vydávány v souborech 
– sbírkách (knihách) povídek. 

Povídka obvykle má jednu hlavní postavu a málo vedlejších 
postav, jeden hlavní příběh bez vedlejších epizod. Hlavní 
postava se v průběhu děje nemění, povahově nevyvíjí. 
Důležitou součástí povídky je pointa, okamžik v závěru 
vyprávění, kdy postava, vypravěč či čtenář vše pochopí 
a dospěje k novému poznání, k jinému pohledu na předchozí 
děj, na život, na sebe, na ostatní a podobně. 

Na rozvoji povídky v 19. a 20. století se podílel periodický 
tisk, noviny a časopisy, pro které byla svým rozsahem 
nejvhodnější. Nejvýznamnější autoři povídek jsou E. A. Poe, 
E. Hemingway, F. Kafka, A. P. Čechov. Z českých spisovatelů 
to je K. Čapek nebo J. Neruda. 

Povídka bývá někdy zaměňována s novelou. Novela je 
prozaický epický žánr středního rozsahu na hranici mezi 
románem a povídkou. Pro novelu je typický poutavý děj. 
Povídka a novela se během vývoje navzájem prolínají 
a překrývají a někdy je skutečně obtížné odlišit jednu od 
druhé. 

Zapamatuj si! 

• Povídka je krátký prozaický epický žánr. 
• V povídce vystupuje jedna hlavní postava a málo
   vedlejších postav. 
• Hlavní postava povídky se nevyvíjí. 
• Povídka má jednoduchý děj a končí pointou. 
• Povídky jsou často vydávány v souborech – knihách  
   povídek. 
• Nejznámější čeští autoři povídek jsou K. Čapek
   a J. Neruda. 

Poznámky  
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Franz Kafka se narodil v Praze, ale nebyl Čech. Byl 
židovského původu a psal německy. Vystudoval 
gymnázium a práva a stal se úředníkem v pojišťovně. 
Svoji práci neměl rád, přiváděla ho k zoufalství. V životě 
by se nejraději věnoval pouze psaní. Napsal velké 
množství povídek a romány Proces a Zámek, ve kterých 
zachytil pocity samoty a odcizení člověka v moderní 
společnosti.

Napsal například tyto povídky:

• Proměna
• Ortel
• Topič
• Popis jednoho zápasu

Karel Čapek je jedním z nejvýznamnějších českých 
spisovatelů. Narodil se v Malých Svatoňovicích v rodině 
lékaře. Po gymnáziu studoval filozofii na Filozofické 
fakultě Univerzity Karlovy v Praze, ale také v Berlíně a 
v Paříži. Po ukončení studia začal pracovat jako novinář. 

NĚKTEŘÍ AUTOŘI POVÍDEK

Edgar Alan Poe (1809–1849) 
(čti edgar elen pou)
americký spisovatel

Anton Pavlovič Čechov 
(1860–1904)
ruský spisovatel

Franz Kafka (1883–1924)
pražský spisovatel píšící německy

Karel Čapek (1890–1938)
český spisovatel a novinář

Napsal například tyto povídky:

• Vraždy v ulici Morgue
• Zánik domu Usherů
• Ďábel ve zvonici
• Muž, který se rozpadl
• Maska červené smrti
• Jáma a kyvadlo

Napsal například tyto povídky:

• Pavilon č. 6
• Dáma s psíčkem
• Záchvat
• Chameleon
• Člověk ve futrálu
• Neopatrnost
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Jeho jméno je spojeno především s Lidovými novinami, 
kde působil od roku 1921. Už v roce 1916 mu vyšla 
první kniha povídek, kterou napsal společně se starším 
bratrem Josefem. Brzy se ale každý vydal svou cestou. 
Josef se proslavil především jako malíř. Karel psal 
prózu: romány, povídky, cestopisy, drobné črty, eseje 
a fejetony. Prosadil se také jako úspěšný autor 
divadelních her, které se hrají dodnes. Patřil mezi 
přátele prvního československého prezidenta 
T. G. Masaryka. Z rozhovorů s ním vytvořil knihu 
Hovory s TGM. S rostoucím vlivem nacismu v Německu 
Čapek před tímto nebezpečím ve své tvorbě varoval. 
Za své jasné protinacistické postoje byl i doma, 
v Československu, často kritizován a stal se terčem 
několika otevřených útoků. Nemocný a vyčerpaný 
Čapek zemřel o Vánocích 1938, těsně před začátkem 
nacistické okupace. Bylo nepochybné, že by se nevyhnul 
zatčení gestapem. Jeho bratr Josef Čapek byl skutečně 
v září 1939 zatčen a uvězněn. Na jaře roku 1945 zemřel 
v koncentračním táboře. 
 

Napsal například tyto povídky: 

• Boží muka 
• Trapné povídky 
• Povídky z jedné kapsy 
• Povídky z druhé kapsy 

Jaroslav Seifert je prvním a zatím jediným českým 
spisovatelem, který dostal Nobelovu cenu za literaturu. 
Byl především básníkem. První básnickou sbírku vydal 
v roce 1921. Seifert se v mládí stal členem komunistické 
strany, ale protože ji kritizoval, byl v roce 1929 vyloučen. 
Kvůli svým postojům a názorům, které vždy otevřeně 
říkal, nemohl občas své básně oficiálně vydávat. Jeho 
sbírky někdy vycházely v exilu nebo v samizdatu. 
V prosinci 1976 jako jeden z prvních podepsal Chartu 
77. V roce 1984 mu byla udělena Nobelova cena za 
literaturu. Seifert dokázal uspět i v próze.  

Jaroslav Seifert (1901–1986)
český básník, nositel Nobelovy 
ceny za literaturu

John Steinbeck (1902–1968) 
(čti džon stajnbek) 
americký spisovatel, nositel 
Nobelovy ceny za literaturu

Napsal například tyto povídky a novely:

• O myších a lidech
• Nebeské pastviny
• Ryzáček

Napsal ceněnou autobiografickou knihu vzpomínek 
Všecky krásy světa, která se skládá z kratších 
povídek.

Poznámky  
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KLÍČ V ZÁVĚJI
A. Odpověz na otázky:  

1. Když věje (fouká) vítr, vytváří závěj. Závěj je veliké 
množství něčeho, co nafoukal vítr. Podtrhni, čeho může 
být závěj: 
listí – sněhu – jablek – písku – lidí.

2. Povídka Klíč v závěji se odehrává na Pražském hradě. 
Podívej se na mapu Prahy a najdi místa, o kterých se 
v povídce vypráví: Pražský hrad, Zlatá ulička, Svatý Vít, 
Jiřská ulice, Černá věž. Naplánuj si výlet na Pražský hrad 
a podívej se na místa, kde se příběh odehrává.

3. Co znamenají následující věty v kurzívě? Vyber 
z nabízených možností.         

Proč se nezvednu dřív od sklenice?
a) Proč piju, i když mi to nechutná?
b) Proč nejdu dřív z hospody?
c) Proč pořád držím sklenici v ruce?

Z věže se ozvala půlnoc.
a) Z věže někdo volal „Půlnoc!“
b) Někdo troubil na věži půl noci.
c) Hodiny na věži odbily 12 hodin v noci.

4. Znáš význam podtržených slov? Spoj slova v levém 
sloupci se správnými synonymy v pravém sloupci.

zvon   vzteklá
vrata   nadávat
hubovat   starý
zlostná   zvonec
vát   veliký
obrovský  brána
starodávný  foukat

5. Hrad a půlnoc, to je přesně místo a čas, kdy se 
objevují strašidla (nadpřirozené bytosti a úkazy). Jaká 
strašidla by se na hradě mohla objevit?

6. Jaký význam mají slova v kurzívě? Vyber z nabízených 
možností správnou odpověď:
Neúprosná je: a) přísná, b) nikdy neprosí, c) neslušná.
Zlověstný je: a) hodný, b) nerozhodný, c) zlý.
Strašlivé je: a) děsivé, b) vystrašené, c) nebojácné.
Zoufalé je: a) hlasité, b) nešťastné, c) šťastné. 

7. Zapomněl/a sis někdy klíče od bytu? Jak ses potom 
dostal/a domů? Kolik asi váží jeden běžný klíč?

Klíč v závěji

Jaroslav Seifert 

V této povídce Jaroslav Seifert vzpomíná na jednu 
neuvěřitelnou příhodu. Před druhou světovou válkou bydleli 
krátce na Pražském hradě pod Zlatou uličkou v malém 
přízemním domku. Do  domku vedla jediná cesta velikými 
vraty z Jiřské ulice. Vrata se na noc zamykala.   

S klíčem od mohutných dřevěných vrat v Jiřské ulici to 
bylo svízelné. Byl obrovský. Vážil téměř jeden kilogram. 
Byl neskladný a nosil jsem jej v aktovce, ale strašně nerad. 
Často, když jsem se pozdržel ve městě, klíč jsem u sebe 
neměl. U brány byl sice zvonek, ale žádná ze tří spících žen 
neměla povinnost mi jít otevřít. Zvlášť když bylo již hodně 
pozdě. K tomu to byl zvonek starodávný. Zatáhlo se za 
rukojeť s drátem a před oknem, kde spala babička, zařinčel 
plechový zvonec, který byl pak slyšet možná až u Matyášovy 
brány.

Tohoto okamžiku jsem se vždy obával. Otvírat mi chodila 
jen babička. Měla nejslabší spánek. Ačkoliv jsem s ní za 
dne dost dobře vycházel, nemohu říci, že by v noci byla na 
mne společensky vlídná. Proč prý si nevezmu klíč, proč se 
nezvednu dřív od sklenice a kdesi cosi. Neříkám, že nemívala 
pravdu. Byla již stará a na trochu té nevrlosti měla jistě 
právo. Zvlášť v zimě, kdy se musela brodit ve sněhu. 
Druhého dne jsem ji sice uctivě zdravil, ale babička se 
mračívala.

Když se to opakovalo vícekráte, měla žena šťastný nápad. 
Ženy často mají šťastné nápady, muži jim však nebývají 
dost vděčni. Jestliže jsem večer nepřišel do zavření vrat 
a strašlivý klíč visel u bytových dveří, běžela a zasunula mi 
klíč pod silná vrata, tam, kde jejich obruba nepřiléhala dost 
těsně k zemi. Z ulice ovšem klíč nebyl vidět. Stačilo však 
jen vsunout ruku pod vrata. A byl pokoj! 

Osvědčilo se to znamenitě. Až jednou v zimě. Kvečeru 
poletovaly z nebe lehké vločky. Ty mě ovšem nikterak 
neznepokojovaly. Ale před půlnocí přihnala se odněkud 
sněhová bouře. A protože Jiřská ulice se svažuje k bráně 
v Černé věži a na noc je brána zavřená a zůstává otevřená 
jen postranní branka, kde stávala stráž, vítr smetal sníh 
z ulice i ze střech k naší zdi a k našim vratům. Když jsem 
se v půlnoci vracel domů, byla u vrat metrová závěj a v závěji 
pod vraty nešťastný klíč. 

Chvíli jsem se pokoušel podhrabat se sněhem k chodníku. 
Rukama to nebylo možné. Sníh byl suchý a padal mi z větší 
části opět nazpátek. Ani aktovkou nedařilo se mi sníh 
odstranit. Byla příliš měkká. Ze svatovítské věže se ozvala 
půlnoc. Cimbály hodin zněly ve sněhovém tichu, jako když 
v Madridě o velikonočním svátku kráčejí mniši v černých 
kápích. Neúprosně a zlověstně. A když konečně přešli, 
vstoupil jsem do závěje a se zatajeným dechem jsem zatáhl 
za držadlo zvonce. Zvonek se ozval strašlivě. Následovalo 
několik trapných chvil. Nedýchal jsem. Asi po dvou či třech 
minutách zazvonil jsem po druhé. A několikrát! Tentokrát 
po delší chvíli vrzly dveře a v zmrzlém zámku zarachotil 
klíč.
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Že se nestydíte, pane redaktore, přivítala mě tentokrát 
babička. Spala jsem tak tvrdě a nemohla jsem se probudit. 
A pak letělo za mnou a dopadlo ještě několik nepříjemných 
vět, ale to už jsem pospíchal po sněhovém příkrovu k našim 
dveřím, abych ta slova neslyšel. Stará paní nezmlkla ani ve 
svém domku, kde mi zmizela. Tenkrát jsem se omlouval 
docela marně. Byla neúprosná! Nedbala mých slov. Vůbec 
mě neposlouchala.  

Žena již spala. Zvonec v spánku ani nezaslechla. Abych 
trochu zamluvil její výčitky a omluvil jaksi svůj pozdní 
příchod, začal jsem si horlivě stěžovat, jak mě babička 
nepěkně vyplísnila, jak byla zlostná a nezdvořilá.  

Chvilku mě žena poslouchala s vytřeštěnýma očima. Pak 
si přitáhla židli, aby si mohla sednout, a zoufale se 
rozvzlykala:

„Proboha, co to tu povídáš! Vždyť babička je od včerejšího 
večera mrtvá a leží v síňce na prkně. Podívej se, hoří tam 
svíčky.“

Opravdu. Okénkem nade dveřmi prokmitala cukaně slabá 
žlutá záře. A všude bylo hrobové ticho. 

Co mi zbývalo. Svlékl jsem se a šel jsem spát. Usínaje 
jsem uvažoval: A já, proč měla ve všední den ten sváteční 
špensr pošitý na rukávech a na límci černými flitry. Nosila 
jej jen v neděli, když spěchala na mši k Svatému Vítu. A proč 
měla také tak zapadlé oči! A místo lucerny přinesla hořící 
svíčku! 

                                                                                            
(z knihy Všecky krásy světa)

 

Klíč v závěji

podle Jaroslava Seiferta 

V této povídce Jaroslav Seifert vzpomíná na jednu 
neuvěřitelnou příhodu. Před druhou světovou válkou bydleli 
krátce na Pražském hradě pod Zlatou uličkou v malém 
přízemním domku. Do  domku vedla jediná cesta velikými 
vraty z Jiřské ulice. Vrata se na noc zamykala.  

S klíčem od velikých dřevěných vrat v Jiřské ulici to bylo 
složité. Byl obrovský. Vážil téměř jeden kilogram. Byl veliký 
a nosil jsem jej v aktovce, ale strašně nerad. Když jsem se 
zdržel ve městě, často jsem u sebe klíč neměl. U brány byl 
zvonek, ale žádná ze tří spících žen mi nemusela jít otevřít. 
Zvlášť když bylo již hodně pozdě. Zvonek to byl navíc 
starodávný. Zatáhlo se za rukojeť s drátem a před oknem, 
kde spala babička, zazvonil plechový zvonec. To pak bylo 
slyšet možná až u Matyášovy brány. 

Tohoto okamžiku jsem se vždy bál. Otvírat mi chodila jen 
babička. Měla nejslabší spánek. Ve dne jsem si s ní dost 
dobře rozuměl, ale nemohu říci, že by v noci na mne byla 
vlídná. Proč si nevezmu klíč, proč se nezvednu dřív od 
sklenice a tak podobně. Neříkám, že neměla pravdu. Byla 
již stará a na trochu té rozzlobenosti měla právo. Hlavně 
v zimě, kdy musela jít sněhem. Druhý den jsem ji slušně 
zdravil, ale babička se mračívala. 

Když se to opakovalo víckrát, měla žena šťastný nápad. 
Ženy často mají šťastné nápady, muži jim ale nejsou dost 
vděční. Když jsem večer nepřišel do zavření vrat a strašlivý 
klíč visel u bytových dveří, běžela žena a dala mi klíč pod 
silná vrata, tam, kde jejich okraj nebyl těsně u země. Z ulice 
klíč nebyl vidět. Stačilo ale jen sáhnout pod vrata. A byl 
pokoj!

Fungovalo to výborně. Až jednou v zimě. Kvečeru létaly 
z nebe lehké vločky. Před půlnocí se přihnala odněkud 
sněhová bouře. A protože Jiřská ulice vede dolů k bráně 
v Černé věži a na noc je brána zavřená, vítr sfoukal sníh 
z ulice i ze střech k naší zdi a k našim vratům. Když jsem 
se v půlnoci vracel domů, byla už u vrat metrová závěj a v 
závěji pod vraty nešťastný klíč. 

Chvíli jsem se zkoušel podhrabat se sněhem k chodníku. 
Rukama to nebylo možné. Sníh byl suchý a větší část mi 
padala zpátky. Ani aktovkou se mi nepovedlo sníh odhrabat. 
Byla příliš měkká. Ze svatovítské věže se ozvala půlnoc. 
Hodiny zněly ve sněhovém tichu neúprosně a zlověstně. 
A když konečně utichly, vstoupil jsem do závěje a se 
zatajeným dechem jsem zatáhl za držadlo zvonce. Zvonek 
se ozval strašlivě. Čekal jsem několik trapných chvil. 
Nedýchal jsem. Asi po dvou či třech minutách zazvonil jsem 
po druhé. A několikrát! Tentokrát po delší chvíli vrzly dveře 
a v zmrzlém zámku zarachotil klíč. 

Že se nestydíte, pane redaktore, přivítala mě babička. 
Spala jsem tak tvrdě a nemohla jsem se probudit. A pak 
letělo za mnou ještě několik nepříjemných vět, ale to už 
jsem pospíchal po sněhu k našim dveřím, abych ty věty 
neslyšel. Stará paní nezmlkla ani ve svém domku, kde mi 
zmizela. Tenkrát jsem se omlouval úplně zbytečně. Byla 
neúprosná! Vůbec mě neposlouchala.  
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Žena již spala. Zvonec v spánku vůbec neslyšela. Chtěl 
jsem zamluvit její výčitky a omluvit svůj pozdní příchod, 
a proto jsem si začal stěžovat, jak mě babička nepěkně 
vyhubovala, jak byla zlostná a neslušná.  

Chvilku mě žena poslouchala s vytřeštěnýma očima. Pak 
si přitáhla židli, aby si mohla sednout, a zoufale se rozplakala:

„Proboha, co to tu povídáš! Vždyť babička je od včerejšího 
večera mrtvá. Leží v chodbě, podívej se. Hoří tam svíčky.“

Opravdu. Okénkem nade dveřmi problikala slabá žlutá 
záře. A všude bylo hrobové ticho. 

Co jsem mohl dělat. Svlékl jsem se a šel jsem spát. Když 
jsem usínal, přemýšlel jsem: Proč měla ve všední den tu 
sváteční košili pošitou na rukávech a na límci černými flitry. 
Nosila ji jen v neděli, když spěchala na mši k Svatému Vítu. 
A proč měla také tak zapadlé oči! A místo lucerny přinesla 
hořící svíčku! 

2. Proč vypravěč nerad nosí klíč od vrat s sebou?

3. V jakou roční dobu a v kolik hodin se příběh 
odehrává? Jaké je počasí? Najdi věty, kde je to 
popsáno.

4. Proč se hlavní postava nemůže dostat domů? Co se 
stalo?

5. Odpovídej na otázky:

a) Kdo přišel otevřít vrata?
b) Hubovala babička hodně?
c) Co dělala v tu dobu žena vypravěče? 
d) Když vyprávěl, jak mu babička přišla otevřít, žena se 
rozplakala. Proč? Co se stalo s babičkou?
e) Mohla babička opravdu přijít otevřít vrata?

6. Vypravěč v této povídce je totožný s hlavní postavou 
povídky. Jak říkáme takovému vypravěči? Podívej se do 
úvodní kapitoly učebnice.

7. Povídka Klíč v závěji je z knihy autobiografických 
povídek Všecky krásy světa. Co je autobiografie? Pokud 
nevíš, hledej ve slovníku cizích slov. Povídka Klíč 
v závěji je tedy také autobiografická. Jak se jmenuje 
hlavní postava povídky?

8. Jaroslav Seifert není typický autor povídek. Jaký 
žánr Jaroslav Seifert psal především? Jaroslav Seifert 
je nositelem jednoho významného ocenění. Zjisti, jaké 
je to ocenění, podle koho se jmenuje, za co a kde se 
uděluje, v jakých kategoriích atd.

9. Věříš, že je tento příběh pravdivý? Zažil/a jsi 
někdy něco opravdu strašidelného, neuvěřitelného, 
zvláštního? Vyprávěj svůj zážitek ostatním.

10. Víš, co je lucerna? Zkus ji nakreslit. Co používáme 
dnes místo lucerny?

Otázky a úkoly k textu: 

1. V ukázce se píše o velikých dřevěných vratech, jaká 
dřív vedla do dvora. Taková vrata jsou na obrázku. 
Prohlédni si ho, najdi a označ plechový zvonec a 
rukojeť s drátem. Vyznač na obrázku místo, kam dávala 
žena klíč, když byla vrata zamčená.
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ČERNÝ KOCOUR
A. Odpověz na otázky:  

1. Co se říká o kočkách? Znáš význam podtržených 
vyjádření? Spoj vyjádření v levém sloupci se správnými 
synonymy v pravém sloupci.

Je to kočka!                              Pohrává si s ním.
Černá kočka přes cestu.                Škádlí se, provokují se.
Hraje si s ním jako kočka s myší.                  Velká smůla.
Jen se tak kočkují.                   Je to opravdu hezká holka!
 
Jedna pohádková postava má u sebe obvykle kočku. 
Napiš která. Přemýšlej proč.

2. Jaký význam má věta Nehnul jsem brvou? Vyber 
správnou odpověď.

a) Nepohnul jsem ani větvičkou.
b) Neudělal jsem ani krok.
c) Ani jsem nemrknul.

3. Spoj slova v levém sloupci se správnými synonymy 
v pravém sloupci.

hanba    úkryt    
vztek    čert    
strach    ostuda    
pláč    obava    
skrýš    řev    
ďábel    vzlykot    
křik     hněv

4. Napiš antonyma k těmto slovům: nenávist – den – řev 
– ďábel – spát – smrt.
  
5. Doplň do prázdných políček slova z těchto nabízených 
možností: mrtvola – sklep – hrob – studna – omítka – 
peklo – smetí.
a) ……………. je  místo, kde žijí čerti.
b) ……………. je místo, kde je pohřbená mrtvola.
c) ……………. je místo, kde je voda.
d) ……………. jsou odpadky, špína, nepořádek.
e) ……………. je místo pod domem
f) ……………. je tenká vrstva malty na zdi.
g) ……………. je tělo mrtvého člověka nebo 
zvířete.
 
6. Znáš význam těchto slov: pláč, vražda, křik, prohlídka, 
omítka? 
Přiřaď ke každému z nich aspoň tři vhodná přídavná 
jména z nabídky. plánovaná – domovní –  tichý – táhlý 
– ječivý – hrubá – lékařská – ztvrdlá –brutální – ječivý 
– čerstvá – nevyřešená – děsivý – důkladná.

Černý kocour

Edgar Allan Poe (čti: edgar elen pou) 

Vypravěč této povídky seznamuje čtenáře se svým 
životním příběhem. 

Od malička byl vlídný a laskavý a především miloval 
zvířata. V dospělosti si našel ženu, která mu byla podobná, 
a společně měli doma různá zvířátka. Nejvíce si oblíbili 
černého kocoura. Vypravěč bohužel začal pít a opíjet se. 
Když byl opilý, stával se velice zlý a hrubý. Jednoho dne 
v opilosti zabil oblíbeného kocoura. Za pár dnů přivedl 
domů jiného, velmi podobného kocoura. Nový kocour mu 
ale neustále připomínal jeho zlý čin. Začal proto kocoura 
nenávidět. 

 

Drcen těmito mukami nechal jsem v sobě vyhasnout 
i poslední špetku dobra. Už jen o zlu jsem přemýšlel 
– nejpodlejší, nejtemnější myšlenky mne vůbec neopouštěly. 
Má dosavadní popudlivost vybujela v nenávist ke všem 
věcem, k veškerému lidstvu; a náhlými, častými 
a nezvladatelnými výbuchy hněvu, do něhož jsem se slepě 
hroužil, trpěla obvykle nejvíc – ó jaká hanba – má trpělivá, 
odevzdaná žena. 

Jednoho dne šla se mnou cosi obstarat do sklepa starého 
stavení, které jsme v chudobě museli obývat. Kocour se po 
příkrých schodech hnal za mnou a málem mne srazil dolů; 
to mne rozlítilo k nepříčetnosti. Napřáhl jsem sekeru 
(zapomněl jsem ve vzteku na dětinský strach, který mi 
dosud krotil ruku) a chtěl jsem ranou zvíře skolit. Kdyby ta 
rána byla dopadla, jistě by byla smrtelná, avšak mou ruku 
zadržela žena. Vydrážděn tímto zásahem k ďábelskému 
hněvu, vytrhl jsem paži z jejího sevření a zaťal sekyru do 
jejího mozku. Na místě bez hlesu klesla k zemi.  

Sotva jsem tuto obludnou vraždu spáchal, ihned jsem 
s naprostou rozvahou začal přemýšlet, kam tělo ukrýt. Věděl 
jsem, že z domu je ani ve dne, ani v noci nemohu odklidit 
bez nebezpečí, že mě zpozorují sousedé. V hlavě se mi 
vyrojilo mnoho nápadů. Také jsem si jednu chvíli říkal, že 
mrtvolu rozkrájím na drobné kousíčky, které pak spálím. 
Pak mě zase napadlo vykopat pro ni ve sklepní půdě hrob. 

7. Doplň do vět vhodná slova z této nabídky: se snažil 
umlčet – byla spáchána – ztuhli – vyslýchala – zazdili 
– zbourali – vyrojily.

a) V tomto domě ............................................. vražda.
b) Mrtvolu ....................................................... ve sklepě.
c) Dlouhou dobu .............................................. špatné 
svědomí.
d) V hlavě se mu ............................................... nápady.
e) Opět ho ......................................................... policie.
f) Policisté ......................................................... zeď.
g) Když to uviděli, zcela .................................... hrůzou 
a strachem.
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Anebo jsem uvažoval o tom, že ji na dvoře hodím do studny 
– nebo ji jako nějaké zboží uložím do bedny, zařídím vše 
k odeslání a pak pošlu pro nosiče, aby ji z domu odnesl. 
Konečně jsem připadl na něco, co se mi zdálo mnohem 
vhodnější než všechno ostatní. Rozhodl jsem se, že ji ve 
sklepě zazdím – tak jako ve středověku zazdívali své oběti 
mniši. 

K takovému účelu se sklep skvěle hodil. Jeho zdi byly 
stavěny nedbale a nedávno byly ohozeny hrubou omítkou, 
která ve vlhku ještě neztvrdla. Kromě toho z jedné stěny 
čněl výstupek vytvořený větrací šachtou či krbem, a ten byl 
vyzděn a přizpůsoben ostatním stěnám. Byl jsem si jist, že 
zde mohu snadno vyjmout několik cihel, do díry vložit 
mrtvolu a všechno zazdít jako předtím, takže tu nikdo 
neodhalí nic podezřelého. 

A tento výpočet mne nezklamal. Hasákem jsem cihly 
snadno vyboural, opatrně jsem mrtvolu podepřel a pak 
jsem všechno bez potíží uspořádal zas tak, jak to původně 
stálo. Obezřetně, nenápadně jsem si opatřil vápno, písek 
a štětiny, namíchal jsem omítku, která se nelišila od staré, 
a nanesl ji velmi pečlivě na nové zdivo. Když jsem skončil, 
měl jsem uspokojivý pocit, že se vše vydařilo. Zeď ničím 
neprozrazovala, že by se jí byl někdo dotkl; také smetí jsem 
pečlivě zametl. Pyšně jsem se rozhlédl a řekl si: „Vida, dnes 
jsem namouvěru nepracoval nadarmo!“ 

Teď mi jen zbývalo dopadnout potvoru, která mi způsobila 
tolik běd; konečně jsem se odhodlal ji zabít. Kdybych byl 
na ni v tu chvíli padl, byl by její osud zpečetěn, ale ukázalo 
se, že to prohnané zvíře se tak polekalo mého běsnění, že 
se střeží objevit přede mnou v mé nynější náladě. Nelze 
vylíčit, nelze si představit ten hluboký, blažený pocit úlevy 
v mé hrudi, když jsem shledal, že ten hnusný tvor je pryč. 
Ani v noci se neukázal – a tak jsem aspoň jednu noc od 
jeho příchodu do domu tvrdě a pokojně spal; ach ano, spal 
jsem, třebaže mou duši tížila vražda! 

Minul druhý a třetí den, ale můj trýznitel nepřicházel. Opět 
jsem dýchal jako volný člověk. Ta obluda prchla v hrůze 
navždy z mého domu! Pocit viny za temný čin mne příliš 
netrápil. Vyslýchali mne, ale na všechny dotazy jsem bez 
nesnází odpověděl. Dokonce nařídili domovní prohlídku 
– ale nic přece nemohli vypátrat. Hleděl jsem s jistotou 
vstříc budoucí blaženosti. 

Čtvrtý den po vraždě mne naprosto nečekaně navštívili 
policisté a začali znovu celý dům velmi podrobně prohledávat. 
Byl jsem přesvědčen, že má skrýš je prostě nevypátratelná, 
a nepocítil jsem tedy ani stín rozpaků. Úředníci mne vybídli, 
abych je při prohlídce doprovázel. Prozkoumali každičkou 
škvíru, každý koutek. Nakonec už potřetí nebo počtvrté 
sestoupili do sklepa. Nehnul jsem brvou. Srdce mi tlouklo 
klidně jako člověku pohříženému v nevinný spánek. 
Procházel jsem se sklepem z jednoho konce na druhý. 
Založil jsem si ruce na prsou a bezstarostně bloumal kolem. 

Policisté byli prohlídkou naprosto uspokojeni a už se 
chystali odejít. Mé srdce překypovalo radostí, kterou jsem 
nedovedl ukrotit. Prahl jsem po tom, abych vyslovil aspoň 
jediné vítězné slůvko a dvojnásob tak pocítil jejich 
přesvědčení o mé nevině. 

„Pánové,“ řekl jsem, když už stoupali po schodech nahoru, 
„těší mě, že jsem rozptýlil vaše podezření. Buďte zdrávi, 
buďte o maličko vlídnější, pánové. Mimochodem – tohle je 
velmi dobře stavěný dům.“ (V zuřivé touze říci něco 
nenuceně jsem už sotva věděl, co vůbec povídám.) – „Dá 
se říci skvěle stavěný dům. Tyto zdi – už jdete, pánové? 
– tyto zdi jsou důkladně stavěny.“ A tu posedlý chvástavostí, 
zabušil jsem holí, kterou jsem držel v ruce, právě na onen 
kus zdiva, za kterým stála mrtvola mé drahé ženy.  

Ó bože, proč jsi mne neochránil, proč jsi mne nevytrhl 
z drápů arciďasa! Ještě nedozněla ozvěna mých úderů, a již 
mi z hrobky odpovídal hlas! Byl to pláč – zprvu tlumený 
a přerývaný jako vzlykot dítěte, ale znenáhla propukající 
v táhlý, ječivý a nepřetržitý křik, v zrůdné a nelidské vytí 
– kvílivý skřek hrůzy a triumfu, jaký se může jen z pekla 
ozývat, mnohohlasý skřek z hrdel zatracenců, zmítajících 
se v mukách, i satanů, jásajících nad jejich zatracením. 

Bylo by bláhové mluvit o tom, co jsem si tenkrát myslel. 
V mrákotách jsem dovrávoral k protější stěně. Ti nahoře 
na okamžik strnuli děsem i bázní. Ale v příštím okamžiku 
již tucet statných paží strhávalo zeď. Zbortila se v jediném 
kuse. Před očima policistů se zjevila vzpřímená mrtvola, 
již značně rozložená, střísněná sedlou krví. Na její hlavě 
sedělo s rozšklebenou rudou tlamou a jediným ohnivým 
okem ohyzdné zvíře, které mne úskokem svedlo k vraždě 
a jehož zrádný hlas mne vydal katu. Zazdil jsem obludu do 
hrobky!

 
                                       (z knihy Jáma a kyvadlo)
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Černý kocour

podle Edgara Allana Poa (čti: edgara elena poua) 

Vypravěč této povídky seznamuje čtenáře se svým 
životním příběhem. 

Od malička byl vlídný a laskavý a především miloval 
zvířata. V dospělosti si našel ženu, která mu byla podobná, 
a společně měli doma různá zvířátka. Nejvíce si oblíbili 
černého kocoura. Vypravěč bohužel začal pít a opíjet se. 
Když byl opilý, stával se velice zlý a hrubý. Jednoho dne 
v opilosti zabil oblíbeného kocoura. Za pár dnů přivedl 
domů jiného, velmi podobného kocoura. Nový kocour mu 
ale neustále připomínal jeho zlý čin. Začal proto kocoura 
nenávidět. 

 
Velice jsem se trápil a vymazal jsem v sobě poslední 

kousek dobra. Už jen o zlu jsem přemýšlel – nejzlejší, 
nejtemnější myšlenky byly stále se mnou. Můj vztek se 
změnil v nenávist ke všem věcem, k celému lidstvu. Častými 
a nezvladatelnými výbuchy hněvu trpěla obvykle nejvíc 
– ó jaká hanba – moje trpělivá, obětavá žena. 

Jednoho dne šla se mnou něco udělat do sklepa starého 
domu, který jsme v chudobě museli obývat. Kocour se po 
příkrých schodech hnal za mnou a málem mne srazil dolů. 
To mne rozčílilo. Napřáhl jsem sekeru (zapomněl jsem ve 
vzteku na dětinský strach, který mi vždy zastavil ruku) 
a chtěl jsem ranou zvíře zabít. Kdyby ta rána byla dopadla, 
jistě by byla smrtelná, ale mou ruku zadržela žena. To mě 
dovedlo k ďábelskému hněvu, vytrhl jsem ruku, kterou mi 
stále držela, a zasekl sekyru do jejího mozku. Na místě bez 
hlesu klesla k zemi.  

Když jsem tuto strašnou vraždu spáchal, hned jsem 
naprosto klidně začal přemýšlet, kam tělo schovám. Věděl 
jsem, že z domu ho ani ve dne, ani v noci nemohu odnést. 
Bylo nebezpečí, že mě zpozorují sousedé. V hlavě se mi 
vyrojilo mnoho nápadů. Chvíli jsem si říkal, že mrtvolu 
rozkrájím na drobné kousíčky, které pak spálím. Pak mě 
napadlo vykopat ve sklepě hrob. Anebo ji na dvoře hodím 
do studny – nebo ji uložím do bedny a pak pošlu pro nosiče, 
aby ji z domu odnesl. Konečně mě napadlo něco, co se mi 
zdálo lepší než všechno ostatní. Rozhodl jsem se, že ji ve 
sklepě zazdím.  

Sklep se na to skvěle hodil. Zdi byly nedávno ohozeny 
hrubou omítkou, která ve vlhku ještě neztvrdla. Také tu 
v jedné stěně byl výstupek vytvořený krbem a vypadal jako 
ostatní stěny. Byl jsem si jistý, že zde snadno vyndám 
několik cihel, do díry vložím mrtvolu a všechno zazdím jako 
předtím, takže tu nebude nic podezřelého. 

A povedlo se. Kladivem jsem cihly snadno vyboural, 
opatrně jsem tam mrtvolu opřel a pak jsem všechno srovnal 
zas tak, jak to původně stálo. Opatrně, nenápadně jsem si 
sehnal vápno a písek, namíchal jsem omítku, která byla 
stejná jako ta stará, a nanesl ji velmi pečlivě na novou zeď. 
Když jsem skončil, byl jsem spokojený, že se vše povedlo. 
Zeď nevypadala, že by se jí někdo dotkl. Také smetí jsem 
pečlivě zametl. Pyšně jsem se rozhlédl a řekl si: „Vida, dnes 
jsem namouduši nepracoval zbytečně!“  

Teď už jsem jenom musel chytit potvoru, která mi 
způsobila tolik starostí. Konečně jsem se rozhodl kocoura 
zabít. Ale ukázalo se, že to prohnané zvíře se tak vylekalo 
mého vzteku, že nemá odvahu se přede mnou objevit. Nelze 
popsat, nelze si představit tu hlubokou úlevu, když jsem 
poznal, že to hnusné zvíře je pryč. Ani v noci se neukázal 
– a tak jsem aspoň jednu noc od jeho příchodu do domu 
tvrdě a klidně spal. Ach ano, spal jsem, i když moji duši 
tížila vražda! 

Uběhl druhý a třetí den, ale kocour nepřicházel. Opět jsem 
dýchal jako volný člověk. Ta obluda utekla navždy z mého 
domu! Pocit viny za temný čin mne příliš netrápil. Policie 
mne vyslýchala, ale na všechny otázky jsem lehce odpověděl. 
Dokonce nařídili domovní prohlídku – ale nic nemohli 
vypátrat. Byl jsem si jistý. 

 Čtvrtý den po vraždě mne nečekaně navštívili 
policisté a začali znovu celý dům velmi pečlivě prohledávat. 
Pevně jsem věřil, že má skrýš je prostě nevypátratelná, 
a nepocítil jsem žádnou obavu. Úředníci mi řekli, abych je 
při prohlídce doprovázel. Prozkoumali každou díru, každý 
koutek. Nakonec už potřetí nebo počtvrté sestoupili do 
sklepa. Nehnul jsem brvou. Srdce mi tlouklo klidně jako 
člověku, který klidně spí. Procházel jsem se sklepem 
z jednoho konce na druhý. Založil jsem si ruce na prsou 
a bezstarostně chodil okolo. Policisté byli s prohlídkou 
spokojeni a už chtěli odejít. Mé srdce bylo plné radosti, 
kterou jsem nedovedl skrýt. Toužil jsem říct aspoň jediné 
vítězné slovo. 

„Pánové,“ řekl jsem, když už stoupali po schodech nahoru, 
„těší mě, že už mne nepodezříváte. Buďte zdrávi a buďte 
o maličko vlídnější, pánové. Mimochodem – tohle je velmi 
dobře stavěný dům.“ – „Dá se říci skvěle stavěný dům. Tyto 
zdi – už jdete, pánové? – tyto zdi jsou důkladně stavěny.“ 
A v tom jsem zabouchal holí, kterou jsem držel v ruce, právě 
na ten kus zdi, za kterým stála mrtvola mé drahé ženy.  

Ó bože, proč jsi mne neochránil, proč jsi mne nevytrhl 
z drápů ďábla! Na moje rány holí mi z hrobu odpovídal hlas! 
Byl to pláč – zprvu tichý jako vzlykot dítěte, ale najednou 
se změnil v táhlý a ječivý křik, v strašný a nelidský řev, jaký 
se může jen z pekla ozývat. 

Bylo by zbytečné mluvit o tom, co jsem si tenkrát myslel. 
Jako ve snu jsem došel k protější stěně. Ti nahoře na 
okamžik ztuhli hrůzou a strachem. Ale v příštím okamžiku 
již tucet silných rukou bouralo zeď. Spadla v jediném kuse. 
Před očima policistů se zjevila vzpřímená mrtvola, již hodně 
rozložená, ušpiněná zaschlou krví. Na její hlavě sedělo 
s otevřenou rudou tlamou a jediným okem šeredné zvíře, 
které mne svedlo k vraždě. Kocourův zrádný hlas mne vydal 
policii. Zazdil jsem obludu do hrobu! 
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Otázky a úkoly k textu: 

1. Vypravěč povídky spáchá vraždu. Koho zavraždil? 
Jak? Kde? A proč?

2. Největším nepřítelem vypravěče povídky je černý 
kocour. Když o něm mluví nebo přemýšlí, nazývá 
ho různými nehezkými jmény. Čti znovu text a vypiš 
všechna jména (měl/a bys najít aspoň pět hanlivých 
pojmenování).

3. Najdi v textu a napiš, co přesně se stalo poté, když 
vypravěč zabouchal holí na zeď ve sklepě.

4. Kdo nebo co vydávalo děsivé zvuky v hrobě ve 
sklepě?

5. Nahraď zvýrazněná slova ve větě nějakým jiným 
slovem s podobným významem tak, aby se smysl věty 
nezměnil:

Dnes jsem namouduši nepracoval zbytečně.
Moji duši tížila vražda.
Pocit viny za temný čin mne příliš netrápil.
Policie nemohla nic vypátrat.
Toužil jsem říct aspoň jediné vítězné slovo.

6. Jaké pocity jsi měl/a při čtení povídky? Jaké přídavné 
jméno se k povídce hodí? 
Vyber: humorná – strašidelná – děsivá – příjemná 
– vtipná – poetická – tajemná – záhadná – pokojná 
– mírumilovná. 
Vymysli další.
 
7. Je tato povídka autobiografická? Svoji odpověď 
zdůvodni. 

8. Jaký typ povídek psal E. A. Poe? Co o něm víš? 
Hledej informace v učebnicích nebo na internetu. 
Vytvoř vlastní medailonek autora.

9. Zkus na tomto textu ukázat typické prvky povídky.

10. E. A. Poe napsal mnoho povídek. Napsal také jednu 
velmi slavnou báseň. Zjisti jakou, napiš její jméno.

Poznámky  
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BÁSNÍK
A. Odpověz na otázky:  

1. Jak už název napovídá, jedna z postav následující 
povídky je básník. Básníci často pojmenovávají obyčejné 
věci neobyčejně, nezvykle. Spoj slova v levém sloupci se 
správnými synonymy v pravém sloupci.

hrob   žal
kůň   pět
hrdina   rov
ňadra   šíje
končetina  zraky
vidět   oř
zpívat   prsa
oči   úd
krk   zřít
smutek   šat
oblečení   rek

Básnící také často používají básnické přívlastky. Jsou 
to přívlastky, které nemají skutečně popsat danou věc, 
ale spíš upozornit na nějakou její typickou vlastnost. 
K následujícím slovům dopiš básnické přívlastky z této 
nabídky: statečný – tichý – hluboký – jasný – temný 
– mocný – úrodný – strašný – stříbrný.

......................... les

......................... noc

......................... den

......................... měsíc

......................... smrt

......................... pole

......................... šepot

......................... král

......................... rytíř

2. Básníci takto pracují s jazykem, aby probudili 
čtenářovu představivost. Co je to představivost? Napiš 
synonyma.

3. Básníci také často pracují s nadskutečnými – 
surreálními představami. To jsou představy, které 
vycházejí z reality, ale příliš se jí nedrží, jakoby se v hlavě 
vynořují samy, automaticky. Zkus chvíli pracovat jako 
básník. Napiš na papír číslice 0, 1, 2 až 9, jednu si vyber. 
Zkus si v ní něco představit. Zapoj svoji představivost 
a nech pracovat svoje podvědomí. Svoji představu 
namaluj.

4. Druhá postava v povídce Básník je detektiv. 
Jak pracuje detektiv? Může si detektiv vymýšlet, 
představovat? Co je pro jeho práci naopak důležité?

Básník

Karel Čapek 

Ve čtyři ráno přejelo auto v Žitné ulici opilou stařenu 
a ujelo. Svědkem nehody se stal básník Jaroslav Nerad, 
který se vracel z kavárny. Nehodu vyšetřuje dr. Mejzlík, 
mladý policejní úředník. 

„Vy jste pan Nerad Jaroslav, básník,“ řekl mu dr. Mejzlík. 
„Pane svědku, vy jste byl při tom, když neznámé auto přejelo 
Boženu Macháčkovou.“ 

„Ano,“ vydechl básník.  
„Mohl byste mně říci, jaké to bylo auto? Zda bylo otevřené 

nebo zavřené, jaké barvy, kdo v něm seděl, jaké mělo číslo?“ 
Básník usilovně přemýšlel. „To nevím,“ řekl, „já jsem si 

toho nevšiml.“ 
„Nevzpomínáte si na žádnou podrobnost?“ naléhal Mejzlík. 
„Kdepak,“ děl básník upřímně. „Víte, já nedávám vůbec 

na podrobnosti pozor.“ 
„Tak prosím vás,“ spustil dr. Mejzlík ironicky, „co jste 

tedy vůbec pozoroval?“ 
„Tu celou náladu,“ pravil básník neurčitě. „Víte, tu 

opuštěnou ulici... takovou dlouhou... za úsvitu.. a jak tam 
ta ženská zůstala ležet – “ Najednou vyskočil. „Vždyť já jsem 
o tom něco napsal, když jsem přišel domů!“ Hrabal se ve 
všech kapsách a vytahal množství obálek, účtů a jiných 
takových hadrů. „Ne, tohle to není,“ brumlal, „tohle taky 
ne – Počkejme, snad je to tohle,“ mínil pohřížen v pozorování 
rubu jakési obálky. 

„Ukažte mi to,“ řekl dr. Mejzlík shovívavě. 
„To nic není,“ bránil se básník. „Ale jestli chcete, já vám 

to přečtu.“ Načež vykulil nadšeně oči a zpěvavě protahuje 
dlouhé slabiky recitoval: 

 „marš tmavých domů ráz dva zastavit stát
 úsvit na mandolínu hrá
 proč dívko proč se červenáš
 pojedem vozem 120 HP na konec světa
 nebo do Singapore
 zastavte zastavte vůz letí
 naše veliká láska v prachu leží
 dívka zlomený květ
 labutí šíje ňadra buben a činely
 proč tolik pláču“

5. Doplň do prázdných políček správná slova z této 
nabídky: úsvit – marš –  mandolína – činely.

.........................: strunný hudební nástroj

.........................: východ slunce

.........................: bicí hudební nástroj

.........................: pochod

6. Najdi na mapě Singapur. V jakém státě leží toto 
město? Jak se jmenují obyvatelé tohoto státu? Jakou 
mají barvu pleti?
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„A to je celé,“ prohlásil Jaroslav Nerad. 
„Prosím vás,“ řekl dr. Mejzlík, „co to má znamenat?“ 
„No přece to je to neštěstí s tím autem,“ podivil se básník.  

„Copak tomu není rozumět?“ 
„Myslím, že ne,“ mínil dr. Mejzlík kriticky. „Já v tom jaksi 

nemohu poznat, že dne 15. července ve čtyři hodiny ráno 
v Žitné ulici přejelo auto číslo to a to šedesátiletou opilou 
žebračku Boženu Macháčkovou; raněná byla odvezena do 
Všeobecné nemocnice a zápasí se smrtí. O těchhle faktech 
se vaše báseň, pane, pokud jsem pozoroval, nezmiňuje. 
Tak.“

„To je jen syrová skutečnost, pane,“ děl básník mna si 
nos. „Ale báseň je vnitřní skutečnost. Báseň, to jsou volné, 
surreální představy, které skutečnost vyvolává v podvědomí 
básníka, víte? Takové ty zrakové a sluchové asociace. A těm 
se má čtenář poddat,“ prohlásil Jaroslav Nerad káravě. „Pak 
tomu rozumí.“ 

„Prosím vás,“ vybuchl dr. Mejzlík. „Nebo počkejte, půjčte 
mi ten váš opus. Děkuju. Tak tu máme, hm: ‚Marš tmavých 
domů ráz dva zastavit stát.‘ Tedy mně, prosím, vyložte – “ 

„To je přece Žitná ulice,“ pravil básník klidně. „Takové 
dvě řady domů, víte?“ 

„A proč to není třeba Národní třída?“ ptal se dr. Mejzlík 
skepticky.

„Protože ta není tak rovná,“ zněla přesvědčující odpověď.
„Tak dál. ,Úsvit na mandolínu hrá‘ – No, dejme tomu. 

Proč dívko, proč se červenáš – prosím vás, kde se tu bere 
ta dívka?“ 

„Červánky,“ řekl básník lakonicky. 
„Aha, promiňte. Pojedem vozem 120 HP na konec světa 

– Nu?“ 
„To asi přijel ten vůz,“ vysvětloval básník. 
„A měl 120 HP?“ 
„To já nevím; to znamená, že jel rychle. Jako by chtěl letět 

až na konec světa.“ 
„Ah tak. Nebo do Singapore – Proboha vás prosím, proč 

zrovna do Singapore?“ 
Básník pokrčil rameny. „To už nevím. Třeba proto, že tam 

jsou Malajci.“ 
„A jaký má vztah to auto k Malajcům? He?“ 
Básník sebou stísněně vrtěl. „Možná, že ten vůz byl hnědý, 

nemyslíte?“ řekl zahloubaně. „Něco hnědého tam jistě bylo. 
Proč by tam jinak byl Singapore?“ 

„Tak vidíte,“ řekl dr. Mejzlík, „ten vůz už byl červený, 
modrý a černý. Co si z toho mám vybrat?“ 

„Vyberte si hnědý,“ radil básník. „To je příjemná barva.“
„Naše veliká láska v prachu leží dívka zlomený květ,“ četl 

dál dr. Mejzlík. „Ten zlomený květ, to je ta opilá žebračka?“
„Přece nebudu psát o opilé žebračce,“ pravil básník 

dotčen. „Byla to prostě žena, rozumíte?“ 
„Aha. A co je tohle: labutí šíje ňadra buben a činely. To 

jsou volné asociace?“ 
„Ukažte,“ řekl básník zaražen a naklonil se nad papír. 

„Labutí šíje ňadra buben a činely – co to má být?“ 
„Na to se právě ptám,“ bručel dr. Mejzlík poněkud urážlivě. 
„Počkejte,“ přemýšlel básník, „něco tam muselo být, co 

mně připomnělo – Poslouchejte, nepřipadá vám někdy 
dvojka jako labutí šíje? Koukejte se,“ a napsal tužkou 2. 

„Aha,“ řekl dr. Mejzlík pozorně. „A co ta ňadra?“ 
„To je přece 3, dva obloučky, ne?“ divil se básník.
„Ještě tam máte buben a činely,“ vyhrkl policejní úředník 

napjatě.
„Buben a činely,“ přemýšlel básník Nerad, „buben a činely 

... to by snad mohla být pětka, ne? Helejte,“ řekl a napsal 
číslici 5. „To bříško je jako buben, a nahoře činely –“

„Počkejte,“ řekl dr. Mejzlík a napsal si na papírek 235. 
„Jste si tím jist, že to mělo číslo 235?“ 

„Já jsem si vůbec žádného čísla nevšiml,“ prohlásil 
Jaroslav Nerad rozhodně. „Ale něco takového tam muselo 
být – kdepak by se to tu vzalo?“ divil se, hloubaje nad 
básničkou. „Ale víte, to místo je to nejlepší z celé básně.“ 

Za dva dny navštívil dr. Mejzlík básníka; básník tentokrát 
nespal, nýbrž měl tam nějakou dívku a marně sháněl 
prázdnou židli, aby ji policejnímu úředníkovi nabídl. 

„Já už zase běžím,“ řekl dr. Mejzlík. „já vám jen jdu říci, 
že to byl opravdu vůz číslo 235.“ 

„Jaký vůz?“ užasl básník. 
„Labutí šíje ňadra buben činely,“ vysypal jedním dechem 

dr. Mejzlík. „A Singapore taky.“ 
„Aha, už vím,“ děl poeta. „Tak vidíte, to máte tu vnitřní 

skutečnost. Chcete, abych vám přečetl pár jiných básní? 
Teď už jim budete rozumět.“ 

„Až jindy,“ řekl honem policejní úředník. „Až zase budu 
mít nějaký případ.“ 

(z knihy Povídky z jedné kapsy)
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Básník

podle Karla Čapka 

Ve čtyři ráno přejelo auto v Žitné ulici opilou stařenu 
a ujelo. Svědkem nehody se stal básník Jaroslav Nerad, 
který se vracel z kavárny. Nehodu vyšetřuje dr. Mejzlík, 
mladý policejní úředník. 

 
„Vy jste pan Nerad Jaroslav, básník,“ řekl mu dr. Mejzlík. 

„Pane svědku, vy jste viděl, když neznámé auto přejelo 
Boženu Macháčkovou.“ 

„Ano,“ vydechl básník.  
„Můžete mně říci, jaké to bylo auto? Jestli bylo otevřené 

nebo zavřené, jaké barvy, kdo v něm seděl, jaké mělo číslo?“
Básník přemýšlel. „To nevím,“ řekl, „já jsem si toho 

nevšiml.“
„Nevzpomínáte si na žádnou podrobnost?“ naléhal Mejzlík.
„Ne,“ řekl básník upřímně. „Víte, já nedávám vůbec pozor 

na podrobnosti.“ 
„Tak prosím vás,“ spustil dr. Mejzlík ironicky, „co jste 

pozoroval?“
„Tu celou náladu,“ pravil básník nejistě. „Víte, tu prázdnou 

ulici... takovou dlouhou... za úsvitu.. a jak tam ta ženská 
zůstala ležet – “ Najednou vyskočil. „Já jsem o tom něco 
napsal, když jsem přišel domů!“ Hledal ve všech kapsách 
a vytahal množství obálek, účtů a papírků. „Ne, tohle to 
není,“ brumlal, „tohle taky ne – Počkejme, snad je to tohle,“ 
přemýšlel a prohlížel si nějakou obálku. 

„Ukažte mi to,“ řekl dr. Mejzlík mírně. 
„To nic není,“ bránil se básník. „Ale jestli chcete, já vám 

to přečtu.“ Nato vykulil nadšeně oči a zpěvavě recitoval:

 „marš tmavých domů ráz dva zastavit stát
 úsvit na mandolínu hrá
 proč dívko proč se červenáš
 pojedem vozem 120 HP na konec světa
 nebo do Singapore
 zastavte zastavte vůz letí
 naše veliká láska v prachu leží
 dívka zlomený květ
 labutí šíje ňadra buben a činely
 proč tolik pláču“

„A to je celé,“ prohlásil Jaroslav Nerad. 
„Prosím vás,“ řekl dr. Mejzlík, „co to znamená?“ 
„To je to neštěstí s tím autem,“ divil se básník. „Vy tomu 

nerozumíte?“
„Myslím, že ne,“ mínil dr. Mejzlík kriticky. „Já v tom 

nepoznávám, že dne 15. července ve čtyři hodiny ráno 
v Žitné ulici přejelo auto číslo to a to šedesátiletou opilou 
žebračku Boženu Macháčkovou; raněná byla odvezena do 
Všeobecné nemocnice a bojuje se smrtí. Tato fakta vaše 
báseň, pane, neobsahuje. Tak.“ 

„To je jen holá skutečnost, pane,“ řekl básník a mnul si 
nos. „Ale báseň je vnitřní skutečnost. Báseň, to jsou volné, 
surreální představy, které skutečnost vyvolává v podvědomí 
básníka, víte? Takové ty zrakové a sluchové asociace. A to 
má čtenář cítit,“ prohlásil Jaroslav Nerad vyčítavě. „Pak 
tomu rozumí.“ 

„Prosím vás,“ vybuchl dr. Mejzlík. „Nebo počkejte, půjčte 
mi tu vaši báseň. Děkuju. Tak tu máme, hm: ‚Marš tmavých 
domů ráz dva zastavit stát.‘ To mně, prosím, vysvětlete – “

„To je přece Žitná ulice,“ pravil básník klidně. „Takové 
dvě řady domů, víte?“ 

„A proč to není třeba Národní třída?“ ptal se dr. Mejzlík 
nedůvěřivě.

„Protože ta není tak rovná,“ odpověděl básník jistě.
„Tak dál. ,Úsvit na mandolínu hrá‘ – No, dobře. Proč 

dívko, proč se červenáš – prosím vás, kde se tu vzala ta 
dívka?“

„Červánky,“ řekl básník stručně. 
„Aha, promiňte. Pojedem vozem 120 HP na konec světa 

– Nu?“ 
„To asi přijel ten vůz,“ vysvětloval básník. 
„A měl 120 HP?“ 
„To já nevím; to znamená, že jel rychle. Jako by chtěl letět 

až na konec světa.“ 
„Ah tak. Nebo do Singapore – Proboha vás prosím, proč 

zrovna do Singapore?“ 
Básník pokrčil rameny. „To už nevím. Asi proto, že tam 

jsou Malajci.“ 
„A jaký má vztah to auto k Malajcům? He?“ 
Básník sebou vrtěl. „Asi byl ten vůz hnědý, nemyslíte?“ 

řekl zamyšleně. „Něco hnědého tam jistě bylo. Proč by tam 
jinak byl Singapore?“ 

„Tak vidíte,“ řekl dr. Mejzlík, „ten vůz už byl červený, 
modrý a černý. Co si z toho mám vybrat?“ 

„Vyberte si hnědý,“ radil básník. „To je příjemná barva.“ 
„Naše veliká láska v prachu leží dívka zlomený květ,“ četl 

dál dr. Mejzlík. „Ten zlomený květ, to je ta opilá žebračka?“
„Přece nebudu psát o opilé žebračce,“ pravil básník 

uraženě. „Byla to jednoduše žena, rozumíte?“ 
„Aha. A co je tohle: labutí šíje ňadra buben a činely. To 

jsou volné představy?“ 
„Ukažte,“ řekl básník nejistě a naklonil se nad papír. 

„Labutí šíje ňadra buben a činely – co to je?“ 
„Na to se ptám,“ bručel dr. Mejzlík trochu uraženě. 
„Počkejte,“ přemýšlel básník, „něco tam muselo být, co 

mně připomnělo – Poslouchejte, nevypadá někdy dvojka 
jako labutí šíje? Koukejte se,“ a napsal tužkou 2.  

„Aha,“ řekl dr. Mejzlík pozorně. „A co ta ňadra?“ 
„To je přece 3, dva obloučky, ne?“ divil se básník.
„Ještě tam máte buben a činely,“ vyhrkl policejní úředník 

napjatě.
„Buben a činely,“ přemýšlel básník Nerad, „buben a činely 

... to by snad mohla být pětka, ne? Hele,“ řekl a napsal 
číslici 5. „To bříško je jako buben, a nahoře činely –“

„Počkejte,“ řekl dr. Mejzlík a napsal si na papírek 235. 
„Jste si tím jistý, že ten vůz měl číslo 235?“ 
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„Já jsem si vůbec žádného čísla nevšiml,“ prohlásil 
Jaroslav Nerad rozhodně. „Ale něco takového tam muselo 
být – jak by se to tu vzalo?“ divil se a hloubal nad básničkou. 
„Ale víte, je to nejlepší z celé básně.“ 

Za dva dny navštívil dr. Mejzlík básníka. Básník nespal, 
ale měl tam nějakou dívku a marně hledal prázdnou židli, 
aby ji policejnímu úředníkovi nabídl. 

„Já už zase běžím,“ řekl dr. Mejzlík. „Já vám jen jdu říci, 
že to byl opravdu vůz číslo 235.“ 

„Jaký vůz?“ divil se básník. 
„Labutí šíje ňadra buben činely,“ vysypal jedním dechem 

dr. Mejzlík. „A Singapore taky.“ 
„Aha, už vím,“ řekl básník. „Tak vidíte, to máte tu vnitřní 

skutečnost. Chcete, abych vám přečetl pár jiných básní? 
Teď už jim budete rozumět.“ 

„Až jindy,“ řekl honem policejní úředník. „Až zase budu 
mít nějaký případ.“ 

Otázky a úkoly k textu: 

1. V povídce Básník vystupují dvě postavy. Napiš jejich 
jména a povolání. Kde se děj povídky pravděpodobně 
odehrává?

2. Pamatoval si básník, co se stalo? Pomohl básník 
policistovi? Pokud ano, jak?

3. Napiš celou báseň, která popisuje nehodu.
Doplň tabulku, piš, co to ve skutečnosti bylo (pomůže 
ti text).

marš tmavých domů 
ráz dva zastavit stát

úsvit na mandolínu hrá

pojedem vozem 120 HP 
na konec světa

nebo do Singapore

dívka zlomený květ

labutí šíje ňadra buben 
a činely

4. Z tabulky (u otázky č. 3) je jasné, jakou barvu mělo 
auto, které přejelo stařenu, a jakou mělo poznávací 
značku. Jak to vyjádřil básník a jak to vyjádřil policista?

5. Celá povídka je z větší části rozhovor. Podle čeho to 
poznáš?

6. Jak je v psaném textu označena přímá řeč? Pojmenuj 
její části.

7. Karel Čapek měl velice bohatý jazyk a rád užíval 
ve svých povídkách množství synonym. Je to patrné 
i v povídce Básník. Vyhledej a vypiš z textu slovesa 
v uvozovacích větách. Sleduj, jak se v textu obměňují. 
Proč to autor dělá, co tím vyjadřuje?

8. Znáš ještě jiné povídky Karla Čapka? Vypiš jejich 
názvy. Přečti si některou z nich a vyprávěj její obsah 
spolužákům. Psal Čapek i jiný žánr? 

9. Příjmení Čapek je spojeno ještě se jménem Josef. 
Kdo to byl a co o něm víš? V jakém vztahu byl s Karlem 
Čapkem?

10. Vyhledej na internetu, kde Karel Čapek žil. Naplánuj 
si výlet do těch míst.
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O MYŠÍCH A LIDECH
A. Odpověz na otázky:  

1. J. Steinbeck je americký spisovatel. Novela O myších 
a lidech se odehrává v Americe. Hlavní postavy jdou 
na ranč. Co je to ranč? Pokud nevíš, hledej ve slovníku 
cizích slov.

2. Na ranči je potřeba hodně lidí na práci. Napiš, jaká 
práce se na ranči dělá. Kdy je na ranči asi nejvíc práce?

3. Vymysli ještě minimálně pět dalších věcí, které jsou 
pro Ameriku typické. Přemýšlej o amerických mírách, 
penězích, jídlech (gastronomii), kultuře aj.

4. Doplň do prázdných políček slova z těchto možností: 
mlátička – ťululum – pašák.
a) …………….  je nešika, popleta. 
b) ……………. je šikula.
c) ……………. je stroj, který mlátí obilí.

5. Jak rozumíš rčení Takovej chlap jako hora? Znáš ještě 
další? Napiš je.

6. Jaký význam mají slova v kurzívě? Vyber z nabízených 
možností správnou odpověď.

Chcíplá myš je:
a) živá,
b) mrtvá,
c) nemocná.

Slabomyslný silák je:
a) hloupý a silný,
b) slabý a hloupý,
c) hodný a silný.

7. V ukázce se objevuje hovorová čeština. Zopakuj si 
některé prvky hovorové češtiny a doplň tabulku.

HOVOROVÉ VYJÁDŘENÍ SPISOVNÉ VYJÁDŘENÍ

černý auto

do tý doby

to bysme neměli 

divnej chlap

hodně starejch housek

nemoh mu omoc 

sednem si ke stolu

 
 
 

O myších a lidech

John Steinbeck  (čti: džon stajnbek) 

Děj novely se odehrává ve 30. letech 20. století v USA. 
V Americe je hospodářská krize, není lehké najít práci 
a vydělat peníze.  

Nerozlučná dvojice Lenda a Jiří chodí od ranče k ranči 
a nechávají se najímat na práci. Oba sní o tom, že si našetří 
peníze a koupí vlastní domek. Lenda je slabomyslný silák, 
který by se bez Jiřího ve světě nevyznal. Rád by měl nějaké 
zvířátko, které by mohl hladit. Má ale moc velikou sílu ...  

Lenda se s úlevou uculil. „Já ... já myslel, že jsem si ji 
dal do kapsy.“ Zajel si znovu do kapsy. Jiří se na něho 
přísně podíval. „Copak to taháš z tý kapsy?“ 

„Vždyť já v tý kapse ani nic nemám,“ zachytračil si Lenda.
„To já vím taky. Máš to v ruce. Co to máš v tý ruce – co 

to v ní schováváš?“ 
„Ale nic, Jiří, na mou duši nic.“ 
„Žádný takový, dej to sem.“ 
Lenda odtáhl ruku se sevřenou dlaní dále od Jiřího.  
„Ale vždyť je to, Jiří, jen myš.“ 
„Myš? Živá nebo mrtvá?“ 
„Ale, kde! Obyčejná mrtvá myš. Já ji, Jiří, nezabil. Na 

mou duši, že ne. Já ji našel už mrtvou.“ 
„Sem s ní!“ nakazoval Jiří. 
„I nech mi ji, Jiří.“ 
„Sem s ní!“ 
Lendova zavřená dlaň pomalu poslechla. Jiří popadl myš 

a hodil ji přes tůňku na druhý břeh do houští. „Co chceš, 
prosím tě, dělat s chcíplou myší?“ 

„Po cestě jsem ji moh palcem hladit,“ vysvětloval. 
„Abys tedy věděl, dokud budeš chodit se mnou, hladit 

myši, to si necháš zajít. A jestlipak sis už vzpomněl, kam 
teď jdem?“ 

Lenda se zatvářil polekaně a v rozpacích si pak položil 
obličej na kolena, aby ho schoval. 

„Já už zase zapomněl.“ 
„Ježíšikriste,“ povzdechl si Jiří odevzdaně. „Tak 

poslouchej: jdem dělat na ranč, takovej, jako ten tam na 
severu, co jsme z něj přišli.“ 

„Tam na sever?“ 
„Ve Weedu.“ 
„Máš pravdu. Já už si vzpomínám. Ve Weedu.“ 
„Ten ranč, co na něj jdem, je tamhle, už jenom ňáký čtvrt 

míle. Půjdem do dvora a přihlásíme se u šéfa. A teď dej 
pozor. Já mu dám ty kartičky, ale ty nesmíš ani ceknout. 
Ty tam jen budeš stát a ani neotevřeš hubu. Jestli pozná, 
co jsi za ťululum, tak nás do práce neveme, ale když tě 
napřed uvidí, jak děláš, máme to vyhraný. Rozuměl jsi?“

„To víš, že rozuměl, Jiří. Jakpak by ne.“ 
„No zaplaťpámbu. Tak až se budem hlásit šéfovi, co budeš 

dělat?“
„Já ... já,“ – Lenda se zamyslel. V obličeji se mu objevilo 

napětí z přemýšlení. „Já ... ani neceknu. Já tam budu jen 
stát.“

„Ve Weedu.“ 
„Máš pravdu. Já už si vzpomínám. Ve Weedu.“ 
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„Ten ranč, co na něj jdem, je tamhle, už jenom ňáký čtvrt 
míle. Půjdem do dvora a přihlásíme se u šéfa. A teď dej 
pozor. Já mu dám ty kartičky, ale ty nesmíš ani ceknout. 
Ty tam jen budeš stát a ani neotevřeš hubu. Jestli pozná, 
co jsi za ťululum, tak nás do práce neveme, ale když tě 
napřed uvidí, jak děláš, máme to vyhraný. Rozuměl jsi?“

„To víš, že rozuměl, Jiří. Jakpak by ne.“ 
„No zaplaťpámbu. Tak až se budem hlásit šéfovi, co budeš 

dělat?“
„Já ... já,“ – Lenda se zamyslel. V obličeji se mu objevilo 

napětí z přemýšlení. „Já ... ani neceknu. Já tam budu jen 
stát.“

„Ty jsi přece jen pašák! To je ohromný! Párkrát si to ještě 
přeříkáš, abys to už nemoh zapomenout.“ 

...
„Jiří – pročpak nejdem na ten ranč – na večeři? Tam 

bysme přece dostali večeři.“ 
Jiří se převalil na bok. „To jsou důvody! Mně se to tady 

líbí. Zejtra půjdem rovnou dělat. Viděl jsem tam jet mlátičky. 
To znamená, že budem vlíkat pytle s obilím – to se člověk 
zas div nestrhá. Tuhle noc si už poležím tam, kde jsem, 
a budu se koukat do nebe. To já rád.“ 

Lenda si klekl a pohlédl dolů na Jiřího. „To nebudem mít 
žádnou večeři?“ 

„I budem, budem, jen co nasbíráš trochu suchýho 
vrbovýho proutí. V ranci mám tři fazolový konzervy. 
Přichystáš oheň. Až nanosíš klestí, já ti dám sirku. Pak si 
ohřejem ty fazole – a navečeříme se.“ 

„Fazole já rád s kečupem,“ zatoužil Lenda. 
„No, kečup nemáme. Jdi na to dříví. A koukej sebou hodit. 

Za chvíli bude tma.“ 
Lenda se toporně zvedl a zmizel v houští. Jiří zůstal ležet 

a tiše si pohvizdoval. Z té strany, kam odešel Lenda, se 
ozvalo cákání. Jiří nechal pohvizdování a začal poslouchat. 
„Chudák jeden,“ prohodil tiše a pohvizdoval si dál. 

Za chvíli to začalo v houští praštět a Lenda se vrátil. V ruce 
měl vrbový klacíček. Jiří se posadil. „No dobrá,“ přivítal ho 
příkrým hlasem. „Dej sem tu myš!“ 

Ale Lenda začal předvádět pracně vyspekulovanou 
němohru o neviňátku. „Jakou myš, Jiří? Vždyť já žádnou 
myš nemám.“ 

Jiří k němu natáhl ruku. „Tak aby! Dej mi ji. Na mě si 
nepřijdeš.“

Lenda zaváhal, couvl a poplašeně pohlédl na okraj houští, 
jako by uvažoval, zda by neměl utéci. Jiří se ho mírně otázal: 
„Dáš mi tu myš, nebo ti mám jednu vlepit?“ 

„A co ti mám dát, Jiří?“ 
„Však ty víš až moc dobře. Tu myš chci.“ 
Lenda sáhl neochotně do kapsy. Trošičku se mu zlomil 

hlas. „To bych já rád věděl, proč bych si ji nemoh nechat. 
Vždyť ta myš nikomu nepatří. Já ji přeci neukrad. Já ji našel 
u silnice.“ 

Ruka Jiřího zůstala velitelsky vztyčena. Pomalu, jako 
teriér, který nechce pánovi aportovat míček, Lenda popošel, 
ucouvl a znovu a znovu zase popošel. Jiří luskl přísně prsty, 
a potom lusknutí položil mu Lenda myš do ruky. 

„Vždyť já s ní nedělal nic zlýho. Já ji, Jiří, jenom hladil.“

Jiří vstal a odhodil myš, jak jen mohl nejdál, do stmívajícího 
se houští; potom přistoupil k tůňce a umyl si ruce. „Jsi ty 
ale ťululum! Snad jsi nemyslel, že to nepoznám už podle 
tvejch zmáčenejch nohou, že ses pro ni přebrodil na druhej 
břeh?“ Uslyšel Lendovo zafňukání a otočil se.  „A teď mi 
tu budeš vrnět jako malý škvrně! Ježíšikriste! Takovej chlap 
jak hora!“ Lendovi se začaly chvět rty a do očí mu vhrkly 
slzy. „Ale snad ne, Lendo!“ Jiří mu položil ruku na rameno. 
„Jen tak na potvoru jsem to neudělal. Ta myš je, Lendo, už 
bůhvíjak dlouho chcíplá; a ještě tohle: tys ji zkrátka hladil 
a zlomil jí vaz. Dostaneš jinou myš, čerstvou, a ňákou chvíli 
si ji budeš moct nechat.“ 

                                      (z knihy O myších a lidech)

O myších a lidech

podle Johna Steinbecka (čti: džona stajnbeka) 

Děj novely se odehrává ve 30. letech 20. století v USA. 
V Americe je hospodářská krize, není lehké najít práci 
a vydělat peníze.  

Nerozlučná dvojice Lenda a Jiří chodí od ranče k ranči 
a nechávají se najímat na práci. Oba sní o tom, že si našetří 
peníze a koupí vlastní domek. Lenda je slabomyslný silák, 
který by se bez Jiřího ve světě nevyznal. Rád by měl nějaké 
zvířátko, které by mohl hladit. Má ale moc velikou sílu ... 

 
Lenda se usmál. „Já ... já myslel, že jsem si ji dal do 

kapsy.“ Sáhl si znovu do kapsy. Jiří se na něho přísně 
podíval. „Copak to taháš z tý kapsy?“ 

„Ale já v tý kapse ani nic nemám,“ chytračil Lenda.
„To já vím taky. Máš to v ruce. Co to máš v tý ruce – co 

to v ní schováváš?“ 
„Ale nic, Jiří, na mou duši nic.“ 
„Dej to sem.“ 
Lenda odtáhl ruku se zavřenou dlaní dále od Jiřího.  
„Ale vždyť je to, Jiří, jen myš.“ 
„Myš? Živá nebo mrtvá?“ 
„Obyčejná mrtvá myš. Já ji, Jiří, nezabil. Na mou duši, 

že ne. Já ji našel už mrtvou.“ 
„Sem s ní!“ rozkázal Jiří. 
„Nech mi ji, Jiří.“ 
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„Sem s ní!“ 
Lendova zavřená dlaň pomalu poslechla. Jiří vzal myš 

a hodil ji přes jezírko na druhý břeh do křoví. „Co chceš, 
prosím tě, dělat s chcíplou myší?“ 

„Cestou jsem ji moh palcem hladit,“ vysvětloval. 
„Pamatuj si, dokud budeš chodit se mnou, hladit myši 

nebudeš. A vzpomněl sis už, kam teď jdem?“ 
Lenda se tvářil polekaně a pak si položil obličej na kolena, 

aby ho schoval. 
„Já už zase zapomněl.“ 
„Ježíšikriste,“ povzdechl si Jiří. „Tak poslouchej: jdem 

dělat na ranč, stejnej, jako ten na severu, co jsme z něj 
přišli.“

„Tam na sever?“ 
„Ve Weedu.“ 
„Máš pravdu. Já už si vzpomínám. Ve Weedu.“ 
„Ten ranč, co na něj jdem, je tamhle, už jenom ňáký čtvrt 

míle. Půjdem do dvora a přihlásíme se u šéfa. A teď dej 
pozor. Já mu dám ty kartičky, ale ty nesmíš říct ani slovo. 
Ty tam jen budeš stát a ani neotevřeš hubu. Jestli šéf pozná, 
co jsi za ťululum, tak nás do práce neveme. Když tě ale 
nejdřív uvidí, jak děláš, máme to vyhraný. Rozuměl jsi?“

„To víš, že rozuměl, Jiří. Jak by ne.“ 
„No zaplaťpámbu. Tak až se budem hlásit šéfovi, co budeš 

dělat?“
„Já ... já,“ – Lenda se zamyslel. V obličeji se mu objevilo 

napětí z přemýšlení. „Já ... neřeknu ani slovo. Já tam budu 
jen stát.“ 

„Ty jsi přece jen pašák! To je ohromný! Párkrát si to ještě 
zopakuješ, abys to nezapomněl.“ 

... (Jiří nakonec rozhodl, že se nejdřív oba vyspí a na ranč 
půjdou až druhý den)… 

„Jiří – pročpak nejdem na ten ranč – na večeři? Tam 
bysme přece dostali večeři.“ 

Jiří se převalil na bok. „To jsou důvody! Mně se to tady 
líbí. Zejtra půjdem rovnou dělat. Viděl jsem tam jet mlátičky. 
To znamená, že budem tahat pytle s obilím – to se člověk 
nadře. Tuhle noc si poležím tam, kde jsem, a budu se koukat 
do nebe. To já rád.“ 

Lenda si klekl a pohlédl dolů na Jiřího. „To nebudem mít 
žádnou večeři?“ 

„I budem, budem, jen co nasbíráš trochu suchých větví. 
V pytli mám tři fazolový konzervy. Připravíš oheň. Až nanosíš 
větve, já ti dám sirku. Pak si ohřejem ty fazole – a navečeříme 
se.“

„Fazole já rád s kečupem,“ zasnil se Lenda. 
„No, kečup nemáme. Jdi na to dříví. A rychle. Za chvíli 

bude tma.“ 
Lenda se zvedl a zmizel v křoví. Jiří zůstal ležet a tiše si 

pískal. Z té strany, kam odešel Lenda, se ozvalo cákání. Jiří 
nechal pískání a začal poslouchat. „Chudák jeden,“ řekl tiše 
a pískal si dál. 

Za chvíli to začalo v křoví praskat a Lenda se vrátil. V ruce 
měl vetvičku. Jiří se posadil. „No dobrá,“ přivítal Lendu 
přísným hlasem. „Dej sem tu myš!“ 

Ale Lenda dělal, že o ničem neví. „Jakou myš, Jiří? Vždyť 
já žádnou myš nemám.“ 

Jiří k němu natáhl ruku. „Dej mi ji.“ 
Lenda zaváhal, couvl a polekaně se podíval na okraj křoví, 

jako by chtěl utéct. Jiří se ho mírně zeptal: „Dáš mi tu myš, 
nebo ti mám jednu vlepit?“ 

„Co ti mám dát, Jiří?“ 
„Ty to víš moc dobře. Tu myš chci.“ 
Lenda sáhl do kapsy. „To bych já rád věděl, proč si ji 

nemůžu nechat. Vždyť ta myš nikomu nepatří. Já ji přeci 
neukrad. Já ji našel u silnice.“ 

Ruka Jiřího zůstala velitelsky natažena. Pomalu, jako pes, 
který nechce pánovi aportovat míček, Lenda popošel, ucouvl 
a znovu a znovu zase popošel. Jiří luskl přísně prsty, a potom 
mu položil Lenda myš do ruky. 

„Vždyť já s ní nedělal nic zlýho. Já ji, Jiří, jenom hladil.“
Jiří vstal a odhodil myš co nejdál do křoví. Potom si 

v jezírku umyl ruce. „Jsi ty ale ťululum! Snad jsi nemyslel, 
že to nepoznám už podle tvejch mokrejch nohou, že jsi pro 
ni šel na druhej břeh?“ Uslyšel Lendovo zaplakání a otočil 
se.  „A teď mi tu budeš brečet jako malý mimino! Ježíšikriste! 
Takovej chlap jak hora!“ Lendovi se začaly třást rty a do 
očí mu vhrkly slzy. „Ale snad ne, Lendo!“ Jiří mu položil 
ruku na rameno. „Ta myš je, Lendo, už bůhvíjak dlouho 
chcíplá; a ještě tohle: tys ji hladil a zlomil jí vaz. Dostaneš 
jinou myš, čerstvou, a ňákou chvíli si ji budeš moct nechat.“
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Otázky a úkoly k textu: 

1. Jak se jmenují hlavní postavy novely a jaký k sobě 
mají vztah?

2. Pokud jsi četl/a pozorně, umíš odpovědět na 
následující otázky:

a) Co měl Lenda schované v kapse? 
b) Co s tou věcí udělal Jiří? 
c) Kam Lenda a Jiří jdou?
d) Co si připravovali k večeři?
e) Co Lenda přinesl místo dříví? 
f) Co nakonec slíbil Jiří Lendovi?

3. Lenda nesměl na ranči mluvit. Proč mu to Jiří 
zakazoval? (Odpověď najdeš v textu.)

4. Byl podle tebe Jiří zlý? Odpověď zdůvodni. Jaký Jiří 
byl? Vymysli aspoň tři vhodná přídavná jména.

5. Zpracuj osnovu povídky v heslech nebo 
jednoduchých větách. Zkus celou povídku sám/sama 
vyprávět.

6. V povídce se objevuje hovorová čeština. Doplň 
tabulku. Do levého sloupce hledej hovorová vyjádření 
v ukázce. Zkus vysvětlit, proč autor používá hovorovou 
češtinu.

HOVOROVÉ VYJÁDŘENÍ SPISOVNÉ VYJÁDŘENÍ

7. O myších a lidech je novela. Podívej se na 
charakteristiku povídky a zkus přijít na to, v čem se 
novela a povídka nejvíc liší. (Zaměř se na rozsah.)

8. Novela O myších a lidech byla zfilmována. Zjisti kdy. 
Podívej se na film a napiš, jak novela skončí.

9.Vyhledej názvy dalších Steinbeckových novel. 
Některou z nich si přečti a pak vyprávěj spolužákům.

10. J. Steinbeck je nositelem Nobelovy ceny za 
literaturu. Zjisti, za jaké konkrétní dílo získal tuto cenu. 
Byla to povídka, novela, nebo jiný žánr? 

Poznámky  
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NEOPATRNOST
A. Odpověz na otázky:  

1. Povídka Neopatrnost se odehrává v jedné ruské 
domácnosti mezi dvěma příbuznými. Zopakuj si některá 
slova a doplň tabulku.

MUŽ ŽENA

syn

švagrová

teta

synovec

tchýně

vdova

bratr

snacha

2. Škrtni, co nepatří na řádek.
Jídlo: párek, cigareta, rýže, vtipná kaše, slanina, jablko
Pití: benzín, voda, mléko, rum, petrolej, pivo, čaj, káva, 
minerálka
Alkohol: voda, víno, rum, petrolej, vodka, pivo, slivovice
Příbuzní: švagr, teta, soused, tchýně, návštěva, 
sestřenice
Oblečení: župan, klobouk, spodní prádlo, hodinky, 
pyžamo

3. Máš zkušenost s pitím alkoholu? Co se stane, když se 
napijeme alkoholu? 

4. Vysvětli, co dělá lékař a co dělá lékárník? Jaký je mezi 
nimi rozdíl?
 
5. Znáš význam následujících slov: petrolej, farmaceut, 
solidní, seriózní? Pokud ne, vyhledej tato slova ve 
slovníku cizích slov nebo na internetu a použij je ve 
větách.

6. Napiš synonyma následujících slov: 
pohár – darebák – almara – hubovat – sténat.

7. Doplň do prázdných políček slova z těchto 
možností: křtiny – panna – almara – magistr – hokynář 
– hokynářství – ničema.
a) ...…………. je prodavač v obchodě se smíšeným 
zbožím.
b) ……………. je starý název pro neprovdanou ženu.
c) ……………. je darebák.
d) ……………. je církevní obřad – křest dítěte.
e) ……………. je veliká skříň.
f) ……………. je akademický titul lékárníků.
g) ……………. je starý název pro obchod se smíšeným 
zbožím.

 
 

Neopatrnost

Anton Pavlovič Čechov 

Petr Petrovič Strižin vede střízlivý a pravidelný život. Je 
vdovec a v bytě s ním bydlí jeho švagrová, stará panna 
Dášenka. Dášenka se stará o domácnost, pere, vaří a uklízí. 
Jsou dvě hodiny ráno a Strižin se právě vrátil z oslavy křtin. 
Vypil čtyři sklenky vína a pohár vodky. Má velikou chuť na 
ještě jednu sklenku. Strižin ví, kde má Dášenka schovanou 
vodku. Naleje si sklenku. Omylem si ale naleje a vypije 
petrolej. Zdá se mu, že umírá. Probudí Dášenku a prosí ji 
o pomoc. Dášenka pro Strižina ale nemá pochopení. 

„A proč saháte na petrolej? Co je vám do petroleje? Vy 
si myslíte, že ho tu mám kvůli vám? Nebo že by podle vás 
petrolej nestál peníze? Co? Víte, zač je dneska petrolej? 
Víte to?“ 

„Drahá moje Dášenko!“ zasténal Strižin. „Tohle je otázka 
života a smrti – a vy začnete o penězích!“ 

„Namaže se, jak zákon káže, a bude strkat nos do almary!“ 
zabouchla Dášenka zlostně skříň. „Zač mě asi pánbu trestá! 
Co já nešťastná komu udělala, že nemám pokoje ve dne ani 
v noci?! Vy stvůry, bezbožníci ničemný, kéž byste aspoň 
na onom světě okusili téhož! Hned zítra se stěhuju. Jsem 
panna a nedovolím vám, abyste přede mnou stál jen ve 
spodním prádle! A nedívejte se na mě, když nejsem 
oblečená!“

A už to šlo a bylo to k nezastavení… Strižin věděl, že 
rozběsněnou Dášenku nezarazí ani prosbami, ani 
zapřísaháním, a dokonce ani kanonádou, a tak jen mávl 
rukou, oblékl se a řekl si, že zajde k doktorovi. Najít lékaře 
je ale snadné jedině v případě, že ho nepotřebujeme. Když 
proběhl tři ulice, asi pětkrát zvonil u doktora Pucharjance 
a třikrát u doktora Bumbacina, vyrazil Strižin do lékárny – co 
kdyby pomohl pan magistr? V tomto případě po dlouhém 
čekání ze dveří vyšel malý, černý a kučeravý rozespalý 
farmaceut v županu a s tváří tak vážnou a moudrou, až z ní 
šla hrůza. 

„Co byste si přál?“ otázal se tónem, jakým hovoří jen 
velice moudří a solidní farmaceuti judaistického vyznání. 

„Proboha vás prosím!“ zaúpěl dýchavičně Strižin. „Dejte 
mi něco… Nešťastnou náhodou jsem se napil petroleje! 
Umírám!“

„Buďte tak laskav, nedělejte si zbytečné starosti 
a odpovídejte na mé otázky. Už samotný fakt, že jste celý 
rozčilený, mi brání v tom, abych vám porozuměl. Takže vy 
jste se napil petroleje… Ano?“ 

„Ano, petroleje! Zachraňte mě prosím!“ 
Farmaceut rozvážně a seriózně přistoupil ke svému pultu, 

otevřel knihu a začetl se do ní. Když dočetl druhou stránku, 
pokrčil jedním ramenem, pak druhým, nasadil opovržlivou 
grimasu, zamyslel se a odešel do sousední místnosti. Hodiny 
právě odbily čtvrtou. Když ukazovaly za pět minut čtvrt na 
pět, farmaceut se vrátil s jinou knihou a opět se do ní 
zahloubal.
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„Mhm!“ řekl nakonec jaksi nechápavě. „Už samotný fakt, 
že se necítíte dobře, by vás měl vést k tomu, abyste se 
neobracel na farmaceuta, ale na lékaře!“ 

„Jenže já už u doktorů byl! A nedozvonil jsem se k nim!“
„Mhm… vy nás farmaceuty prostě nepovažujete za lidi 

a klidně nás rušíte třeba ve čtyři ráno, kdy má každý pes 
a každá kočka svatý pokoj. Vy nechcete nic chápat a podle 
vašeho my nejsme lidi a každý nerv musíme mít jako 
provázek.“

Strižin lékárníka vyslechl, povzdechl si a šel domů. 
Patrně je mi souzeno zemřít, pomyslel si. 
A ústa mu celá hořela a páchla petrolejem, v žaludku ho 

píchalo a v uších zaznívalo: bum, bum, bum! Každou minutu 
se mu znovu a znovu zdálo, že konec už je nablízku a srdce 
v těle se mu zastavilo… 

Když přišel domů, rychle napsal: „Snažně prosím, aby 
z mé smrti nebyl nikdo viněn,“ pak se pomodlil, ulehl 
a přikrývku si přetáhl až přes hlavu. Do rána nespal a čekal 
na smrt, a po celou tu dobu se mu před očima míhala 
představa jeho hrobu, který porůstá mladou zelení a nad 
nímž štěbetají ptáčci… 

Jenže ráno seděl na posteli a s úsměvem Dášence říkal: 
„Kdo žije pravidelným a spořádaným životem, drahá 
sestřenko, toho žádná otrava nezdolá. Podívejte se třeba 
na mne. Už jsem stál na prahu smrti, umíral jsem a trýznil 
se – a vida, teď je to docela dobré. Jenom v ústech mě 
trochu pálí a v krku škrábe, ale jinak je celé tělo zaplaťpánbu 
zdrávo… A proč ptáte se? Protože vedu spořádaný život.“ 

„Ne, to znamená, že ten petrolej nestojí zanic!“ povzdechla 
si Dášenka, která přemýšlela o životních nákladech a zírala 
do jediného bodu. „Hokynář mi zkrátka nedal ten nejlepší, 
ale ten libra za půldruhé kopějky. Co já nešťastná komu 
udělala?! Stvůry, bezbožníci ničemný, kéž byste alespoň 
na onom světě okusili téhož…!“ 

A už to šlo a bylo to k nezastavení… 

           (z knihy Podvodníci z nouze) 

Neopatrnost

podle Antona Pavloviče Čechova 

Petr Petrovič Strižin vede střízlivý a pravidelný život. Je 
vdovec a v bytě s ním bydlí jeho švagrová, stará panna 
Dášenka. Dášenka se stará o domácnost, pere, vaří a uklízí. 
Jsou dvě hodiny ráno a Strižin se právě vrátil z oslavy křtin. 
Vypil čtyři sklenky vína a pohár vodky. Má velikou chuť na 
ještě jednu sklenku. Strižin ví, kde má Dášenka schovanou 
vodku. Naleje si sklenku. Omylem si ale naleje a vypije 
petrolej. Zdá se mu, že umírá. Probudí Dášenku a prosí ji 
o pomoc. Dášenka pro Strižina ale nemá pochopení. 

 
„A proč saháte na petrolej? Co je vám do petroleje? Vy 

si myslíte, že ho tu mám pro vás? Nebo podle vás petrolej 
nestojí peníze? Co? Víte, kolik dneska stojí petrolej? Víte 
to?“

„Drahá moje Dášenko!“ zasténal Strižin. „Tohle je otázka 
života a smrti – a vy začnete o penězích!“ 

„Opije se a strká nos do almary!“ zabouchla Dášenka 
zlostně skříň. „Za co mě asi pánbu trestá! Co já nešťastná 
komu udělala, že nemám pokoje ve dne ani v noci?! Vy 
darebáku, ničemo! Hned zítra se stěhuju. Jsem panna 
a nedovolím vám, abyste přede mnou stál jen ve spodním 
prádle! A nedívejte se na mě, když nejsem oblečená!“

A Dášenka hubovala a nadávala a nebyla k zastavení. 
Strižin věděl, že rozčilenou Dášenku nezastaví ani prosbami, 
ani hrozbami, a dokonce ani střelbou. Mávl rukou, oblékl 
se a rozhodl se jít k doktorovi. Najít lékaře ale není snadné, 
když ho potřebujeme. Strižin proběhl tři ulice, asi pětkrát 
zvonil u doktora Pucharjance a třikrát u doktora Bumbacina. 
Nikdo neotevřel. Strižin zazvonil v lékárně – možná pomůže 
pan magistr? Po dlouhém čekání ze dveří vyšel malý, černý 
a kučeravý rozespalý farmaceut v županu. Tvář měl vážnou 
a moudrou. 

„Co si přejete?“ otázal se hlasem, jakým hovoří jen velice 
moudří a solidní farmaceuti.  

„Proboha vás prosím!“ zvolal Strižin. „Dejte mi něco… 
Nešťastnou náhodou jsem se napil petroleje! Umírám!“

„Buďte tak laskav, nedělejte si zbytečné starosti 
a odpovídejte na mé otázky. Jste celý rozčilený a já vám 
nerozumím. Takže vy jste se napil petroleje… Ano?“ 

„Ano, petroleje! Zachraňte mě prosím!“ 
Farmaceut vážně a seriózně přistoupil k pultu, otevřel 

knihu a četl. Když dočetl druhou stránku, pokrčil jedním 
ramenem, pak druhým. Zamyslel se a odešel do vedlejší 
místnosti. Hodiny právě odbily čtyři. Když hodiny ukazovaly 
za pět minut čtvrt na pět, farmaceut se vrátil s jinou knihou 
a opět dlouho četl. 

„Mhm!“ řekl nakonec nechápavě. „Když se necítíte dobře, 
musíte vyhledat lékaře, ne farmaceuta!“ 

„Ale já už u doktorů byl! Ale nikdo mi neotevřel!“ 
„Mhm… vy si myslíte, že my farmaceuti nejsme lidi. 

Rušíte nás ve čtyři ráno, kdy má každý pes a každá kočka 
svatý pokoj.“ 

Strižin lékárníka vyslechl, povzdechl si a šel domů.
Asi musím zemřít, pomyslel si. 
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A ústa mu celá hořela a páchla petrolejem. V žaludku ho 
píchalo a v uších se ozývalo: bum, bum, bum! Každou 
minutu se mu znovu a znovu zdálo, že smrt už je nablízku 
a srdce v těle se mu zastavilo… 

Když přišel domů, pomodlil se, ulehl a peřinu si přetáhl 
přes hlavu. Do rána nespal a čekal na smrt. Celou dobu si 
představoval vlastní hrob, který porůstá mladou zelení, 
a nad ním zpívají ptáčci… 

Ale ráno seděl na posteli a s úsměvem Dášence říkal: 
„Kdo žije pravidelným a pořádným životem, drahá švagrová, 
ten zvítězí nad jedem. Podívejte se třeba na mne. Už jsem 
byl blízko smrti. Umíral jsem a trápil se – a vida, teď je to 
docela dobré. Jenom v ústech mě trochu pálí a v krku 
škrábe, ale jinak je celé tělo zaplaťpánbu zdrávo… A proč 
ptáte se? Protože vedu pořádný život.“ 

„Ne, to znamená, že ten petrolej je špatný!“ povzdechla 
si Dášenka. „Hokynář mi zkrátka nedal ten nejlepší. Prodal 
mi ten horší a levnější. Co já nešťastná komu udělala?! 
Darebák, ničema!“ 

A už to šlo a nebylo to k zastavení… 

Otázky a úkoly k textu: 

1. Jak se jmenuje hlavní postava povídky a s kým 
bydlí? Napiš jejich jména.

2. V textu se objevila některá obrazná pojmenování. Jak 
jim rozumíš?

Za co mě pánbu trestá! Znamená:
a) Jsem zvědavý, jestli mě pánbů potrestá.
b) Co jsem udělal, že mám takové trápení?
c) Něco jsem provedl a dostanu trest.

Ve čtyři ráno má každý pes a každá kočka svatý pokoj. 
Znamená:
a) Ve čtyři ráno mají klid i psi a kočky.
b) Ve čtyři ráno je nutné vyvenčit každého psa a každou 
kočku.
c) Ve čtyři ráno musí psi i kočky do kostela.

Co já nešťastná komu udělala? Znamená:
a) Komu jsem ublížila, že jsem tak potrestaná?
b) Nepamatuji se, co jsem komu půjčila.
c) Všichni ostatní můžou za to, že jsem nešťastná.

3. Povídka Neopatrnost vypráví o jednom omylu. Hlavní 
postava z neopatrnosti udělá chybu. Co se stalo? Jaký 
omyl, chyba to byla?

4. Pokud jsi četl/a pozorně, víš, kolik bylo hodin, když 
Strižin navštívil farmaceuta. Napiš.

5. Strižin se vrátil domů a lehl si. Do rána nespal 
a čekal na smrt. Co si představoval? Zkus to nakreslit.

6. Doplň následující tvrzení podle textu:
Strižin nezemřel, protože .......................................
(vysvětlení Strižina)
Strižin nezemřel, protože .......................................
(vysvětlení Dášenky)

7. Co je to pointa?  Pokud nevíš, hledej ve slovníku 
cizích slov nebo na internetu.  (Jaká je pointa povídky 
Neopatrnost?

8. Je povídka Neopatrnost humoristická? Odpověď 
odůvodni. Musí každá povídka obsahovat něco 
veselého? 

9. Znáš ještě jiné povídky od A. P. Čechova? Pokud ne, 
vyhledej a napiš jejich názvy. Některou z nich si přečti 
a příběh pak vyprávěj svým spolužákům.

10. A. P. Čechov psal jednak povídky, jednak také 
divadelní hry, především komedie. Zjisti, zda se v 
některém českém divadle v současnosti hraje nějaká 
hra A. P. Čechova. (Hledej např. na internetu.) 
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POVÍDKA

PROMĚNA
A. Odpověz na otázky:  

1. Co znamená slovo proměna? Vyber obrázek, který se 
k názvu následující ukázky nejvíce hodí.

2. Představ si, že máš možnost se proměnit v nějaké 
zvíře. Jaké zvíře bys chtěl/a být a proč? Jaké zvíře bys 
naopak nechtěl/a být a proč?

3. Znáš nějaký příběh, kde se někdo promění ve zvíře 
nebo věc? Krátce ho vyprávěj. V jakém literárním žánru 
se obvykle můžeš s takovou kouzelnou proměnou 
setkat?

4. Doplň do prázdných políček slova z těchto možností: 
čelisti – zábradlí – průvan – skvrna – záclona.

a) ................. je ohrazení proti pádu z výšky; u schodů, 
na mostě apod.
b) …………. je ušpiněné, umazané místo.
c) …………. je silný proud vzduchu v místnosti.
d) ................  jsou kosti v obličeji, ve kterých jsou 
uloženy zuby.
e) ................  je pruh průsvitné látky na okně.

5. Co znamenají následující slova v kurzívě? Vyber z 
nabízených možností.         
Prostřený stůl je:  
  
a) převržený stůl,    
b) stůl s ubrusem, talíři a příbory,
c) stůl s knihami a sešity.

Převržená konvice je:
a) konvice s převařenou vodou,
b) konvice, která spadla a vylila se,
c) konvice, která přetekla.

Divý člověk je:      
a)   divoký, neklidný,   
b)   divný, zvláštní,                  
c)   starý, šedivý.     

Zmatený člověk je:
a)   nešťastný, nemá štěstí,
b)   bezzubý, nemá zuby,
c)   bezradný; neví, co se stalo.

6. K uvedeným slovům napiš antonyma: odemkl – odešel 
– začal – dostal – vylezl – ustoupil – vysvobodil.

7. Co si představíš pod slovem hmyz? Svoji představu 
nakresli.

Proměna

Franz Kafka 

Řehoř Samsa se jednou ráno probudil z divokých snů 
a zjistil, že se v posteli proměnil v obrovský hmyz. Zkoušel 
vstát a jít do práce, ale nemohl se zvednout z postele. 
Protože byl v pokoji zamčený, nikdo se k němu nemohl 
dostat. Na dveře mu klepali a bouchali sestra, matka i otec. 
A protože Řehoř nepřišel do práce, přišel do bytu také 
vedoucí z obchodu, kde Řehoř pracoval. Vedoucí také začal 
klepat a bouchat na dveře. Řehoř se bál, že dostane v práci 
výpověď. S velkými problémy vylezl z postele, odemkl dveře 
a vykoukl na chodbu. Snažil se celou věc vysvětlit. Nikdo 
mu ale nerozuměl a všichni se vylekali. 

„Ale prokurista se už při prvních Řehořových slovech 
odvrátil a jen se po něm s ohrnutými rty ohlížel přes 
poškubávající rameno. A během Řehořovy řeči chvilku 
klidně nepostál, nýbrž nespouštěje z Řehoře oči ustupoval 
ke dveřím, ale zcela pozvolna, jako by bylo tajně zakázáno 
opouštět pokoj. Už byl v předsíni a podle kvapného pohybu, 
jímž naposledy vytáhl nohu z obývacího pokoje, by si někdo 
mohl myslet, že si zrovna spálil podrážku. V předsíni však 
napřáhl pravou ruku daleko před sebe ke schodům, jako 
by tam na něj čekalo nějaké přímo nadpozemské vykoupení.

Řehořovi bylo jasné, že rozhodně nesmí nechat prokuristu 
v tomto rozpoložení odejít, nemá-li být jeho postavení 
v obchodě krajně ohroženo. Rodiče to vše tak dobře 
nechápou; nabyli za ta dlouhá léta přesvědčení, že Řehoř 
je v obchodě zaopatřen na celý život, a mimo to jsou teď 
natolik zabráni do okamžitých starostí, že ztrácejí veškerou 
prozíravost. Řehoř však tu prozíravost má. Prokuristu je 
třeba zadržet, upokojit, přesvědčit a nakonec získat; vždyť 
na tom závisí budoucnost Řehořova i celé rodiny! Kdyby 
tu tak byla sestra! Ta je chytrá; plakala už, když si Řehoř 
ještě klidně ležel na hřbetě. A prokurista, ten přítel žen, by 
si jistě dal říci; byla by zavřela dveře od bytu a v předsíni 
by mu to leknutí vymluvila. Jenže sestra tu právě není, 
Řehoř musí jednat sám. 
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Nepřišlo mu na mysl, že ještě vůbec neví, jak se v této chvíli 
dokáže pohybovat, ani to mu nepřišlo na mysl, že možná, 
ba pravděpodobně opět nebylo rozumět tomu, co říkal, 
a pustil se dveřního křídla; šinul se otvorem ven; chystal 
se jít za prokuristou, který se už oběma rukama směšně 
přidržoval zábradlí na chodbě; ale hledaje, čeho by se 
zachytil, ihned upadl na spoustu svých nožiček a slabě 
vykřikl. Sotva se to stalo, měl poprvé toho rána pocit tělesné 
pohody; nožičky měly pod sebou pevnou půdu; poslouchaly 
dokonale, jak s radostí pozoroval; jevily dokonce snahu 
nést ho, kam se mu zachce, a už myslel, že co chvíli se 
všechno trápení konečně obrátí k lepšímu. Avšak v okamžiku, 
kdy tu spočinul na zemi jen kousek od matky, přímo proti 
ní, a kolébal se utajeným pohybem, vyskočila náhle matka, 
ač zdánlivě byla přece zcela pohroužena do sebe, a s pažemi 
široce rozpřaženými, prsty od sebe, křičela: „Pomoc, 
proboha, pomoc!“, hlavu měla skloněnou, jako by chtěla 
na Řehoře líp vidět, ale v rozporu s tím pomateně utíkala 
pozpátku pryč; zapomněla, že za sebou má prostřený stůl; 
když k němu dorazila, sedla si na něj honem jako v roztržitosti; 
a zdálo se, že vůbec nepozoruje, že vedle ní se z převržené 
konvice proudem leje káva na koberec.  

„Maminko, maminko?“ řekl Řehoř tiše a vzhlédl k ní. 
Prokurista se mu na chvíli docela vytratil z mysli; zato 
neodolal a při pohledu na vytékající kávu několikrát 
naprázdno chňapl čelistmi. Z toho se matka znovu dala do 
křiku, utekla ze stolu a padla do náručí přibíhajícímu otci. 
Ale Řehoř neměl teď kdy na rodiče; prokurista byl už na 
schodech; s bradou na zábradlí se ještě naposledy ohlédl. 
Řehoř se rozběhl, aby ho pokud možno s jistotou dohonil; 
prokurista však musel něco tušit, neboť přeskočil několik 
schodů najednou a zmizel; „hú!“ křičel však ještě, rozléhalo 
se to po celém schodišti.  Bohužel tento útěk jako by teď 
dočista zmátl otce, který byl až dosud poměrně klidný, 
neboť místo aby se sám za prokuristou rozběhl nebo aspoň 
Řehořovi nepřekážel v pronásledování, popadl do pravé 
ruky hůl, již prokurista nechal spolu s kloboukem 
a převlečníkem na židli, levou sebral ze stolu veliké noviny, 
a dupaje začal mávat holí a novinami, aby zahnal Řehoře 
zpátky do jeho pokoje. Nic nepomáhaly Řehořovy prosby, 
nikdo těm prosbám také nerozuměl, aťsi kroutil hlavou 
sebepokorněji, otec jen tím víc dupal. Na druhém konci 
matka prudce otevřela okno, ačkoli venku bylo chladno, 
a vyklánějíc se daleko ven, tiskla si tvář do dlaní. Mezi ulicí 
a schodištěm vznikl mocný průvan, záclony se rozlétly, 
noviny na stole šustily, jednotlivé listy se snesly na podlahu. 
Neúprosně dotíral otec a syčel přitom jako divý. Jenže Řehoř 
neměl ještě vůbec cvik v couvání, šlo to opravdu hodně 
pomalu. Kdyby se jen byl směl otočit, byl by ve svém pokoji 
hned, ale on se bál, že zdlouhavým otáčením připraví otce 
o trpělivost, a každým okamžikem mu přece hrozilo, že mu 
hůl v otcově ruce zasadí smrtelnou ránu do zad nebo do 
hlavy. Nakonec však Řehořovi přece jen nezbývalo nic 
jiného, neboť s hrůzou pozoroval, že při couvání nedokáže 
ani udržet směr; a tak, ohlížeje se co chvíli bojácně úkosem 
po otci, začal se co nejrychleji, ve skutečnosti však velice 
pomalu otáčet.  

Snad otec zpozoroval jeho dobrou vůli, protože ho přitom 
nerušil, ba dokonce tu a tam otáčení z dálky dirigoval špičkou 
hole. Jen kdyby nebylo toho otcova nesnesitelného syčení! 
Řehoř z toho dočista ztrácel hlavu. Už byl skoro úplně 
obrácen, když se, poslouchaje neustále to syčení, dokonce 
popletl a pootočil se zase kousek zpátky. Když však nakonec 
šťastně dostal hlavu před otvor dveří, ukázalo se, že má 
tělo příliš široké, než aby jen tak prošlo. Otci samozřejmě 
v jeho nynějším rozpoložení ani zdaleka nenapadlo otevřít 
třeba druhé křídlo dveří a vytvořit tak Řehořovi dostatečný 
průchod. Měl jedinou utkvělou myšlenku, že Řehoř musí 
co nejrychleji k sobě do pokoje. Nikdy by ani nesvolil 
k zdlouhavým přípravám, jež Řehoř potřeboval, aby se 
vztyčil a takto třeba prošel dveřmi. Jako by tu nebyla žádná 
zvláštní překážka, poháněl teď spíš Řehoře s obzvláštním 
rámusem kupředu; za Řehořem to už vůbec neznělo jako 
hlas jednoho jediného otce; teď už doopravdy přestávaly 
všechny žerty a Řehoř se cpal do dveří děj se co děj. Jedna 
strana těla se zvedla, šikmo trčel v otvoru dveří, bok měl 
celý rozedřený, na bílých dveřích zůstávaly ohavné skvrny, 
brzy uvízl úplně a sám od sebe by se už nebyl dokázal 
pohnout, nožičky z jedné strany nahoře třaslavě visely ve 
vzduchu, z druhé strany byly bolestivě přitlačeny na zem 
– vtom dostal zezadu od otce mohutnou ránu, jež ho teď 
opravdu vysvobodila, a silně krváceje vletěl daleko do svého 
pokoje. Hůl ještě přirazila dveře, pak bylo konečně ticho.

                                                           (z knihy Povídky)
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POVÍDKA

Proměna

podle Franze Kafky 

Řehoř Samsa se jednou ráno probudil z divokých snů a 
zjistil, že se v posteli proměnil v obrovský hmyz. Zkoušel 
vstát a jít do práce, ale nemohl se zvednout z postele. 
Protože byl v pokoji zamčený, nikdo se k němu nemohl 
dostat. Na dveře mu klepali a bouchali sestra, matka i otec. 
A protože Řehoř nepřišel do práce, přišel do bytu také 
vedoucí z obchodu, kde Řehoř pracoval. Vedoucí také začal 
klepat a bouchat na dveře. Řehoř se bál, že dostane v práci 
výpověď. S velkými problémy vylezl z postele, odemkl dveře 
a vykoukl na chodbu. Snažil se celou věc vysvětlit. Nikdo 
mu ale nerozuměl a všichni se vylekali. 

 
Vedoucí se už při prvních Řehořových slovech otočil a jen 

se po něm díval přes rameno. A během Řehořovy řeči nebyl 
chvilku v klidu. Nespouštěl Řehoře z očí a ustupoval pomalu 
ke dveřím. Když se dostal do předsíně, vytáhl nohu 
z obývacího pokoje tak rychle, jako by se zrovna spálil. 
V předsíni natáhl pravou ruku daleko před sebe ke schodům, 
jako by tam na něj čekala nějaká záchrana. 

Řehořovi bylo jasné, že vedoucí rozhodně nesmí odejít. 
Pokud teď odejde, bude Řehořovo postavení v obchodě 
ohroženo. Rodiče to nechápou. Věří tomu, že Řehoř 
v obchodě zůstane na celý život. Teď navíc mají starosti 
a vůbec nejsou opatrní. Řehoř ale opatrný je. Potřebuje 
vedoucího zdržet, uklidnit, přemluvit a nakonec získat na 
svoji stranu. Závisí na tom budoucnost Řehořova i celé 
rodiny! Kdyby tu byla sestra! Ta je chytrá. Plakala už, když 
si Řehoř ještě klidně ležel na zádech. A vedoucí by se jistě 
dal přemluvit. Sestra by zavřela dveře bytu a v předsíni by 
mu to leknutí vymluvila. Jenže sestra tu není, Řehoř je na 
všechno sám. Nenapadlo ho, že vůbec neví, jak se pohybovat. 
Nenapadlo ho, že ostatní vůbec nerozumí tomu, co říkal. 
Vydal se ze dveří a posunoval se směrem ven. Chtěl jít za 
vedoucím, který se už oběma rukama držel zábradlí na 
chodbě. Řehoř hledal, čeho by se chytil, ale upadl na spoustu 
svých nožiček a slabě vykřikl. V tu chvíli měl poprvé to ráno 
pocit tělesné pohody. Nožičky měly pod sebou pevnou zem. 
Poslouchaly dokonale. Chvíli myslel, že všechno trápení 
skončí. Byl na zemi jen kousek od matky, přímo proti ní, 
a pomalu se kolébal. I když se zdálo, že matka nic nevnímá, 
najednou vyskočila a s roztaženýma rukama a prsty od sebe 
křičela: „Pomoc, proboha, pomoc!“ Současně zmateně 
utíkala pozpátku pryč. Zapomněla, že za sebou má prostřený 
stůl. Dorazila k němu a sedla si na něj. Zdálo se, že vůbec 
nepozoruje, že vedle ní teče proudem káva z převržené 
konvice na koberec.  

„Maminko, maminko?“ řekl Řehoř tiše a vzhlédl k ní. Na 
chvíli docela zapomněl na vedoucího. Při pohledu na 
vytékající kávu několikrát naprázdno otevřel a zavřel čelisti. 
Matka se znovu dala do křiku, utekla ze stolu a padla do 
náručí přibíhajícímu otci. Ale Řehoř neměl teď čas na rodiče. 
Vedoucí byl už na schodech a s bradou na zábradlí se ještě 
naposledy ohlédl. 

Řehoř se rozběhl, aby ho dohonil. Vedoucí to musel čekat. 
Přeskočil několik schodů najednou a zmizel. „Hú!“ křičel 
a bylo to slyšet po celém schodišti. Bohužel tento útěk 
rozhýbal otce, který byl doteď klidný. Popadl do pravé ruky 
hůl a levou rukou sebral ze stolu veliké noviny. Začal dupat 
a mávat holí a novinami, aby zahnal Řehoře zpátky do jeho 
pokoje. Řehořovy prosby nic nepomáhaly. Nikdo těm 
prosbám také nerozuměl, otec jen víc a víc dupal. Na druhém 
konci pokoje matka prudce otevřela okno. Mezi ulicí 
a schodištěm vznikl mocný průvan, záclony se rozlétly, 
noviny na stole vylétly a jednotlivé listy se snesly na podlahu. 
Otec stále útočil na Řehoře a křičel přitom jako divý. Řehoř 
vůbec neuměl couvat, šlo to opravdu hodně pomalu. Kdyby 
se mohl otočit, byl by ve svém pokoji hned. Bál se, že když 
se bude dlouho otáčet, otec ztratí trpělivost. Bylo tu 
nebezpečí, že mu otec dá smrtelnou ránu holí do zad nebo 
do hlavy. Nakonec se Řehoř začal co nejrychleji, ve 
skutečnosti však velice pomalu, otáčet. Otec si všiml jeho 
snahy a nerušil ho přitom. Dokonce občas řídil Řehořovo 
otáčení z dálky špičkou hole. Nakonec Řehoř šťastně dostal 
hlavu před otvor dveří. Ale jeho tělo bylo příliš široké, aby 
jen tak prošlo dveřmi. Otce samozřejmě ani nenapadlo 
otevřít druhé křídlo dveří a udělat tak Řehořovi dost velký 
průchod. Otec měl jedinou myšlenku, že Řehoř musí co 
nejrychleji k sobě do pokoje. Nikdy by nedovolil, aby se 
Řehoř postavil na zadní nohy a prošel dveřmi. Tlačil Řehoře 
dopředu, jako by tu nebyla žádná překážka. Přestávala 
všechna legrace a Řehoř se snažil dostat do pokoje. Jedna 
strana jeho těla se zvedla, zůstal viset šikmo ve dveřích. 
Bok měl celý odřený, na bílých dveřích zůstávaly ošklivé 
skvrny. Sám se už nedokázal pohnout. Nožičky na jedné 
straně nahoře visely ve vzduchu, na druhé straně byly 
bolestivě přitlačeny na zem. Najednou dostal zezadu od 
otce velikou ránu, která ho vysvobodila. Vletěl daleko do 
svého pokoje a silně přitom krvácel. Hůl ještě zabouchla 
dveře, pak bylo konečně ticho. 
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Otázky a úkoly k textu: 

1. Napiš, kde se povídka odehrává a jaké postavy v ní 
vystupují.

2. Pokud jsi četl/a pozorně, označ správnou odpověď:

Řehoř dosud pracoval 
a) v restauraci.   
b) v obchodě.   
c) ve škole.   

Vedoucí přišel do Řehořova bytu, protože
a) ho Řehoř pozval na snídani.
b) bydlel vedle a každé ráno spolu šli do obchodu.
c) Řehoř nepřišel do práce.

Vedoucí z bytu
a) rychle utekl.
b) odnesl konev s kávou.
c) telefonoval do obchodu.

Řehoř nemohl vstát z postele, protože 
a) bylo pondělí.   
b) se proměnil v podivný hmyz.  
c) byl k posteli přivázaný.  

3. Doplň do vět vhodné sloveso. Vyber z následujících 
možností:
vytáhl – roztáhl – přemluvil – vymluvil – omluvil – 
utekla – vytekla.

Ten nápad jsem mu ....................... . Rychle 
.............................. nohu z horké vody. Matka vyděšeně 
.......................... z pokoje. .......................... ve dveřích 
ruce, aby nikdo neprošel. ............................ mě, abych 
to nedělal. Káva z konvice ................... na koberec. Za 
špatné chování se .............................. .

4. V následujících ukázkách je popsáno, jak Řehoř 
vypadal po proměně. Pozorně si je přečti a zkus Řehoře 
nakreslit.
Řehoř Samsa se jednou ráno probudil z divokých snů 
a zjistil, že se v posteli proměnil v obrovský hmyz. ... 
Řehoř hledal, čeho by se chytil, ale upadl na spoustu 
svých nožiček a slabě vykřikl. ... Nožičky měly pod 
sebou pevnou zem. Poslouchaly dokonale,  dokonce 
měly snahu nést ho, kam chce. ... Při pohledu na 
vytékající kávu několikrát naprázdno otevřel a zavřel 
čelisti. ... Nakonec šťastně dostal hlavu před otvor 
dveří. Ale jeho tělo bylo příliš široké, aby  jen tak prošlo 
dveřmi. ... Nikdy by nedovolil, aby se Řehoř postavil na 
zadní nohy a prošel dveřmi.

5. Napiš svými slovy, co se stalo Řehoři Samsovi, 
hlavní postavě povídky Proměna.

6. Jak myslíš, že bude příběh Řehoře pokračovat? Zkus 
napsat konec. 

7. Najdi na internetu stručný obsah povídky Proměna 
a zjisti, jaký je opravdu její konec. 

8. Najdi ve slovníku cizích slov slovo absurdní a napiš 
jeho význam. Je povídka Proměna absurdní?

9. Teď už víš, o čem je povídka Proměna. Podívej se 
znovu na obrázky v první otázce před textem a vyber 
ten, který se k povídce Proměna nejvíce hodí.
 
10. Přečti si znovu medailonek F. Kafky v této učebnici. 
Co dalšího o jeho životě a díle víš? Hledej v knihách 
a na internetu. Napiš názvy Kafkových knih. Na jaká 
témata se v nich zaměřoval?

Poznámky  
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CHARAKTERISTIKA 
Román je epický žánr, který se ve 20. století píše 

především prózou. Pro tento žánr je typický veliký rozsah 
a volná struktura. Zobrazuje člověka v různých životních 
situacích, v různých časových úsecích, na různých místech 
a v různých společenských prostředích. V románu vystupuje 
jedna nebo více hlavních postav a větší počet vedlejších 
postav. Hlavní příběh bývá doprovázen příběhy vedlejšími. 
Hlavní postava prochází určitým vývojem, fyzickým 
i duševním. Narůstá tak rozsah textu. Často vznikají díla 
dvoudílná a vícedílná, např. Pán prstenů J. R. R. Tolkiena 
je román skládající se z šesti dílů, vydáván je ve třech 
svazcích.

Volná struktura dovoluje románu přebírat témata, postupy 
a styly jiných druhů a žánrů. V románu můžeme najít lyriku, 
drama, reportáž, deník, dopis, dialog, monolog atd. Proto 
má román mnoho různých podob. Podle tématu lze rozlišit 
román psychologický, válečný, společenský, humoristický, 
dívčí, dobrodružný, fantasy, sci-fi, thriller, detektivní, 
milostný, biografický, historický atd.  

Slovo román je francouzského původu (roman) a původně 
označovalo dílo psané v národním (tj. lidovém, románském) 
jazyce, na rozdíl od děl psaných v latině. Román je jeden 
z nejmladších epických žánrů. Román v té podobě, jak ho 
známe dnes, vznikl v polovině 18. století, jeho největší 
rozvoj nastal v 19. století, v období realismu. Předchůdcem 
románu byl epos. 

Zapamatuj si! 

• Román je rozsáhlý epický žánr. 
• V románu obvykle vystupuje jedna nebo dvě hlavní
  postavy a větší počet vedlejších postav. 
• Hlavní postava románu prochází fyzickým a duševním 
  vývojem. 
• Hlavní příběh románu bývá doprovázen příběhy   
   vedlejšími. 
• Romány mohou být dvoudílné, třídílné i vícedílné. 
• V románu se objevují témata, postupy a styly jiných
  druhů a žánrů. Můžeme v něm nalézt lyriku, drama, 
   reportáž, deník, dopis, dialog, monolog atd. 
• Podle tématu lze rozlišit román psychologický, válečný, 
   společenský, humoristický, dívčí, dobrodružný, fantasy, 
   sci-fi, thriller, detektivní, milostný, biografický, historický 
  atd. 
• Předchůdcem románu byl epos. 

Poznámky  
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J. R. R. Tolkien byl profesor anglického jazyka 
a literatury na univerzitě v Oxfordu. Svoji slavnou knihu 
Hobit aneb cesta tam a zase zpátky napsal původně 
pro své děti. Hobit se po svém vydání stal velice 
úspěšnou a čtenou knihou. Vydavatel proto požádal 
Tolkiena o její pokračování a Tolkien začal pracovat na 
svém nejznámějším díle, rozsáhlém románu Pán 
prstenů. Román můžeš znát také ze slavné filmové 
adaptace režiséra Petera Jacksona Pán prstenů. 
J. R.  R. Tolkien je považován za zakladatele žánru 
fantasy. 

Napsal například tyto romány: 

• Hobit aneb cesta tam a zase zpátky 
• Pán prstenů: Společenstvo prstenu
• Pán prstenů: Dvě věže
• Pán prstenů: Návrat krále

NĚKTEŘÍ AUTOŘI ROMÁNŮ

Fjodor Michajlovič Dostojevskij 
(1821–1881)
ruský spisovatel 

Jaroslav Hašek (1883–1923)
český spisovatel

John Ronald Reuel Tolkien 
(1892–1973) 
(čti džon ronald ruel tolkín)
anglický spisovatel

Napsal například tyto romány:

• Zápisky z mrtvého domu
• Běsi
• Idiot
• Bratři Karamazovi
• Zločin a trest

Jaroslav Hašek se narodil v Praze. Živil se psaním 
článků do různých novin a časopisů. Během 1. světové 
války v roce 1915 narukoval do rakousko-uherské 
armády. Jako voják se dostal na ruskou frontu, nechal 
se zajmout a v roce 1916 vstoupil do československých 
legií a později i do Rudé armády. V Rusku prožil revoluci 
a do Prahy se vrátil až v roce 1920. Zkušenosti z války 
zachytil vtipným a originálním způsobem v románu 
Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války.   

Tato kniha byla přeložena do více než 50 jazyků 
a několikrát zfilmována. Hašek zemřel nečekaně v roce 
1923 a čtvrtý díl knihy Osudy dobrého vojáka Švejka 
nedokončil.

Napsal tento román: 

• Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války
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Napsal tento román:

• Růže pro Algernon

Milan Kundera se narodil v Brně. Vystudoval filmovou 
režii a scenáristiku na pražské FAMU. Na FAMU také 
do roku 1970 přednášel světovou literaturu. Nejdříve 
psal úspěšnou poezii, pak povídky, filmové scénáře 
a divadelní hry. V roce 1967 vydal svůj první román 
Žert, jeden z nejvýznamnějších českých společenských 
románů 20. století. Kundera v tomto románu poukazuje 
na nesmyslnost společenského vývoje v poválečném 
socialistickém Československu. Po roce 1970 nesměl 
v Československu dále publikovat. V roce 1975 byl 
pozván přednášet na univerzitu do Francie, kde od té 
doby žije. V roce 1979 ho československé komunistické 
úřady zbavily českého občanství a v roce 1981 získal 
občanství francouzské. V současnosti píše ve 
francouzštině. 

Daniel Keyes (1927) 
(čti danyjel kijís)
americký spisovatel

Milan Kundera (1929)
český spisovatel

Jeffery Deaver (1950) 
(čti džefry dývr)
americký spisovatel

Napsal například tyto romány:

• Dívčí hrob
• Sběratel kostí
• Prázdné křeslo
• Kamenná opice

Napsal například tyto romány:

• Žert
• Valčík na rozloučenou
• Nesnesitelná lehkost bytí
• Nesmrtelnost
• Kniha smíchu a zapomnění

Poznámky  
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DÍVČÍ HROB
A. Odpověz na otázky:  

1. Lidé často používají srovnání se zvířaty, aby popsali 
nějakou lidskou vlastnost. Napiš, která zvířata jsou 
označována těmito vlastnostmi:

a) chytrý jako ...
b) moudrý jako ...
c) pyšný jako ...
d) zdravý jako ...
e) věrný jako ...
f) silný jako ...
g) drzý jako ...
h) špinavý jako ...

2. Napiš jedno své oblíbené a jedno neoblíbené zvíře? 
Ke každému zvířeti vymysli tři vlastnosti, které ho 
charakterizují.

3. Co znamená věta: Svaly na těle se mu rýsovaly 
podobně jako koňům. Vyber správnou odpověď.

a) Svaly na těle byly velké a viditelné podobně jako 
u koňů.
b) Svaly na těle nebyly vůbec vidět podobně jako u koňů.
c) Svaly na těle někdo narýsoval tužkou a pravítkem jako 
v geometrii.

4. Hlavní postavy románu Dívčí hrob jsou neslyšící 
studentky a jejich neslyšící učitelka Melanie. Znáš 
nějakou jinou knihu nebo film, ve kterých je hlavní 
postava neslyšící? Poraď se se spolužáky.

5. Jaký je rozdíl v komunikaci slyšících a neslyšících? 
Napiš aspoň tři příklady.

6. Co znamená slovo postlingválně? Napiš slovo 
opačného významu a vysvětli ho. Pokud nevíš, hledej ve 
Slovníku cizích slov nebo na internetu.

7. Je snadné odezírat? Je možné odezírat slova, která 
neznáš? Jakou máš zkušenost s odezíráním? Povídej si 
o tom se spolužáky, zeptej se na jejich zkušenost. 

Dívčí hrob

Jeffery Deaver (čti: džefry dývr) 

Žlutý školní autobus veze osm neslyšících studentek 
a jejich dvě učitelky na soutěž v recitaci ve znakovém jazyce. 
V obilí u silnice uvidí nabourané auto a zastaví. Z autobusu 
vystoupí učitelky paní Harnstrawnová a neslyšící Melanie 
Charrolová a studentka Susan. Jdou se podívat, jestli mohou 
někomu pomoci. Paní Harnstrawnová se skloní k muži 
v nabouraném autě a pozná, že byl zastřelen. Dřív než stačí 
něco udělat, vystoupí z obilí dva muži a jdou rovnou k nim.  

V tom okamžiku na ni padl stín. 
Ten muž nebyl vysoký ani tlustý, ale působil dojmem 

statného chlapíka. Svaly na těle se mu rýsovaly podobně 
jako koňům – měl je těsně pod kůží, napjaté a dobře zřetelné. 
Melanie zalapala po dechu a zadívala se mu do hladké 
mladistvé tváře. Na hlavě měl napomádovaného ježka a jeho 
oblečení bylo šedé jako mraky, které se jim honily nad 
hlavami. Při širokém úsměvu cenil bílé zuby, ale Melanie 
jeho úšklebku ani na vteřinu neuvěřila.  

 Jejím prvním dojmem bylo, že tenhle muž je liška. Ne, 
napadlo ji po chvíli, spíš kuna nebo lasička. Za opaskem 
pytlovitých kalhot měl zastrčenou pistoli. Melanie zalapala 
po dechu a zvedla ruce. Ne až k obličeji, nýbrž na úroveň 
prsou. „Neubližujte mi, prosím,“ ukázala bezmyšlenkovitě. 
Muž se podíval na její hýbající se ruce a zasmál se. 

Koutkem oka Melanie viděla, jak Susan s paní 
Harnstrawnovou znepokojeně přešlapují. Přímo k nim rázně 
kráčel další muž – statný, tlustý a vysoký. Také on měl na 
sobě šedé seprané oblečení. Navíc měl neostříhané vlasy, 
chyběl mu zub a jeho úšklebek byl hladový. Medvěd, 
pomyslela si Melanie automaticky. 

 „Jdeme,“ ukázala na Susan. „Pojďme. Hned.“ S očima 
upřenýma na žlutou karoserii autobusu vyrazila směrem 
k sedmi nešťastným mladým tvářičkám, zírajícím překvapeně 
z oken kabiny. 

Lasička ji popadl za límec. Plácla ho po ruce, ale jen velmi 
opatrně – bála se ho udeřit, bála se jeho hněvu. 

Muž křikl něco, čemu nerozuměla, a zalomcoval s ní. 
Jeho úsměv se změnil v to, čím  ve skutečnosti byl 
– v chladný pronikavý pohled. Jeho obličej celý potemněl. 
Melanie hrůzou zavrávorala a svěsila ruku. 

„Co ... tohle?“ řekl Medvěd. „Myslím, že na to ... potom.“
Melanie byla postlingválně hluchá. Sluch začala ztrácet 

v osmi letech, kdy se již u ní rozvinuly jazykové schopnosti. 
Díky tomu odezírala ze rtů lépe než většina dívek. Jenže 
odezírání ze rtů je velmi nespolehlivá dovednost, daleko 
složitější než pouhé sledování rtů. Tenhle proces zahrnuje 
interpretaci pohybů úst, jazyka, zubů, očí i dalších částí 
těla. Skutečné výsledky přináší pouze tehdy, když dobře 
znáte osobu, jejíž slova se pokoušíte rozluštit. Jenže Medvěd 
se pohyboval v úplně jiném světě než Melanie se svým 
nábytkem ve staroanglickém stylu, čaji Celestial Seasonings 
a školou v malém městečku na americkém Středozápadě. 
Neměla ani potuchy, o čem ten člověk mluví. 
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Medvěd se zasmál a odplivl bílou spršku slin. Jeho oči jí 
přejížděly po celém těle – po jejích prsou pod vínovou 
halenkou s vysokým výstřihem, po její dlouhé černošedé 
sukni, po černých punčocháčích. Melanie neohrabaně 
zkřížila paže. Medvěd znovu obrátil pozornost na Susan 
a paní Harnstrownovou.  

Lasička se zatím nakláněl dopředu a něco říkal – nebo 
spíš křičel, což lidé často dělávají (a což je jenom dobře, 
protože když křičí, mluví pomaleji a pohyby jejich rtů jsou 
výraznější). Melanie poznala, že se ptá, kdo je v autobuse, 
ale ani se nepohnula. Nemohla. Zpocenými prsty si svírala 
bicepsy.

Medvěd se podíval na potlučený obličej zraněného muže, 
lhostejně mu poklepal po hlavě botou a sledoval, jak se 
hlava klátí sem a tam. Melanie popadla dech; nenucenost 
a naprostá svévolnost Medvědova kopání byla úděsná. 
Začala plakat. Medvěd odstrčil Susan s paní Harnstrawnovou 
před sebe směrem k autobusu. 

Melanie pohlédla na Susan a vystřelila ruce do vzduchu. 
„Ne, nedělej to!“ 

Jenže Susan se už dala do pohybu. 
Její dokonalá postava a tělo běžkyně. 
Jejích šedesát kilogramů svalů. 
Její silné ruce. 
Když se však Susan rozmáchla proti Medvědovu obličeji, 

Medvěd překvapeně ucukl hlavou a zachytil její ruku pár 
centimetrů před svýma očima. Jeho překvapení se postupně 
změnilo v pobavení; zkroutil Susan ruku, až padla na kolena, 
a pak ji shodil na zem, kde si zašpinila černé džínsy i bílou 
halenku od prachu a bláta. Medvěd se otočil k Lasičce a cosi 
na něj zavolal. 

„Ne Susan!“ ukázala Melanie. 
Jenže dívka byla již opět na nohou.  Medvěd však byl 

tentokráte připraven a otočil se k ní čelem. Popadl ji, 
nahmatal jí prsa a chvíli na nich setrval. Náhle ho tahle hra 
zřejmě přestala bavit a uštědřil Susan prudkou ránu do 
žaludku. Susan znovu upadla na kolena, chytila se za břicho 
a začala popadat dech. 

„Ne!“ ukázala jí Melanie. „Neper se.“ 

  (z knihy Dívčí hrob)

Dívčí hrob

podle Jefferyho Deavera (čti: džefryho dývra) 

Žlutý školní autobus veze osm neslyšících studentek 
a jejich dvě učitelky na soutěž v recitaci ve znakovém jazyce. 
V obilí u silnice uvidí nabourané auto a zastaví. Z autobusu 
vystoupí učitelky paní Harnstrawnová a neslyšící Melanie 
Charrolová a studentka Susan. Jdou se podívat, jestli mohou 
někomu pomoci. Paní Harnstrawnová se skloní k muži 
v nabouraném autě a pozná, že byl zastřelen. Dřív než stačí 
něco udělat, vystoupí z obilí dva muži a jdou rovnou k nim. 

 
V tom okamžiku na ni padl stín. 
Ten muž nebyl vysoký ani tlustý, ale vypadal velice statně. 

Svaly na těle se mu rýsovaly podobně jako koňům. Melanie 
se nadechla a zadívala se mu do hladké mladistvé tváře. 
Na hlavě měl nagelovaného ježka a jeho oblečení bylo šedé 
jako mraky, které se jim honily nad hlavami. Při širokém 
úsměvu cenil bílé zuby, ale Melanie jeho úsměvu ani na 
vteřinu neuvěřila.  

Napadlo ji, že tenhle muž je liška. Ne, změnila to po chvíli, 
spíš kuna nebo lasička. Za opaskem pytlovitých kalhot měl 
zastrčenou pistoli. Melanie zalapala po dechu a zvedla ruce. 
Ne až k obličeji, pouze k prsům. „Neubližujte mi, prosím,“ 
ukázala bezmyšlenkovitě. Muž se podíval na její hýbající se 
ruce a zasmál se. 

 Koutkem oka Melanie viděla, jak Susan s paní 
Harnstrawnovou nervózně přešlapují. Přímo k nim kráčel 
další muž – statný, tlustý a vysoký. Také on měl na sobě 
šedé seprané oblečení. Navíc měl neostříhané vlasy, chyběl 
mu zub a jeho úsměv byl hladový. Medvěd, pomyslela si 
Melanie automaticky. 

„Jdeme,“ ukázala na Susan. „Pojďme. Hned.“ Dívala se 
na žlutý autobus a vyrazila směrem k sedmi nešťastným 
mladým tvářím, které koukaly překvapeně z oken autobusu.

Lasička ji chytil za límec. Plácla ho po ruce, ale jen velmi 
opatrně – bála se ho udeřit, bála se, že ho rozzlobí. 

Muž křikl něco, čemu nerozuměla, a zatřásl s ní. Jeho 
úsměv se změnil v chladný pronikavý pohled. Jeho obličej 
celý potemněl. Melanie hrůzou zavrávorala a svěsila ruku.

„Co ... tohle?“ řekl Medvěd. „Myslím, že na to ... potom.“
Melanie byla postlingválně hluchá. Sluch začala ztrácet 

v osmi letech, kdy se již u ní rozvinuly jazykové schopnosti. 
Díky tomu odezírala ze rtů lépe než většina dívek. Ale 
odezírání ze rtů je velmi nespolehlivá dovednost, složitější 
než pouhé sledování rtů. Odezírání zahrnuje sledování 
pohybů úst, jazyka, zubů, očí i dalších částí těla. Výsledky 
přináší pouze tehdy, když dobře znáte osobu, jejíž slova se 
pokoušíte rozluštit. Jenže Medvěd se pohyboval v úplně 
jiném světě než Melanie. Vůbec nevěděla, o čem ten člověk 
mluví.

Medvěd se zasmál a odplivl si. Jeho oči přejížděly Melanii 
po celém těle – po jejích prsou pod vínovou halenkou 
s vysokým výstřihem, po její dlouhé černošedé sukni, po 
černých punčocháčích. Melanie nešikovně zkřížila paže. 
Medvěd znovu obrátil pozornost na Susan a paní 
Harnstrownovou. 
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Lasička se zatím nakláněl dopředu a něco říkal – nebo 
spíš křičel. To lidé často dělávají (a je to dobře, protože 
když křičí, mluví pomaleji a pohyby jejich rtů jsou výraznější). 
Melanie poznala, že se ptá, kdo je v autobuse, ale ani se 
nepohnula. Nemohla. Zpocenými prsty si svírala svaly na 
ruce.

Medvěd se podíval na potlučený obličej mrtvého muže v 
autě, lhostejně mu poklepal po hlavě botou a sledoval, jak 
se hlava obrací sem a tam. Melanie popadla dech; lhostejnost 
a nezájem Medvědova kopání byly děsivé. Začala plakat. 
Medvěd odstrčil Susan s paní Harnstrawnovou před sebe 
směrem k autobusu. 

Melanie pohlédla na Susan a vystřelila ruce do vzduchu. 
„Ne, nedělej to!“ 

Jenže Susan se už dala do pohybu. 
Její dokonalá postava a tělo běžkyně. 
Jejích šedesát kilogramů svalů. 
Její silné ruce. 
Susan se rozmáchla proti Medvědovu obličeji, Medvěd 

překvapeně uhnul hlavou a chytil její ruku pár centimetrů 
před svýma očima. Byl překvapený, postupně se začal bavit. 
Zkroutil Susan ruku, až upadla na kolena, a pak ji shodil na 
zem. Susan si ušpinila černé džínsy i bílou halenku od 
prachu a bláta. Medvěd se otočil k Lasičce a něco zavolal.

„Ne Susan!“ ukázala Melanie. 
Jenže dívka byla už znovu na nohou. Medvěd byl teď ale 

připraven a otočil se k ní čelem. Chytil ji, nahmatal jí prsa 
a chvíli je držel. Náhle ho tahle hra přestala bavit a dal Susan 
prudkou ránu do žaludku. Susan znovu upadla na kolena, 
chytila se za břicho a začala popadat dech. 

„Ne!“ ukázala jí Melanie. „Neper se.“ 

Otázky a úkoly k textu: 

1. Vypiš všechny postavy, které vystupují v ukázce. 
Napiš všechna jména  nebo přezdívky. Kdo je slyšící, 
kdo je neslyšící?

2. Jednou z hlavních postav románu Dívčí hrob je 
neslyšící učitelka Melanie Charrolová. Najdi v textu 
místo, kde se píše o jejím postižení a doplň:

Melanie byla .................................................................
Sluch začala ..................................................................
Díky tomu .....................................................................
Odezírání zahrnuje ........................................................

3. Čti  pozorně text a napiš, jak byla oblečená Melanie 
a jak byla oblečená Susan.

4. Dívky na silnici překvapili dva muži. Najdi v textu 
jejich popis. Pozorně si ho přečti a napiš k obrázkům 
jména (přezdívky), která jim dala Melanie.

5. Melanie si muže pojmenovala, protože jim 
přisuzovala nějaké vlastnosti. Ke každému muži napiš 
tři vlastnosti, které lidé těmto zvířatům přisuzují.

6. Vyhledej v textu místa, která popisují komunikaci 
ve znakovém jazyce, a opiš je. Vysvětli, podle čeho 
jsi poznal/a, že se jedná o komunikaci ve znakovém 
jazyce?

7. Romány J. Deavera jsou detektivní thrillery. Zkuste 
společně přijít na to, jaké jsou typické znaky thrilleru? 
(Pokud nevíte, hledejte na internetu.)

8. Co je detektivní román, detektivka? Napiš, co 
v detektivce musí být.

9. Najdi více informací o autorovi. Zkus o něm 
zpracovat vlastní medailonek. J. Deaver má vlastní 
webové stránky, použij je k získání informací.

10. Autoři detektivek mají často jednoho detektiva, 
který je ve většině jejich knih (A. C. Doyle – Sherlock 
Holmes). J. Deaver má ve svých detektivních románech 
také takového detektiva. Zjisti, jak se jmenuje. Čím je 
jiný než ostatní detektivové?
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ŽERT
A. Odpověz na otázky:  

1. Co se stalo v Československu v únoru 1948? Jestli 
to nevíš, najdi informace na internetu nebo v učebnicích 
dějepisu. Kdo se stal prezidentem? Víš, která politická 
strana převzala veškerou moc v Československu? Napiš 
i její zkratku. Kdy a čím skončila vláda této strany? Jak se 
nazývá doba, po kterou vládla tato jedna politická strana?

2. Napiš minimálně pět věcí, které byly za tzv. totality 
jinak než dnes.

3. Jak se před rokem 1989 jmenovalo město Zlín? Podle 
koho bylo přejmenováno? Znáš další města nebo místa, 
která se před rokem 1989 jmenovala jinak?

4. Co znamenají následující slova v kurzívě? Vyber 
z nabízených možností.

Páchnout znamená: 
a) krásně vonět, 
b) smrdět, 
c) nebýt vůbec cítit.
  
Budovat znamená: 
a) stavět, tvořit, vyrábět, 
b) studovat, 
c) bubnovat.

Dobloudit znamená: 
a) dojít na místo, ale nevědět kudy, 
b) jet někam na velbloudu, 
c) ztratit se, nepřijít na správné místo.

Uniforma je: 
a) forma na bábovku, 
b) přilba, 
c) vojenské oblečení, stejnokroj.

Kasárna jsou:
a) pokladna, 
b) vojenská ubytovna, 
c) herna.

Opium je: 
a) droga, návyková látka, 
b) druh opice,  
c) rozsáhlé hudební dílo.

Nazí a holohlaví lidé jsou: 
a) nemocní a bez vlasů, 
b) bez oblečení a bez vlasů, 
c) nemocní a s krátkými tmavými vlasy.

Žert

Milan Kundera 

Hlavní hrdina Kunderova románu Žert, Ludvík Jahn, 
studuje na vysoké škole, je členem Komunistické strany 
Československa (KSČ) a pracuje na významném místě ve 
Svazu studenstva. Čeká ho vynikající budoucnost 
a spokojený život. Je rok 1949, rok po komunistickém 
převratu. Komunistická strana přebírá veškerou moc 
v Československu a od svých členů vyžaduje věrnost 
a poslušnost. Ludvík je vášnivě zamilovaný do Markéty. 
Markéta o prázdninách odjede na čtrnáctidenní školení KSČ 
a moc se jí tam líbí. Píše nadšeně Ludvíkovi o tom, že na 
školení vládne optimismus a „zdravý duch“. Ludvík žárlí. 
Chce Markétu pozlobit a pošle jí pohlednici, na kterou 
napíše: Optimismus je opiem lidstva! Zdravý duch páchne 
blbostí. Ať žije Trockij! Ludvík. 

Po prázdninách je nejprve zbaven místa ve Svazu 
studenstva, potom vyloučen z Komunistické strany 
a současně i z vysoké školy. Jeho dosavadní život skončil 
kvůli jednomu žertu na pohlednici. Odchází z Prahy z vysoké 
školy a nastupuje v Ostravě na vojnu. 

Optimismus je: 
a) osminásobek, 
b) optické vlákno, 
c) sklon vidět vše z lepší stránky.

Barák je: 
a) křestní jméno amerického prezidenta, 
b) veliký nehezký dům, 
c) malý útulný domeček.

Žert je: 
a) ošklivá žena, 
b) vtip, humor, legrace, 
c) jídlo pro psy.  

5. Co byla povinná vojenská služba (vojna)? Existuje 
povinná vojenská služba i dnes?

6. Označ, co do řady slov nepatří.

ČÁST UNIFORMY: boty, kalhoty, opasek, čepice, košile, 
plavky, bunda
ZBRAŇ: pistole, granát, dělo, banán, nůž, puška
VOJENSKÁ HODNOST: četař, generál, učitel, kapitán, 
vojín
PRACOVNÍ NÁSTROJ: zmrzlina, kladivo, šroubovák, 
lopata, vrtačka

7. Může žert někdy ublížit? Stalo se ti někdy, že se vtip 
obrátil proti tobě?
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Pozbyv studia, pozbyl jsem i nároku na odklad vojenské 
služby, a tak jsem už jen čekal na podzimní odvody; čekání 
jsem vyplnil dvěma dlouhými brigádami: pracoval jsem 
nejdřív na silnici, která se opravovala někde u Gottwaldova, 
ke konci léta jsem se přihlásil k sezónním pracím do Fruty, 
továrny na konzervování ovoce, a pak konečně přišel podzim 
a já jsem jednoho rána (po probdělé noční cestě vlakem) 
dobloudil do kasáren v neznámém škaredém ostravském 
předměstí.

Stál jsem na kasárenském dvoře s jinými mladíky 
předvolanými ke stejnému útvaru; neznali jsme se; v příšeří 
této prvotní vzájemné neobeznámenosti vystoupí na druhých 
ostře do popředí rysy hrubosti a cizosti; tak to bylo i tentokrát 
a jediné, co nás lidsky spojovalo, byla nejasná budoucnost, 
o níž mezi námi přelétávaly stručné dohady. Někteří tvrdili, 
že jsme u černých, jiní to popírali, někteří dokonce nevěděli 
vůbec, co to znamená. Já jsem to věděl a přijímal jsem pro 
to tyto domněnky s úlekem. 

Pak pro nás přišel četař a odvedl nás do jednoho baráku; 
nahrnuli jsme se do chodby a chodbou do jakési větší 
místnosti, kde byly kolem dokola samé obrovské nástěnky 
s hesly, fotografiemi a neumělými kresbami; na čelní straně 
byl z vystříhaného červeného papíru našpendlen velký nápis: 
BUDUJEME SOCIALISMUS a pod tím nápisem byla židle 
a u ní stál maličký vyhublý stařík. Četař ukázal na jednoho 
z nás a ten se musil posadit na židli. Stařík mu uvázal kolem 
krku bílou plachtu, pak sáhl do aktovky, kterou měl opřenu 
o nohu židle, vytáhl stříhací strojek a zajel jím chlapci do 
vlasů.

Na holičově židli začínal běžící pás, který nás měl přetvořit 
ve vojáky: se židle, na níž jsme pozbyli vlasů, jsme byli 
oddisponováni do sousední místnosti, tam jsme se museli 
svléknout do naha, zabalit šaty do papírového pytle, převázat 
provázkem a odevzdat u okénka; nazí a holohlaví jsme pak 
šli přes chodbu do další místnosti, kde jsme vyfasovali 
noční košile; v nočních košilích jsme šli do dalších dveří, 
kde jsme dostali vojenské boty – půllitráky; v půllitrácích 
a nočních košilích jsme pak pochodovali přes dvůr do 
dalšího baráku, kde jsme dostali košile, spodky, onuce, 
opasek a mundúr (na blůzách byly černé výložky!); a konečně 
jsme došli k poslednímu baráku, kde poddůstojník četl 
nahlas naše jména, rozděloval nás do družstev a přiděloval 
nám v baráku místnosti a jména. 

Tak hbitě byl každý z nás zbaven své osobní vůle a stal 
se něčím, co se navenek podobalo věci (věci disponované, 
posílané, zařazované a odvelované) a uvnitř člověku 
(trpícímu, nazlobenému, obávajícímu se); byli jsme ještě 
téhož dne odveleni k nástupu, pak na večeři, pak na lůžka; 
ráno jsme byli probuzeni a odvedeni na důl; na dole rozděleni 
podle družstev do pracovních part a obdařeni nástrojem 
(vrtačkou, lopatou, kahancem), s kterým téměř nikdo z nás 
neuměl zacházet; potom nás těžní klec zavezla pod zem.  
Když jsme s bolavým tělem vyfárali, čekali na nás 
poddůstojníci, seřadili nás a odvedli zase do kasáren; 
naobědvali jsme se a odpoledne bylo pořadové cvičení, po 
pořadovém cvičení úklid, politická výchova, povinný zpěv; 
místo soukromého života místnost s dvaceti lůžky. A tak 
to šlo den co den. 

                                                      (z knihy Žert)

Žert

podle Milana Kundery 

Hlavní hrdina Kunderova románu Žert, Ludvík Jahn, 
studuje na vysoké škole, je členem Komunistické strany 
Československa (KSČ) a pracuje na významném místě ve 
Svazu studenstva. Čeká ho vynikající budoucnost 
a spokojený život. Je rok 1949, rok po komunistickém 
převratu. Komunistická strana přebírá veškerou moc 
v Československu a od svých členů vyžaduje věrnost 
a poslušnost. Ludvík je vášnivě zamilovaný do Markéty. 
Markéta o prázdninách odjede na čtrnáctidenní školení KSČ 
a moc se jí tam líbí. Píše nadšeně Ludvíkovi o tom, že na 
školení vládne optimismus a „zdravý duch“. Ludvík žárlí. 
Chce Markétu pozlobit a pošle jí pohlednici, na kterou 
napíše: Optimismus je opiem lidstva! Zdravý duch páchne 
blbostí. Ať žije Trockij! Ludvík. 

Po prázdninách je nejprve zbaven místa ve Svazu 
studenstva, potom vyloučen z Komunistické strany 
a současně i z vysoké školy. Jeho dosavadní život skončil 
kvůli jednomu žertu na pohlednici. Odchází z Prahy z vysoké 
školy a nastupuje v Ostravě na vojnu. 

 
Nestudoval jsem a neměl jsem nárok na odklad vojenské 

služby, a tak jsem už jen čekal na podzimní nástup na vojnu. 
Čekání jsem vyplnil dvěma dlouhými brigádami: pracoval 
jsem nejdřív na silnici, která se opravovala někde 
u Gottwaldova, a ke konci léta jsem se přihlásil k sezónním 
pracím do Fruty, továrny na konzervování ovoce. Pak 
konečně přišel podzim a já jsem jednoho rána (po noční 
cestě vlakem) dobloudil do kasáren v neznámém ošklivém 
ostravském předměstí. 

Stál jsem na kasárenském dvoře s jinými mladíky 
předvolanými k nástupu na vojnu. Neznali jsme se. Lidé, 
které neznáme, se nám zdají hrubí a cizí. Tak to bylo i tady 
a jediné, co nás lidsky spojovalo, byla nejasná budoucnost. 
Někteří říkali, že jsme u černých, někteří vůbec nevěděli, 
co to znamená. Já jsem to věděl, a proto jsem se lekl.

Pak pro nás přišel četař a odvedl nás do jednoho baráku. 
Nahrnuli jsme se do chodby a chodbou do nějaké větší 
místnosti. V té místnosti byly kolem dokola samé obrovské 
nástěnky s nápisy, fotografiemi a kresbami. 
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Na čelní straně byl z vystříhaného červeného papíru velký 
nápis: BUDUJEME SOCIALISMUS a pod tím nápisem byla 
židle a u ní stál maličký vyhublý stařík. Četař ukázal na 
jednoho z nás a ten se musil posadit na židli. Stařík mu 
uvázal kolem krku bílou látku, pak sáhl do aktovky, kterou 
měl opřenou o nohu židle, vytáhl stříhací strojek a zajel jím 
chlapci do vlasů. 

Na holičově židli začínala cesta, která z nás měla udělat 
vojáky. Ze židle, na které nám ostříhali vlasy, jsme byli 
odesláni do sousední místnosti, tam jsme se museli 
svléknout do naha, zabalit šaty do papírového pytle, převázat 
provázkem a odevzdat u okénka. Nazí a holohlaví jsme pak 
šli přes chodbu do další místnosti, kde jsme dostali noční 
košile. V nočních košilích jsme šli do dalších dveří, kde 
jsme dostali vojenské boty – půllitráky. V půllitrácích 
a nočních košilích jsme pak pochodovali přes dvůr do 
dalšího baráku, kde jsme dostali košile, spodky, opasek 
a uniformy (na bundách byly černé nárameníky!). Konečně 
jsme došli k poslednímu baráku, kde četař četl nahlas naše 
jména, rozděloval nás do družstev a přiděloval nám v baráku 
místnosti a jména. 

Tak rychle každému z nás sebrali osobní vůli a udělali 
z nás něco, co se navrchu podobalo věci a uvnitř člověku 
(trpícímu, nazlobenému, vystrašenému). Byli jsme ještě 
ten den odveleni k nástupu, pak na večeři, pak na postel. 
Ráno jsme byli probuzeni a odvedeni na důl. Na dole 
rozděleni podle družstev do pracovních skupin a dostali 
jsme nástroj (vrtačku, lopatu, lampu), s kterým nikdo z nás 
neuměl pracovat. Potom nás výtah zavezl pod zem.  Když 
jsme se s bolavým tělem vrátili na zem, čekali na nás velitelé 
a četaři, seřadili nás a odvedli zase do kasáren. Naobědvali 
jsme se a odpoledne jsme se učili pochodovat, potom úklid, 
politická výchova, povinný zpěv. Místo soukromého života 
místnost s dvaceti postelemi. A tak to šlo den co den. 

3. Popiš, co všechno se stalo s člověkem, když z něho 
chtěli udělat vojáka? Kde začínala cesta, která měla 
z člověka udělat vojáka? Co bylo dále? 

4. Vyber správnou možnost:

Člověk trpící je:   
a) trpělivý,    
b) trápí se,    
c) raduje se.    

Člověk vystrašený je:
a) vyděšený, bojí se,
b) ošklivý,
c) špatně oblečený.

Člověk nazlobený je:
a) rozzlobený,
b) zlobí, neposlouchá,
c) klidný.

5. V ukázce je věta: „Někteří říkali, že jsme u černých, 
někteří vůbec nevěděli, co to znamená.“ Víš, co 
znamenalo „být u černých“? Pokud nevíš, najdi 
na internetu informace o Pomocných technických 
praporech (PTP) neboli „černých“.

6. Znáš nějaká literární nebo filmová díla, která 
zachycují problematiku povinné vojenské služby nebo 
přímo PTP? Pokud nevíš, hledej na internetu.

7. Román Žert je vyprávěn v ich-formě. Podívej se do 
úvodní kapitoly učebnice a vysvětli, co to znamená. Jak 
se jmenuje postava, která celý příběh vypráví?

8. Proč se kniha jmenuje Žert? Co Ludvík udělal, že už 
nesměl studovat na vysoké škole?

9. V medailonku M. Kundery se dočteš, že román Žert 
je jeden z nejvýznamnějších českých společenských 
románů 20. století? Proč „společenských“? Jaká 
témata se podle tebe mohou ve společenském románu 
objevovat?

10  Zopakuj si, co víš o životě Milana Kundery: 
 Kdy a kde se narodil? Co vystudoval? Kde žije? Jakým 
jazykem píše?  
Hledej další podrobnější informace.

Otázky a úkoly k textu: 

1. Jak se jmenuje místo, kde se ukázka odehrává?

2. Všichni mladíci byli odvedeni do baráku. Co s nimi 
udělali nejdřív?
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ZLOČIN A TREST
A. Odpověz na otázky:  

1. Co je to zločin? Uveď příklady. Jaký zločin je podle 
tebe nejhorší?

2. Jak se lidé, společnost chrání proti zločinům 
a zločincům? Jak trestá zločince?

3. Zločin může být připravený, promyšlený, naplánovaný. 
Zločin se ale také může stát ze vzteku, nešťastnou 
náhodou, z hlouposti. Co je podle tebe horší? Trestal/a 
bys oba případy stejně? 

4. Mohl/a bys odpustit, omluvit vraždu? Zkus vymyslet 
případ, kdy bys odpustil/a nebo pochopil/a vraždu.

5. Doplň do prázdných políček slova z těchto nabízených 
možností: lichva – zástava – úder – lichvářka – copánek 
– temeno.
a) …………… je vrchní část hlavy. 
b) …………… znamená půjčování peněz na příliš 
vysoký úrok.
c) …………… jsou spletené vlasy. 
d) …………… je věc, kterou nechám místo půjčky.
e) …………… je velká rána.
f) …………… je žena, která půjčuje peníze na příliš 
vysoký úrok.
6. Co znamenají následující slova v kurzívě? Vyber 
z nabízených možností.

Nezvaný host je: 
a) návštěva, kterou nikdo nezval, 
b) návštěva, na kterou jsem dlouho čekal, 
c) návštěva.

Nejistý člověk je: 
a) člověk nepoctivý, 
b) člověk hubený a nemocný, 
c) člověk, který neví, co dělat.
 
Věrohodná odpověď je: 
a) odpověď špatná, 
b) odpověď, které věřím, 
c) odpověď daná Bohem.

Ruce dřevěnějí znamená:
a) ruce necítím, neposlouchají mě, 
b) ruce jsou jako sochy ze dřeva, 
c) ruce se klepou.

Prostovlasá stařena je:
a) stařena bez klobouku nebo šátku, 
b) stařena v šátku, 
c) plešatá stařena.

Zločin a trest

Fjodor Michajlovič Dostojevskij  

Raskolnikov je chudý student, který nemůže vystačit 
s penězi. Starosti o peníze mu nedovolují studovat tak pilně, 
jak by chtěl. Někdo ho seznámí se starou lichvářkou, která 
má peněz dost. Raskolnikov si myslí, že to není spravedlivé. 
Myslí si, že stařena je zbytečný, neužitečný člověk. Rozhodne 
se, že ji zabije a získá její peníze. Díky jejím penězům bude 
moct studovat. Jeho život bude užitečný a potřebný. Je si 
jistý, že má právo stařenu zavraždit. 

Dveře se stejně jako tehdy maličko pootevřely a uzoučkou 
škvírkou se na něho ze tmy opět upřely dvě pichlavé 
a nedůvěřivé oči. V tu chvíli Raskolnikov ztratil klid a málem 
se dopustil těžké chyby. 

Ze strachu, aby stařenu nepolekalo, že jsou sami, 
i z pochybnosti, zda jeho vzhled rozptýlí její nedůvěru, vzal 
za dveře a přitahoval si je, aby ji snad nenapadlo znova se 
zavřít. Stará nato sice nepřirazila dveře zpátky, ale ani 
nepouštěla petlici z ruky, takže ji div nevytáhl ze dveří na 
chodbu. Viděl, že si stoupla tak, aby mu zahradila vstup, 
ale hrnul se přes ni. Stařena polekaně uhnula, chtěla cosi 
říci, ale nevypravila ze sebe ani slovo a jen na něho upírala 
široce rozevřené oči. 

„Dobrý den, Aleno Ivanovno,“ spustil co možná nenuceně, 
ale hlas se mu zadrhl a neposlušně se roztřásl. „Přinesl 
jsem vám… něco… ale pojďte radši sem, ke světlu…“ 
A nedbaje jí, šel bez vyzvání rovnou do pokoje. Stará 
pospíchala za ním, jazyk se jí už rozvázal. 

„Panenko! Copak si vlastně přejete?... Kdo jste? Co tu 
pohledáváte?“

 „Ale prosím vás, Aleno Ivanovno… jako byste mě 
neznala… Raskolnikov… nesu tady tu zástavu, jak jsem 
tuhle slíbil…“ A podával jí zástavu. 

Vytřeštěné oči jsou:
a) oči zavřené, 
b) oči bolavé, 
c) oči široce otevřené.

7. Znáš význam podtržených slov? Spoj slova v levém 
sloupci se správnými synonymy v pravém sloupci.

zastřelit     zabít (někoho) nožem, mečem
zabodnout                                 useknout (někomu) hlavu
                                                   (např. mečem, gilotinou)
utopit                         pověsit (někoho) za krk, na oprátku
uškrtit        dát (někomu) jed (sníst, vypít nebo dýchat)
pověsit                        zabránit (někomu) dýchat
                                                 (např. rukama, provazem)
otrávit                             zabít (někoho) střelnou zbraní 
                                                       (např. pistolí, puškou) 
setnout                   držet (někomu) nos a ústa pod vodou
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Stařena se na ni letmo podívala, ale vzápětí už zas upřela 
oči na nezvaného hosta. Dívala se bedlivě, nevraživě 
a podezíravě. Trvalo to hodnou chvíli, měl při tom dojem, 
že jí dokonce výsměšně zahrálo v očích, jako by se byla už 
dokonale dovtípila. Cítil, jak ztrácí pevnou půdu pod nohama 
a jak se mu dělá úzko, tak úzko, že kdyby takhle němě zírala 
ještě půl minuty, byl by možná utekl.  

„Co se tak díváte, jako byste mě nepoznávala?“ vyhrkl 
náhle také nevraživým tónem. „Řekněte, jestli to vezmete, 
když ne, půjdu jinam, spěchám.“ 

Nic takového si nepřipravil, přišlo mu to náhle na jazyk 
samo od sebe. 

Stařena se vzpamatovala, návštěvníkova rezolutní řeč ji 
zřejmě uklidnila. 

„Ale, ale, mladý pane, ne tak zhurta… A copak to je?“ 
optala se, hledíc na balíček. 

„Stříbrná tabatěrka, posledně jsem vám o ní říkal!“
Natáhla ruku. 
„A jakpak, že jste tak bledý? Ruce se vám takhle klepou! 

Jako byste vylezl z vody, mladý pane.“ 
„Mám horečku,“ vyrážel přerývaně. „Kdopak by nebyl 

bledý… když nemá co do úst,“ zmohl se těžce ještě na 
několik slov. Už zas ho opouštěly síly. Odpověď však 
zapůsobila věrohodně – stařena vzala balíček. 

„Co je to?“ zeptala se a znovu si Raskolnikova bedlivě 
prohlížela, potěžkávajíc zástavu v dlani. 

„Stříbro… tabatěrka …podívejte se.“ 
„Na stříbro to moc nevypadá… Pane, omotal to…“
Jak rozvazovala motouz, natočila se ke světlu (i v tom 

parnu měla všechna okna zavřená) a při tom ho na několik 
vteřin úplně spustila z očí a obrátila se k němu zády. Rozepjal 
si plášť a vyvlekl sekyru z poutka, ale ještě ji docela nevytáhl, 
nýbrž zatím přidržoval pravou rukou pod kabátem.  Ruce 
mu hrozně ochably, jasně cítil, jak každým okamžikem stále 
více umdlévají a dřevěnějí. Měl strach, že sekyru neudrží 
a upustí… najednou se mu zatočila hlava. 

„Hrůza, jak to omotal!“ vrčela nazlobeně stařena a pohnula 
se k němu. 

Nesměl ztratit ani okamžik. Vytáhl sekyru docela, rozmáchl 
se jí v obou rukou a neznaje se, téměř bez úsilí, téměř 
mechanicky ji spustil tupým koncem na hlavu. Zdálo se, že 
vlastní síly na to nevynaložil ani špetku. Ale jakmile sekyru 
spustil, naráz se v něm síla probudila. 

Stařena byla jako doposud vždy prostovlasá. Světlé, 
prošedivělé, řiďounké vlasy, po zvyku silně namaštěné, 
měla spleteny v krysí copánek a shrnuty pod úlomkem 
kostěného hřebínku, trčícího jí na zátylku. Úder dolehl přímo 
na temeno, její malý vzrůst tomu jen napomohl. Vykřikla, 
ale docela slabounce, a znenadání se schoulila k podlaze, 
ačkoliv ještě stačila zvednout obě ruce. V jedné pořád ještě 
svírala „zástavu“. Tu udeřil vší silou ještě jednou, zase 
tupým koncem a zase do temene. Krev vychlístla jako 
z převržené číše a tělo se zvrátilo naznak. Couvl před 
padajícím tělem a ihned se sklonil k její tváři; byla už mrtvá. 
Oči byly vytřeštěné, jako by chtěly vylézt z důlků, čelo a celý 
obličej měla svraštělý a zkřivený křečí. 

                                            (z knihy Zločin a trest)

Zločin a trest

podle Fjodora Michajloviče Dostojevského 

Raskolnikov je chudý student, který nemůže vystačit 
s penězi. Starosti o peníze mu nedovolují studovat tak pilně, 
jak by chtěl. Někdo ho seznámí se starou lichvářkou, která 
má peněz dost. Raskolnikov si myslí, že to není spravedlivé. 
Myslí si, že stařena je zbytečný, neužitečný člověk. Rozhodne 
se, že ji zabije a získá její peníze. Díky jejím penězům bude 
moct studovat. Jeho život bude užitečný a potřebný. Je si 
jistý, že má právo stařenu zavraždit. 

 
Dveře se maličko pootevřely a ze tmy se na něho dívaly 

dvě pichlavé a nedůvěřivé oči. V tu chvíli ztratil klid a málem 
udělal velkou chybu. 

Bál se, že stařenu poleká, že jsou sami, že mu nebude 
věřit. Proto vzal za dveře a přitahoval si je, aby zase 
nezavřela. Stará dveře sice nezavřela, ale ani nepustila kliku 
z ruky. Skoro ji vytáhl na chodbu. Stoupla si tak, aby mu 
zabránila vstoupit. Raskolnikov šel ale přesto dál. Stařena 
se lekla a uhnula. Chtěla něco říci, ale neřekla ani slovo 
a jen se na něho dívala široce otevřenýma očima. 

„Dobrý den, Aleno Ivanovno,“ začal co nejvíc klidně, ale 
hlas se mu zasekl a neposlušně roztřásl. „Přinesl jsem 
vám… něco… ale pojďte radši sem, ke světlu…“ Nevšímal 
si jí a šel bez dovolení rovnou do pokoje. Stará pospíchala 
za ním, jazyk se jí už rozvázal. 

„Panenko! Copak si vlastně přejete? Co jste zač? Co tady 
hledáte?“

„Ale prosím vás, Aleno Ivanovno… jako byste mě 
neznala… Raskolnikov… nesu tady tu zástavu, jak jsem 
slíbil…“ A podával jí zástavu. 

Stařena se na ni krátce podívala, ale hned zase otočila 
oči na nezvaného hosta. Dívala se pozorně, zle a podezíravě. 
Trvalo to dlouho. Raskolnikov měl dojem, že se mu posmívá, 
jako by vše pochopila. Cítil, jak je nejistý a jak se mu dělá 
slabo. Kdyby se takhle tiše dívala ještě půl minuty, asi by 
utekl.

„Co se tak díváte, jako byste mě neznala?“ řekl prudce 
nepříjemným tónem. „Řekněte, jestli to vezmete. Když ne, 
půjdu jinam, spěchám.“ 
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Nic takového si nepřipravil, přišlo mu to náhle na jazyk 
samo.

Stařena se vzpamatovala, jeho jasná řeč ji uklidnila.
„Ale, ale, mladý pane, ne tak rychle… A copak to je?“ 

zeptala se a dívala se na balíček. 
„Stříbrná tabatěrka, minule jsem vám o ní říkal!“ 
Natáhla ruku. 
„A proč jste tak bledý? Ruce se vám klepou! Jako byste 

vylezl z vody, mladý pane.“ 
„Mám horečku,” říkal. “Kdo by nebyl bledý… když nemá 

co do úst,“ zvládl ještě několik slov. Zase ho opouštěly síly. 
Odpověď byla ale věrohodná – stařena vzala balíček.

„Co je to?“ zeptala se a znovu si Raskolnikova pozorně 
prohlížela a potěžkávala zástavu v dlani. 

„Stříbro… tabatěrka …podívejte se.“ 
„Na stříbro to moc nevypadá… Pane, omotal to…“ 
Když rozvazovala provaz, otočila se ke světlu a při tom 

ho na několik vteřin úplně spustila z očí a obrátila se k němu 
zády. Rozepnul si kabát a vytáhl sekyru z poutka, ale ještě 
ji nevyndal. Zatím ji držel pravou rukou pod kabátem.  Ruce 
mu hrozně zeslábly. Cítil, jak každým okamžikem stále více 
slábnou a dřevěnějí. Měl strach, že sekyru neudrží a upustí… 
najednou se mu zatočila hlava. 

„Hrůza, jak to omotal!“ zlobila se stařena a pohnula se 
k němu. 

Nesměl ztratit ani chvíli. Vyndal sekyru úplně. Zvedl ji 
oběma rukama a lehce, mechanicky pustil sekyru tupým 
koncem stařeně na hlavu. Zdálo se, že na to vůbec 
nepotřeboval vlastní sílu. Ale když sekyru pustil, najednou 
se v něm síla probudila. 

Stařena byla jako vždy prostovlasá. Světlé, prošedivělé, 
řídké vlasy, měla spleteny v krysí copánek. Úder dopadl 
přímo na temeno, její malý vzrůst tomu pomohl. Stařena 
vykřikla, ale jenom slabounce. Nečekaně se svezla k podlaze, 
ale ještě stihla zvednout obě ruce. V jedné pořád ještě držela 
„zástavu“. Najednou Raskolnikov udeřil vší silou ještě 
jednou, zase tupým koncem a zase do temene. Krev vystříkla 
jako z převrácené sklenice a tělo se otočilo na záda. Couvl 
před padajícím tělem a rychle se sklonil k její tváři; byla už 
mrtvá. Oči byly vytřeštěné, jako by chtěly vylézt z důlků, 
čelo a celý obličej měla svraštělý a zkřivený křečí.

Otázky a úkoly k textu: 

1 Kolik a jaké postavy vystupují v ukázce?

2. V textu se objevila některá obrazná pojmenování. Jak 
jim rozumíš?

Jazyk už se jí rozvázal. Znamená, že:
a) vystřízlivěla, 
b) promluvila,
c) nevěděla, co říká.

Přišlo mu to náhle na jazyk. Znamená:
a) udělalo se mu špatně,
b) nečekaně ochutnal,
c) řekl to náhle bez přípravy.

3. Pozorně si přečti ukázku a odpověz na otázky:
a) Jak Raskolnikov zavraždil stařenu? Čím?
b) Plánoval Raskolnikov vraždu? Odpověď zdůvodni.

4. Co Raskolnikov při vraždě cítil? Bylo to pro něho 
snadné? Zkus najít odpověď v textu.

5. Zahraj si na spisovatele a vymysli, jak román skončí. 
Co bude s Raskolnikovem dál? Bude potrestán? Jaký 
trest Raskolnikova čeká? Jaký trest si zaslouží?

6. Najdi stručný obsah románu na internetu. Jak byl 
Raskolnikov nakonec opravdu potrestán? 

7. Nejpřísnější trest je trest smrti. Existuje v České 
republice trest smrti? Zjisti, jak je to v jiných státech. 
Souhlasíš, nebo nesouhlasíš s trestem smrti?

8. F. M. Dostojevskij psal psychologické romány. Ve 
svých románech se snažil popsat, co jeho postavy cítí, 
co prožívají. Najdi v textu místa, kde je popsáno, co 
Raskolnikov nebo stařena cítí, prožívají. 

9. Znáš nějaké české autory psychologických románů? 
Hledej v odborných publikacích nebo na internetu.

10. F. M. Dostojevskij ve svých knihách často popisuje 
zločince a jejich myšlenky, jakoby je dobře znal. 
Vyhledej informace o jeho životě. Mohl se někdy setkat 
se zločinci? Kdy a kde?
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HOBIT ANEB CESTA TAM 
A ZASE ZPÁTKY

A. Odpověz na otázky:  

1. V pohádkách vystupují nadpřirozené nebo pohádkové 
postavy. Znáš nějaké? Napiš všechny, které tě napadnou. 
Udělejte ve třídě soutěž o nejdelší seznam.

2. Jak pohádky obvykle končí?

3. Myslíš si, že pohádky jsou pouze pro malé děti? 
A pokud ne: znáš nějakou pohádku pro dospělé?

4. Ukázka, kterou budeš číst, zastupuje druh fantastické 
dobrodružné literatury, kterému se říká fantasy. Ve 
fantasy literatuře se prostupují mýtické a pohádkové 
motivy s motivy reálnými. Za zakladatele fantasy 
literatury je považován právě J. R. R. Tolkien. Autoři 
tohoto žánru vymýšlejí fantastické a neskutečné světy, 
které představují jako reálné. Tyto světy zabydlují 
fantastickými, neskutečnými tvory, bytostmi. Tito 
tvorové mají nadpřirozené schopnosti a často neobvykle 
vypadají. Napiš jména tvorů k obrázkům: SKŘET, 
TRPASLÍK, ČARODĚJ, ZLOBR, ELF.

5. Co znamenají následující vyjádření v kurzívě? Vyber 
z nabízených možností.         

Pustit se nazdařbůh znamená:
a) hledat cestu k bohu,
b) jít bez cíle, kam se mi zrovna chce,
c) pozdravit boha, pomodlit se.

Div nevyskočil z kůže znamená:
a) rychle se svléknul,
b) velmi se divil,
c) velmi se polekal.

6. Vyber správnou možnost.

Slizký tvor je: 
a) suchý a teplý, 
b) mokrý a mazlavý, 
c) drsný a horký. 

Tápat kolem sebe znamená: 
a) natahovat kolem sebe ruce ve tmě, 
b) lézt po čtyřech, 
c) chytat všechno kolem sebe.

Pádlovat nohama znamená: 
a) používat nohy místo pádla ve člunu, 
b) zvedat vysoko nohy, 
c) rychle utíkat.

Šišlat znamená: 
a) šeptat, 
b) špatně vyslovovat některé hlásky, 
c) špatně umět cizí jazyk.

Číhat znamená: 
a) čekat na někoho v úkrytu, 
b) nasávat nosem vůně, 
c) být vyšší než ostatní.

Nabaštit se znamená: 
a) popovídat si s někým, 
b) natlouct si, 
c) pořádně se najíst.

Pošmáknout si znamená: 
a) vesele se bavit, 
b) pochutnat si, 
c) osahat něco.

Lámat si hlavu znamená: 
a) rozbít si hlavu, 
b) přemýšlet, 
c) ostříhat se.
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John Ronald Reuel Tolkien (čti: džon ronald ruel tolkín) 

Hobit Bilbo Pytlík se vydal za dobrodružstvím. S čarodějem 
Gandalfem a trpaslíky hledá poklad. Když přecházejí vysoké 
hory, schovají se v jeskyni. Tady na ně zaútočí skřeti. Gandalf 
a trpaslíci se snaží utéct, ale Bilbo se při útěku ztratí a zůstane 
sám někde hluboko v podzemních tunelech pod horami. 

Když Bilbo otevřel oči, nevěděl, jestli je otevřel opravdu, 
protože byla právě taková tma, jako když je měl zavřené. 
Nikdo nebyl nablízku. Jenom si představte jeho leknutí! Nic 
neslyšel, nic neviděl a nic nemohl nahmatat, leda kamenitou 
půdu pod sebou. 

Pomaloučku se zvedl na všechny čtyři a tápal kolem sebe, 
až se dotkl stěny tunelu, ale ani napravo, ani nalevo nemohl 
nic najít, vůbec nic, žádnou stopu po skřetech, žádnou 
stopu po trpaslících. Hlava mu třeštila a vůbec si nebyl jistý 
ani o směru, kterým běželi, když spadl. Pustil se nazdařbůh 
a ulezl tak kus cesty, až mu najednou přišlo pod ruku cosi, 
co mu připadalo jako drobný prstýnek z chladného kovu, 
ležící na podlaze tunelu. Znamenalo to bod obratu v jeho 
životní dráze, ale o tom zatím neměl ani tušení. Strčil 
prstýnek skoro bezmyšlenkovitě do kapsy; rozhodně mu 
v té chvíli nepřipadal nijak k užitku. Nelezl o moc dál, nýbrž 
si sedl na studenou zem a oddal se nadlouho naprostému 
zoufalství. Představoval si, jak si doma ve své kuchyni smaží 
vajíčka se slaninou – cítil totiž v útrobách, že je nejvyšší 
čas, aby něco snědl – jenomže z toho byl ještě zoufalejší. 

Nemohl přijít na nic, co by měl podniknout; ani na to, co 
se vlastně stalo; proč ho přátelé opustili; a když ho už 
opustili, proč ho nechytili skřetové; ba ani na to, proč ho 
tak bolí hlava. Po pravdě řečeno, ležel hodně dlouho tiše 
v temném koutě, bez citu a bez vědomí.  

Po nějakém čase zatápal po své fajfce. Nebyla rozbitá, 
a to už něco znamenalo. Pak zatápal po svém váčku, našel 
v něm trochu tabáku, a to znamenalo ještě víc. Potom 
zatápal po zápalkách, jenže nenašel vůbec žádnou, a tím se 
jeho naděje zcela zhroutily. Naštěstí pro něho, jak si přiznal, 
když se konečně vzpamatoval. Bůhsámví, co by takové 
škrtnutí sirkou a vůně tabákového kouře na něho poštvaly 
z temných zákoutí toho strašného místa.  

Ale pro tu chvíli byl velice zdrcený. Jenže když se při hledání 
zápalek hrabal ve všech kapsách a celý se ohmatal, přišel 
mu do ruky jílec jeho mečíku – té dýky, kterou si odnesl 
od zlobrů a na kterou úplně zapomněl; ani skřetové si jí 
zřejmě nevšimli, protože ji nosil zastrčenou dovnitř kalhot. 

Teď mečík vytasil. Matně mu zasvítil před očima. „Tak je 
to tedy rovněž čepel vyrobená elfy,“ pomyslel si, „a skřeti 
nejsou sice moc blízko, ale taky ne dost daleko.“ 

Ale nějak ho to utěšilo. Bylo přece skvělé mít po ruce 
čepel vyrobenou v Gondolinu pro války se skřety, o kterých 
se zpívalo tolik písní; a také si už všiml, jakým dojmem 
podobné zbraně zapůsobily na skřety, když je náhle přepadli.

„Vrátit se?“ uvažoval. „To k ničemu není. Jít stranou? 
Nemožné. Jít kupředu? Jedině to mi zbývá. Nuže, kupředu!“ 
vstal tedy a dal se do klusu s mečíkem napřaženým před 
sebe, jednou rukou tápal podél stěny a srdce mu tlouklo 
ažaž.  

Bilbo se vydal na cestu temnými tunely pod horami. 
Nevěděl, kde je, ani kam jde. Ale nemohl dělat nic jiného. 
Šel dál a dál a níž a níž, ani nevěděl, jak dlouho šel. Najednou 
šlápl do studené vody. Nevěděl, jestli je to jenom kaluž 
nebo podzemní řeka nebo celé jezero. Neodvážil se jít dál 
a zůstal sedět na kraji vody.  

Tady hluboko dole u temné vody žil starý Glum, drobný 
slizký tvor. Nevím, odkud přišel, ani co byl vlastně zač. Byl 
Glum – tmavý jako sama tma, až na dvě kulaté bledé oči 
ve vyzáblém obličeji. Měl malý člun a v něm vesloval docela 
tiše sem a tam po jezeře, neboť to bylo skutečné jezero, 
široké a hluboké a vražedně studené. Pádloval svýma 
velkýma nohama, visícíma přes okraj člunu, ale nikdy 
nezčeřil ani vlnku. Kdepak on. Vyhlížel svýma bledýma 
lampovitýma očima slepé ryby, které lapal dlouhými prsty 
s rychlostí myšlenky. Měl rád i maso. Skřeti mu chutnali, 
když se mu podařilo některého chytit, ale dával si pozor, 
aby ho nikdy neobjevili. Jenom je škrtil zezadu, když někdo 
z nich zabloudil sám dolů na břeh a Glum tam právě lovil. 
Stávalo se to velice zřídka, protože skřeti tušili, že tam dole 
cosi nepříjemného číhá, tam dole u samotných základů 
hory. Narazili na jezero kdysi dávno, když razili tunel do 
hlubin, a zjistili, že dál se nedostanou. Tam tedy končila 
jejich cesta tímhle směrem a neměli žádný důvod chodit 
tam – ledaže je poslal Velký skřet. Někdy dostal laskominy 
na rybu z jezera, a někdy už neviděl rybu ani skřeta, kterého 
pro ni poslal. 

Skutečné bydliště měl Glum na slizkém skalním ostrůvku 
uprostřed jezera. Teď pozoroval Bilba z dálky svýma bledýma 
očima jako dvěma dalekohledy. Bilbo jeho vidět nemohl, 
ale Glum si dlouho lámal hlavu nad Bilbem, poněvadž mu 
bylo zřejmé, že to vůbec není skřet. Glum skočil do člunu 
a odrazil od ostrůvku, zatímco Bilbo seděl na břehu úplně 
perplex a v koncích s další cestou i rozumem. Najednou se 
k němu přiblížil Glum a šeptem zašišlal: 

„Štěstí je s námi, můj milášku! Počítám, že še dneš 
nabaštíme nebo ši aspoň pošmáknem, glum!“ A když řekl 
glum, znělo to jako jedno příšerné polknutí. Podle toho také 
dostal jméno, třebaže si sám vždycky říkal „můj milášku“.

Hobit aneb Cesta tam a zase zpátky

7. Doplň do prázdných políček slova z nabízených 
možností: dýka – mečík – fajfka – váček – tabák 
– zápalky.
a) ….........................: malý meč
b) ….........................: malý pytlík
c) ….........................: krátký, úzký nůž
d) ….........................: rostlina určená ke kouření
e) ….........................: potřeba k rozdělání ohně
f) ….........................: kuřácká potřeba, do které 
                                             se cpe tabák
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Hobit aneb Cesta tam a zase zpátky

podle Johna Ronalda Reuela Tolkiena (čti: džona ronalda 
ruela tolkína)  

Hobit Bilbo Pytlík se vydal za dobrodružstvím. S čarodějem 
Gandalfem a trpaslíky hledá poklad. Když přecházejí vysoké 
hory, schovají se v jeskyni. Tady na ně zaútočí skřeti. Gandalf 
a trpaslíci se snaží utéct, ale Bilbo se při útěku ztratí a zůstane 
sám někde hluboko v podzemních tunelech pod horami. 

 
Když Bilbo otevřel oči, nevěděl, jestli je otevřel opravdu. 

Všude byla taková tma, jako když měl oči zavřené. Nikdo 
nebyl nablízku. Jenom si představte jeho leknutí! Nic 
neslyšel, nic neviděl a nic nemohl nahmatat, pouze 
kamenitou zem pod sebou. 

Pomalu se zvedl na všechny čtyři a tápal kolem sebe. 
Dotkl se stěny tunelu, ale ani napravo, ani nalevo nemohl 
nic najít. Vůbec nic. Hlava ho bolela a nebyl si jistý, ani 
kterým směrem běželi, když spadl. Pustil se nazdařbůh 
a ulezl tak kus cesty. Najednou mu přišlo pod ruku cosi, 
co vypadalo jako drobný prstýnek ze studeného kovu. Strčil 
prstýnek do kapsy; rozhodně mu v té chvíli nepřipadal 
důležitý.  Už nelezl o moc dál, sedl si na studenou zem 
a zůstal nadlouho sedět zcela nešťastný. Představoval si, 
jak si doma ve své kuchyni smaží vajíčka se slaninou – cítil 
totiž v břiše, že je čas, aby něco snědl – ale byl ještě 
nešťastnější.

Hobit div nevyskočil z kůže, když mu ten šepot zazněl 
v uších, a najednou uviděl, jak se na něj poulí bledé oči.

„Kdo jsi?“ zeptal se a napřáhl mečík před sebe. 
„Co je ono, můj milášku?“ zašišlal Glum (který vždycky 

oslovoval sám sebe, protože nikdy neměl příležitost mluvit 
s někým jiným). Tohle právě přišel zjistit, poněvadž 
momentálně nebyl nijak zvlášť hladový, jenom zvědavý; 
jinak by byl napřed chňapl a potom teprve šišlal. 

„Jsem pan Bilbo Pytlík. Ztratil jsem trpaslíky a ztratil jsem 
čaroděje a nevím, kde jsem; a ani to vědět nechci, jen když 
se dostanu odtud.“ 

               (z knihy Hobit aneb Cesta tam a zase zpátky)

Nemohl vymyslet nic, co by měl udělat. Nevěděl ani, co 
se vlastně stalo. Proč ho přátelé opustili. Proč ho nechytili 
skřetové. Ani proč ho tak bolí hlava. Ležel hodně dlouho 
tiše v temném tunelu, bez citu a bez vědomí.  

Po nějakém čase zatápal po své fajfce. Nebyla rozbitá. 
Pak zatápal po svém váčku, našel v něm trochu tabáku. 
Potom zatápal po zápalkách, jenže nenašel vůbec žádnou. 
Naštěstí pro něho, jak pochopil později. Bůhví, co by škrtnutí 
sirkou a vůně tabákového kouře na něho přivolaly z temných 
koutů toho strašného místa. Když se ale při hledání zápalek 
hrabal ve všech kapsách, přišel mu do ruky jeho mečík 
– dýka, kterou si odnesl od zlobrů a na kterou úplně 
zapomněl. Ani skřetové si jí nevšimli, protože ji nosil 
zastrčenou dovnitř kalhot. 

Teď mečík vytasil. Matně mu zasvítil před očima. „Tak je 
to tedy rovněž meč vyrobený elfy,“ pomyslel si. 

Nějak ho to uklidnilo. Bylo přece skvělé mít v ruce meč 
vyrobený elfy pro války se skřety. Také už věděl, jak se 
skřeti podobných zbraní bojí. 

„Vrátit se?“ uvažoval. „To k ničemu není. Jít stranou? 
Nemožné. Jít kupředu? Jedině to mi zbývá. Nuže, kupředu!“ 
vstal a dal se do běhu s mečíkem nataženým před sebe. 
Jednou rukou se dotýkal stěny a srdce mu tlouklo ažaž.

Bilbo se vydal na cestu temnými tunely pod horami. 
Nevěděl, kde je, ani kam jde. Ale nemohl dělat nic jiného. 
Šel dál a dál a níž a níž, ani nevěděl, jak dlouho šel. Najednou 
šlápl do studené vody. Nevěděl, jestli je to jenom kaluž 
nebo podzemní řeka nebo celé jezero. Neodvážil se jít dál 
a zůstal sedět na kraji vody. 

Tady hluboko dole u temné vody žil starý Glum, drobný 
slizký tvor. Nevím, odkud přišel, ani kdo to byl. Byl Glum 
– tmavý jako sama tma, až na dvě kulaté bledé oči v hubeném 
obličeji. Měl malý člun a v něm vesloval docela tiše sem 
a tam po jezeře. Bylo to totiž skutečné jezero, široké 
a hluboké a smrtelně studené. Pádloval svýma velkýma 
nohama, visícíma přes okraj člunu. Vyhlížel svýma bledýma 
očima slepé ryby, které chytal dlouhými prsty. Měl rád 
maso. Skřeti mu chutnali, když se mu podařilo některého 
chytit.  Škrtil je zezadu, když některý ze skřetů zabloudil 
sám dolů na břeh. Stávalo se to velice málo, protože skřeti 
tušili, že tam dole cosi nepříjemného číhá. Objevili jezero 
dávno, když dělali tunel do hlubin, a zjistili, že dál se 
nedostanou. 

Skutečné bydliště měl Glum na slizkém skalním ostrůvku 
uprostřed jezera. Teď pozoroval Bilba z dálky svýma bledýma 
očima. Bilbo Gluma vidět nemohl. Glum si dlouho lámal 
hlavu nad Bilbem, protože mu bylo jasné, že to vůbec není 
skřet. Glum skočil do člunu a odrazil od ostrůvku. Bilbo 
zatím seděl na břehu úplně v koncích. Najednou se k němu 
přiblížil Glum a šeptem zašišlal: 

„Štěstí je š námi, můj milášku! Počítám, že še dneš 
nabaštíme nebo ši aspoň pošmáknem, glum!“ A když řekl 
glum, znělo to jako jedno příšerné polknutí. Podle toho 
dostal jméno. Sám si ale vždycky říkal „můj milášku“.

Hobit div nevyskočil z kůže, když mu ten šepot zazněl 
v uších, a najednou uviděl dvě bledé oči. 

„Kdo jsi?“ zeptal se a napřáhl mečík před sebe. 
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ROMÁN

Otázky a úkoly k textu: 

1. Vypiš všechny nadpřirozené postavy, o kterých ses 
dočetl/a v ukázce.

2. Jak se jmenuje hlavní postava příběhu a kdo to je?

3. Co Bilbo našel, když kolem sebe tápal v tunelu?

4. Bilbo byl v tunelu v úplné tmě. Začal hledat v 
kapsách. Napiš, co všechno měl u sebe. Jedna z  věcí 
mu pomohla trochu vidět. Co to bylo?

5. Co Bilba v tunelu zastavilo? Proč nemohl jít dál?

6. S kým se Bilbo v tunelu setkal? Vyhledej v textu 
a napiš všechno, co se o tom tvoru říká. Zkus ho 
nakreslit.

7. Když Glum mluví, šišlá. Napiš jeho věty správně:

Štěstí je š námi, muj milášku! Počítám, že še dneš 
nabaštíme nebi ši aspoň pošmákneme, glum!

8. Podle knížky Hobit aneb Cesta tam a zase zpátky 
vznikl film. Podívej se na film nebo alespoň vyhledej 
ukázky na internetu. Vypadá Glum a Bilbo tak, jak sis je 
představoval/a?

9. Vyhledej a napiš, jak se jmenuje další slavný román 
J. R. R. Tolkiena.

10. Jak se jmenuje filmový režisér, který nejznámější 
Tolkienovy romány zfilmoval? Jaké je národnosti?

„Co je ono, můj milášku?“ zašišlal Glum (který vždycky 
oslovoval sám sebe, protože nikdy nemohl mluvit s někým 
jiným). Tohle právě přišel zjistit, protože momentálně nebyl 
nijak hladový, jenom zvědavý. 

„Jsem pan Bilbo Pytlík. Ztratil jsem trpaslíky a ztratil jsem 
čaroděje a nevím, kde jsem. A ani to vědět nechci, jen když 
se dostanu pryč odtud.“ 

Poznámky  
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RŮŽE PRO ALGERNON 

A. Odpověz na otázky:  

1. Lidé často nejsou spokojeni sami se sebou. Někdo 
chce delší nohy, někdo chce menší nos, někdo chce 
zhubnout atd. Zamysli se a napiš, co bys na sobě rád/a 
změnil/a. Šel/šla bys kvůli tomu na operaci?

2. V medicíně je obor, který se zabývá operacemi, které 
dělají lidi hezčí, krásnější. Jak se tento obor jmenuje? 

3. Myslíš, že je možné někoho operovat, aby byl 
chytřejší? Pokud ano, která část lidského těla by se 
musela operovat?

4. Někdy se říká, že hezké holky to mají v životě 
jednoduché. Myslíš, že je to pravda? Je podle tebe 
lepší být hezký nebo chytrý? Je důležitější krása nebo 
moudrost? Co by sis vybral/a ty? Povídej si o tom se 
spolužáky ve třídě.

5. Co je to labyrint? Napiš české slovo stejného 
významu. Použij Slovník cizích slov nebo internet.

6. Doplň do prázdných políček slova z těchto nabízených 
možností: pokus – vědec – pitva – klec – mozek 
– nábřeží – medicína – laboratoř.

a) ………… znamená lékařství. 
b) ………… je prostor pro zvířata.
c) ………… je místnost, kde se dělají různé vědecké 
pokusy. 
d) ………… je zkouška něčeho nového; zjištění, zda 
něco funguje, nebo ne.
e) ………… je orgán, který řídí veškerou činnost těla.
f) ………… je zpevněný břeh řeky.
g) ………… je velice vzdělaný člověk, který dělá pokusy 
v laboratoři.
h) ………… je operace mrtvého těla, která zjistí příčinu 
smrti.

7. Víš, na co se v laboratoři používají bílé myši?

Růže pro Algernon (čti: růže pro aldžernon)

Daniel Keyes (čti: danyjel kijís)  

Charlie Gordon je mentálně postižený mladík, který pracuje 
v pekárně. Neumí skoro číst a psát. Moc rád by byl chytřejší. 
Stále proto chodí do kurzů a učí se. Pamatuje si ale velmi 
málo. V kurzech si ho vyberou doktoři a vědci. Chtějí na 
něm vyzkoušet pokus, který zatím zkoušeli jen v laboratoři 
na myších. Myši mají být díky speciální operaci chytřejší. 
První myš, která zůstala na živu a chytrá, se jmenuje 
Algernon.

Ukázky z pracovních hlášení Charlieho Gordona: 

20. březen 

Dr. Strauss říká že si mám nosit sešit fkapse kvůli vjecím 
co si pamatuju. A nemusim dělat pracovní hlášení každý 
den jenom kdyš si budu myslet že se stalo něco zvláštní. 
Já sem mu řek že mně se nikdy neděje nic zvláštní a že to 
nevipadá že by něco zvláštní koukalo s tohohle experemintu. 
Řek nestrácej kuráš Charlie protože to trvá dlouho a probíhá 
pomalu a ty si to hnet nevšimneš. A vilíčil jak to trvalo 
dlouho s Algernon neš se stala 3krát víc chytrá neš přettím.

Protomě Algernon porazuje pořát v tom závodění 
s labyrinkem protože mněla tu operacsi taky. Je to zvláštní 
myš 1vní svíře kterí zústalo tak chytrí tak dlouho po operaci. 
Nevjeděl sem že to je zvláštní myš. Tím se všecko mjení. 
Pravdě podobě bych dokázal projít ten labyrink richlejší 
neš običejnská myš. A snat jeden den porazím Algernon. 
Panejo to bi bilo něco. Dr. Strauss říká že zatím to vipadá 
Algernon bude chytrá permenantně a říká že to je dobrí 
znamení protože máme oba dva stejný druch operace.

29. března 

Vihrál jsem nad Algernon. Ani sem nevěděl že sem vihrál 
až mi to Burt Selden řek. Podruhí sem byl moc zrušený 
a taksem prohrál. Ale potom semjí porazil ježtě 8 krát. 
Musim být víc chytrý kdyš sem porazil chytrou myš jako 
Algernon. Jenže se necítim víc chytrý. 

Chtěl sem závodit ježtě ale Burt řek to pro dneska stačí. 
A nechal mi na chvilku podržet Algernon. Algernon je moc 
heská myš. Mněká jako s bavlny mrkává a kdyš otevře oči 
sou černý a na pokrajích rúžový. 

Zeptal jsem se jestli ji múžu dát najízt protože sem byl 
smutný žesem jí porazil a chtěl sem být hodný a popřátelit 
se. Burt řek ne Algernon je velmi zvláštní myš a má operaci 
jako mám já. Je první se všech zvířatú kterí zústal chytrý 
tak dlouho a řek že Algernon je tak chytrá protože pokaždý 
kdyš jde jízt musí vyřešit proplém který je zmněněný takže 
aby dostala jídlo musí se naučit něco nového. Byl sem 
stoho smutný protože kdyš se to nenaučí nebude moc jízt 
a zústane ohladu. 

Myslim že není správně nutit druhý aby dělaly skoušku 
kdyš chtěj jízt. Jak byse Burtovy líbilo kdyby mněl dělat 
skoušku pokaždý kdyš chce jízt. Myslím že budem s Algernon 
kamarádi.  
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Charlie je každý den trochu chytřejší. Je chytřejší než 
Algernon a nakonec je chytřejší než všichni lidi, které zná. 
Charlie si také první všimne, že Algernon není v pořádku, 
není už tak chytrá jako dřív. 

17. září 

 Začínám být roztržitý. Někam si založím věci na 
psacím stole nebo do zásuvek v laboratorních stolech, 
a když je pak nemůžu najít, ztrácím nervy a na kdekoho se 
vztekám. Že by první příznaky? 

Přede dvěma dny zemřela Algernon. Našel jsem ji v půl 
páté ráno, když jsem se vrátil do laboratoře. Předtím jsem 
se potuloval po nábřeží. Ležela natažená na boku v rohu 
klece. Jako kdyby ve spánku utíkala.  

Pitva prokázala, že moje předpovědi byly správné. Ve 
srovnání s normálním mozkem Algernonin ubyl na váze, 
mozkové závity se na celé ploše vyhladily a fisury se 
prohloubily a rozšířily.  

Pomyšlení, že něco podobného se může dít právě teď 
i se mnou, je děsivé. Když vidím, že Algernon se to stalo, 
stává se to reálnějším. Poprvé jsem začal mít z budoucnosti 
strach.

Vložil jsem Algernonino tělíčko do kovového kontejnerku 
a odnesl jsem ji domů. Nenechám je, aby ji strčili do pícky. 
Je to pošetilé a sentimentální, ale včera večer jsem ji pohřbil 
na dvorku. A když jsem na hrob pokládal kytici růží, vzlykal 
jsem.

                                          (z knihy Růže pro Algernon)

Růže pro Algernon (čti: růže pro aldžernon)

podle Daniela Keyese (čti: danyjela kijíse) 

Charlie Gordon je mentálně postižený mladík, který pracuje 
v pekárně. Neumí skoro číst a psát. Moc rád by byl chytřejší. 
Stále proto chodí do kurzů a učí se. Pamatuje si ale velmi 
málo. V kurzech si ho vyberou doktoři a vědci. Chtějí na 
něm vyzkoušet pokus, který zatím zkoušeli jen v laboratoři 
na myších. Myši mají být díky speciální operaci chytřejší. 
První myš, která zůstala na živu a chytrá, se jmenuje 
Algernon.

 
Ukázky z pracovních hlášení Charlieho Gordona: 

20. březen 

Dr. Strauss říká že si mám nosit sešit fkapse kvůli vjecím 
co si pamatuju. A nemusim dělat pracovní hlášení každý 
den jenom kdyš si budu myslet že se stalo něco zvlážtní. 
Já sem mu řek že mně se nikdy neděje nic zvlážtní a že to 
nevipadá že by něco zvlážtní koukalo s tohohle pokusu. 
Řek nestrácej odvahu Charlie protože to trvá dlouho 
a probíhá pomalu a ty si to hnet nevšimneš. A viprávjěl jak 
to trvalo dlouho s Algernon neš se stala 3krát víc chytrá 
neš přettím. 

Protomě Algernon porazuje pořát v tom závodění 
s labyrinkem protože mněla tu operacsi taky. Je to zvláštní 
myš 1vní svíře kterí zústalo tak chytrí tak dlouho po operaci. 
Nevjeděl sem že to je zvláštní myš. Tím se všecko mjení. 
Asi bych dokázal projít ten labyrink richlejší neš običejnská 
myš. A snat jeden den porazím Algernon. Dr. Strauss říká 
že zatím to vipadá Algernon bude chytrá trvale a říká že to 
je dobrí znamení protože máme oba dva stejný druch 
operace.

29. března 

Vihrál jsem nad Algernon. Ani sem nevěděl že sem vihrál 
až mi to Burt Selden řek. Podruhí sem byl moc zrušený 
a taksem prohrál. Ale potom semjí porazil ježtě 8 krát. 
Musim být víc chytrý kdyš sem porazil chytrou myš jako 
Algernon. Jenže se necítim víc chytrý. 

Chtěl sem závodit ježtě ale Burt řek to pro dneska stačí. 
A nechal mi na chvilku podržet Algernon. Algernon je moc 
heská myš. Mněká jako s bavlny mrkává a kdyš otevře oči 
sou černý a na pokrajích rúžový. 

Zeptal jsem se jestli ji múžu dát najízt protože sem byl 
smutný žesem jí porazil a chtěl sem být hodný a popřátelit 
se. Burt řek ne Algernon je velmi zvlážtní myš a má operaci 
jako mám já. Je první se všech zvířatú kterí zústal chytrý 
tak dlouho a řek že Algernon je tak chytrá protože pokaždý 
kdyš jde jízt musí vyřešit proplém který je zmněněný takže 
aby dostala jídlo musí se naučit něco nového. Byl sem 
stoho smutný protože kdyš se to nenaučí nebude moc jízt 
a zústane ohladu. 
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Myslim že není správně nutit druhý aby dělaly skoušku 
kdyš chtěj jízt. Jak byse Burtovy líbilo kdyby mněl dělat 
skoušku pokaždý kdyš chce jízt. Myslím že budem s 
Algernon kamarádi. 

Charlie je každý den trochu chytřejší. Je chytřejší než 
Algernon a nakonec je chytřejší než všichni lidi, které zná. 
Charlie si také první všimne, že Algernon není v pořádku, 
není už tak chytrá jako dřív. 

17. září 

Začínám být zapomnětlivý. Někam si uložím věci na 
psacím stole nebo do zásuvek v laboratorních stolech, 
a když je pak nemůžu najít, ztrácím nervy a vztekám se. Že 
by první příznaky? 

Přede dvěma dny zemřela Algernon. Našel jsem ji v půl 
páté ráno, když jsem se vrátil do laboratoře. Předtím jsem 
se toulal po nábřeží. Algernon ležela na boku v rohu klece. 
Jako kdyby ve spánku utíkala.  

Pitva ukázala, že moje předpovědi byly správné. Ve 
srovnání s normálním mozkem Algernonin vážil méně 
a mozkové závity se vyhladily.  

Pomyšlení, že něco podobného se může stát právě tak 
i se mnou, je děsivé. Když vidím, že Algernon se to stalo, 
stává se to reálnějším. Poprvé jsem začal mít z budoucnosti 
strach.

Dal jsem Algernonino tělíčko do kovové krabičky a odnesl 
jsem ji domů. Nedovolím, aby ji spálili. Včera večer jsem 
ji pohřbil na dvorku. A když jsem na hrob pokládal kytici 
růží, vzlykal jsem.  

Otázky a úkoly k textu: 

1. Kdo nebo co je Algernon z názvu románu?

2. Kdo je hlavní postava románu Růže pro Algernon? 
Jaký/jaká je?

3. Napiš tyto věty z textu bez chyb:

A viprávjěl jak to trvalo dlouho s Algernon neš se stala 
3krát víc chytrá neš přettím.
Asi bych dokázal projít ten labyrink richlejší neš 
običejnská myš.
Podruhí sem byl moc zrušený a taksem prohrál.
Jak byse Burtovy líbilo kdyby mněl dělat skoušku 
pokaždý kdyš chce jízt.

4. Proč jsou první dvě části textu plné chyb a v druhé 
části chyby nejsou?
 
5. Přemýšlej a zkus odpovědět na otázky:
a) Co mají Charlie a Algernon společné?
b) Co se stalo s Algernon?

6. Najdi v ukázce souvislost s názvem celého románu. 

7. Zahraj si na spisovatele a vymysli dva různé konce 
románu. Jeden román bude veselý a bude mít šťastný 
konec. Druhý román bude smutný a bude mít nešťastný 
konec.

8. V románu Charlie nakonec nezemře, ale bude 
zase stejně hloupý jako před operací. Myslíš, že to je 
skutečný příběh? Mohlo se něco takového opravdu 
stát?

9. Příběhy, které jsou založené na dosud neznámých 
vědeckých objevech a neexistující technologii, 
nazýváme sci-fi. Je román Růže pro Algernon sci-fi?

10. Zkontroluj správnost předchozí odpovědi na 
internetu a zároveň zjisti více informací o autorovi. 
Vytvoř jeho medailonek.
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OSUDY DOBRÉHO VOJÁKA 
ŠVEJKA

A. Odpověz na otázky:  

1. Tento román vypráví o období 1. světové války. Víš, ve 
kterém roce 1. světová válka začala a kdy skončila? Které 
státy spolu válčily? Česko v té době bylo součást jiného 
státu. Kterého? Kdy vzniklo Československo a kdo byl 
jeho první prezident?

2. Škrtni, co na řádek nepatří:

NEMOC: revma, kleště, mrtvice, rýma, angína, kašel, 
zápal plic, rakovina
ZDRAVOTNÍ POMŮCKA: berle, brýle, sluchadlo, vozík, 
kolena, bílá hůl
HLAVNÍ MĚSTO: Praha, Berlín, Bělehrad, Poděbrady, 
Londýn, Bratislava
POVOLÁNÍ: cukrář, strážník, simulant, císař, řezník, 
lékař, spisovatel

3. Doplň do prázdných políček slova z těchto nabízených 
možností: revmatismus – podnájem – armáda 
– salutovat – kulka – šrapnel. 

a) ……………. je náboj, střela.
b) ……………. je velmi bolestivá nemoc kloubů, revma.
c) ……………. je vojsko. 
d) ……………. znamená zdravit vojenským způsobem.
e) ……………. je granát.
f) ……………. je bydlení v bytě, který nevlastním.

4. Co znamenají následující slova v kurzívě? Vyber 
z nabízených možností.         

Revmatik je: 
a) ten, kdo pěstuje vinnou révu,
b) ten, koho bolí klouby,
c) ten, kdo má rád matematiku. 
  
Rekrut je: 
a) ten, kdo prodává noviny,
b) ten, kdo je právě rozvedený,
c) ten, kdo je právě odvedený do armády.

Simulant je: 
a) ten, kdo předstírá nemoc,
b) ten, kdo tlumočí,
c) ten, kdo užívá drogy.

Osudy dobrého vojáka Švejka

Jaroslav Hašek 
 

Román Osudy dobrého vojáka Švejka začíná na začátku 
I. světové války. Česko je součástí Rakouska-Uherska, které 
právě vyhlásilo válku Srbsku. Všichni muži byli povoláni 
do armády. Jedním z nich byl i Josef Švejk. Švejk měl 
obchod se psy a bydlel v podnájmu u paní Müllerové. Když 
dostal povolávací rozkaz, trápil ho právě silný revmatismus 
a nemohl se postavit na nohy. Přesto se Švejk s radostí 
vypravil před odvodní komisi. Žádný Čech nechtěl do války, 
a kdo mohl, odvodu se vyhnul. Švejk se nechal vézt do 
války na kolečkovém křesle a vesele u toho pokřikoval. 
Způsobil tak veliký rozruch. 

Zbyly jen dva dny, kdy měl se objevit Švejk před odvodní 
komisí.

Za tu dobu učinil Švejk náležité přípravy. Předně poslal 
koupit paní Müllerovou vojenskou čepici a za druhé poslal 
ji vypůjčit si vozík od cukráře za rohem, na kterém kdysi 
ten cukrář vozil svého chromého, zlého dědečka na čerstvý 
vzduch. Pak si vzpomněl, že potřebuje berle. Na štěstí cukrář 
choval též i berle jako rodinnou památku na svého dědečka.

Scházela mu ještě rekrutská kytka. I tu mu sehnala paní 
Müllerová, která za ty dny nápadně zhubla, a kudy chodila, 
tudy i plakala. 

Jízdní policie je: 
a) dopravní policie,
b) policie ve vlaku,
c) policie na koních.

Odvodní komise: 
a) zkoumá stav vody,
b) přijímá vojáky do armády,
c) odhaluje podvodníky. 
  
Povolávací rozkaz je: 
a) rozkaz vybrat si povolání,
b) rozkaz k nástupu do armády,
c) povolení rozkazovat ostatním.

5. Román Osudy dobrého vojáka Švejka, z kterého je 
následující ukázka, se odehrává během 1. světové války. 
Tuto válku vyhlásil a začal František Josef I. Najdi na 
internetu více informací o této osobě: datum narození, 
datum úmrtí, povolání, jméno manželky aj.

6. Ukaž na mapě Srbsko. Jaké je hlavní město Srbska?

7. Na obrázku označ fíkový list a napiš, jaký je člověk na 
obrázku. 
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 A tak v ten památný den objevil se na pražských ulicích 
případ dojemné loyality: 

 Stará žena, strkající před sebou vozík, na kterém 
seděl muž ve vojenské čepici s vyleštěným „frantíkem“, 
mávající berlemi. A na kabátě skvěla se pestrá rekrutská 
kytka.

A muž ten, mávaje poznovu a poznovu berlemi, křičel do 
pražských ulic: „Na Bělehrad, na Bělehrad!“ 

Za ním šel zástup lidu, který stále vzrůstal z nepatrného 
hloučku, shromáždivšího se před domem, odkud Švejk 
vyjel na vojnu. 

Švejk mohl konstatovat, že policejní strážníci, stojící na 
některých křižovatkách, mu zasalutovali. 

Na Václavském náměstí vzrostl zástup kolem vozíku se 
Švejkem o několik set hlav a na rohu Krakovské ulice byl 
jím zbit nějaký buršák, který v cerevisce křičel Švejkovi: 

„Heil! Nieder mi den Serben!“ 
Na rohu Vodičkovy ulice vjela do toho jízdní policie 

a rozehnala zástup. 
Když Švejk revírnímu inspektorovi ukázal, že to má černé 

na bílém, že dnes musí být před odvodní komisí, byl revírní 
inspektor trochu zklamán; kvůli zamezení výtržnosti dal 
doprovázet vozík se Švejkem dvěma jízdními strážníky na 
Střelecký ostrov. 

 
........

Jestli dle těch tří časopisů nemohla země česká vydat 
ušlechtilejšího občana, nebyli téhož názoru páni v odvodní 
komisi.

Zejména ne vrchní vojenský lékař Bautze. Byl to muž 
neúprosný, který ve všem viděl podvodný pokus uniknout 
vojně, frontě, kulce a šrapnelům. 

Známý jest jeho výrok: „Das ganze tschechische Volk ist 
eine Simulantenbande.“ 

Za deset týdnů své činnosti vymýtil z 11 000 civilistů 
10 999 simulantů a byl by se dostal na kobylku i tomu 
jedenáctitisícímu, kdyby nebyla toho šťastného člověka 
právě v tom okamžiku, když na něho zařval: „Kehrt euch!“, 
ranila mrtvice. 

„Odneste toho simulanta,“ řekl Bautze, když zjistil, že 
muž je mrtev. 

A před ním stál v ten památný den Švejk jako ostatní 
v plné nahotě, zakrývaje cudně svou nahotu berlemi, o které 
se opíral. 

„Das ist wirklich ein besonderes Feigenblatt,“ řekl Bautze, 
„takových fíkových listů v ráji nebylo.“ 

„Superarbitrován pro blbost,“ poznamenal šikovatel, 
dívaje se do úředních listin. 

„A co vám ještě schází?“ otázal se Bautze. 
„Poslušně hlásím, že jsem reumatik, ale sloužit budu 

císaři pánu až do roztrhání těla,“ řekl skromně Švejk, „já 
mám oteklý kolena.“ 

Bautze podíval se strašně na dobrého vojáka Švejka 
a zařval: „Sie sind ein Simulant,“ a obraceje se k šikovateli, 
s ledovým klidem řekl: „Den Kerl sogleich einsperren!“

Dva vojáci s bajonety odváděli Švejka do posádkové 
věznice.

z knihy Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války)

Osudy dobrého vojáka Švejka

podle Jaroslava Haška 

Román Osudy dobrého vojáka Švejka začíná na začátku 
I. světové války. Česko je součástí Rakouska-Uherska, které 
právě vyhlásilo válku Srbsku. Všichni muži byli povoláni 
do armády. Jedním z nich byl i Josef Švejk. Švejk měl 
obchod se psy a bydlel v podnájmu u paní Müllerové. Když 
dostal povolávací rozkaz, trápil ho právě silný revmatismus 
a nemohl se postavit na nohy. Přesto se Švejk s radostí 
vypravil před odvodní komisi. Žádný Čech nechtěl do války, 
a kdo mohl, odvodu se vyhnul. Švejk se nechal vézt do 
války na kolečkovém křesle a vesele u toho pokřikoval. 
Způsobil tak veliký rozruch. 

 
Za dva dny se měl objevit Švejk před odvodní komisí.
Za tu dobu udělal Švejk důležité přípravy. Za prvé poslal 

koupit paní Müllerovou vojenskou čepici a za druhé poslal 
ji vypůjčit si kolečkové křeslo od cukráře za rohem. Na tom 
vozíku ten cukrář vozil svého nemocného, zlého dědečka 
na čerstvý vzduch. Pak si vzpomněl, že potřebuje berle. Na 
štěstí cukrář měl i berle jako rodinnou památku na svého 
dědečka. 

Scházela mu ještě rekrutská kytka. I tu mu sehnala paní 
Müllerová, která v té době hodně zhubla, a kudy chodila, 
tudy i plakala. 
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V ten významný den objevil se v pražských ulicích zajímavý 
obrázek:

Stará žena strkala před sebou vozík, na kterém seděl muž 
ve vojenské čepici a mával berlemi. Na kabátě měl barevnou 
rekrutskou kytku. 

A tento muž mával znovu a znovu berlemi a křičel do 
pražských ulic: „Na Bělehrad, na Bělehrad!“ 

Za ním šel zástup lidí, který stále rostl. 
Švejk si všiml, že policejní strážníci, kteří stáli na některých 

křižovatkách, mu salutovali. 
Na Václavském náměstí vzrostl zástup kolem vozíku se 

Švejkem o několik set hlav. Na rohu Krakovské ulice lidé 
zbili nějakého německého studenta, který křičel na Švejka: 

„Sláva! Pryč se Srby!“ 
Na rohu Vodičkovy ulice vjela do zástupu jízdní policie 

a rozehnala ho. 
Když Švejk policejnímu veliteli ukázal, že to má černé na 

bílém, že dnes musí být před odvodní komisí, byl policejní 
velitel trochu zklamaný. Aby už nedošlo k nepokojům, dal 
doprovodit vozík se Švejkem dvěma jízdními policisty na 
Střelecký ostrov. 

 
O této události napsaly tři časopisy články, které byly na 

tomto místě citovány. 

Podle těch časopisů nemohla země česká mít statečnějšího 
občana. Páni v odvodní komisi ale neměli stejný názor.

Hlavně ne vrchní vojenský lékař Bautze. Byl to muž přísný, 
který ve všem viděl podvod a pokus utéct válce, střelbě, 
kulkám a šrapnelům. 

Jsou známá jeho slova: „Všechen český lid je banda 
simulantů.“

Za deset týdnů své činnosti poznal v 11 000 civilistů 
10 999 simulantů. Ten jedenáctitisící šťastný člověk unikl 
jen proto, že ho ranila mrtvice právě v tom okamžiku, když 
na něho zařval: „Čelem vzad!“ 

„Odneste toho simulanta,“ řekl Bautze, když zjistil, že 
muž je mrtev. 

A před ním stál ten den Švejk úplně nahý a schovával 
svou nahotu za berle, o které se opíral. 

„To je opravdu zvláštní fíkový list,“ řekl Bautze, „takové 
fíkové listy v ráji nebyly.“ 

„Vyřazen z armády pro blbost,“ poznamenal poddůstojník, 
který se díval do úředních listin. 

„A co vám ještě chybí?“ zeptal se Bautze. 
„Poslušně hlásím, že jsem revmatik, ale sloužit budu 

císaři pánu až do roztrhání těla,“ řekl skromně Švejk, „já 
mám oteklý kolena.“ 

Bautze podíval se strašně na dobrého vojáka Švejka 
a zařval: „Vy jste simulant,“ obrátil se k poddůstojníkovi 
a zcela klidně řekl: „Toho chlapa hned zavřete!“ 

Dva vojáci s bajonety odváděli Švejka do vojenského 
vězení.

Otázky a úkoly k textu: 

1. V jakém městě se ukázka odehrává? Najdi a opiš 
větu, ze které je to zcela jasné.

2. Kdo je hlavní postava ukázky? Napiš všechny 
podrobnosti, které jsi o ní vyčetl/a: jméno, národnost, 
povolání, byt, nemoc. 

3. Označ, co je pravda:

Švejk bydlí
a) v podnájmu u paní Müllerové,
b) ve vlastním byte na rohu Vodičkovy ulice,
c) v Bělehradě.

Švejk si všiml, že policejní strážníci 
a) mu mávali,
b)  mu hrozili,
c) mu salutovali.

Na rohu Vodičkovy ulice vjela do zástupu
a) Tramvaj,
b)  armáda na koních,
c)  jízdní policie.

Švejk byl vyřazen z armády
a) kvůli revmatismu,
b) pro blbost,
c)  jako simulant.

Dva vojáci odvedli Švejka 
a)  do vojenského vězení,
b)  na Střelecký ostrov,
c)  k odvodní komisi.

4. Podívej se do mapy Prahy a vyznač na ní, kudy vezla 
paní Müllerová Švejka na vozíku. Hledej v textu jména 
ulic a náměstí.

5. Jak se jmenoval lékař, který vedl odvodní komisi? 

6. Věta „Všechen český lid je banda simulantů.“ 
znamená:
a) Všichni Češi mají bolavé klouby.
b) Všichni Češi předstírají, že jsou nemocní.
c) Všichni Češi umí salutovat.
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7. Napiš k obrázku větu, kterou řekl doktor Bautze, když 
uviděl Švejka.
Co myslel doktor Bautze fíkovým listem?

8. Kniha Osudy dobrého vojáka Švejka je humoristický 
román. Co je v ukázce veselé, humorné? Uveď příklady.

9. Najdi nějaké informace o životě Jaroslava Haška. 
Podle čeho Hašek svůj román napsal? Byl Hašek někdy 
v armádě? Byl ve válce? Pokud ano, v jaké?

10. Znáš nějaké jiné humoristické romány a jejich 
autory? Najdi nějaké v učenici nebo na internetu. 

Poznámky  
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Obecné informace  

∙ DVD a tištěná publikace Čtení nás baví IIjsou určené 
studentům středních škol pro sluchově postižené.

∙ Při tvorbě publikace a DVD autorky vycházely  z předpokladu, 
že o literární výchově můžeme hovořit pouze tehdy, máme-li 
s našimi studenty společnou platformu, na které vedeme 
plnohodnotnou komunikaci. 

∙ Záměrem publikace a DVD je jednak přispět ke zvýšení 
jazykové kompetence neslyšících studentů středních škol, 
jednak motivovat studenty k četbě, především k četbě 
s porozuměním. V tomto smyslu všakpublikace nemá být 
(pouze/hlavně) čítankou, tedy zdrojem vhodných a vhodně 
upravených textů. 

Třetím, nedílným, cílem publikace je demonstrovat na 
zvolených literárních textech obecné znaky jednotlivých 
literárních žánrů. Autorky jsou si samozřejmě vědomy faktu, 
že studenti se nad těmito otázkami mohou zamýšlet pouze 
za předpokladu, že literárnímu textu rozumí a pochopí jej. 

∙ Publikace si klade za cíl podrobněji seznámit studenty 
s následujícími žánry: mýtem, pověstí, povídkou a románem 
(uvádíme v abecedním pořadí). 

Kapitola Úvod 

Tato kapitola je pojata jako motivačně-vzdělávací. Volně 
navazuje na kapitolu Úvod do literatury a historie písma, 
která je součástí publikace a DVD Čtení nás baví (pro žáky 
základních škol). Kapitola Úvod studentům umožní vhled 
do základní problematiky literární vědy. Seznámí je s pojmy, 
které se týkají literatury a jejího dělení (např. literatura věcná 
a krásná, poezie a próza, literární druhy, literární žánry), 
dále pak literárního díla (např. téma, kompozice, styl, smysl) 
a jeho autora. V souladu se zaměřením učebnice na epické 
prozaické žánry se Úvod soustředí na výklad pojmů, jako 
je děj, vypravěč, postava apod. Závěr kapitoly je věnován 
čtenáři; obsahuje mj. praktické tipy, jak překonat problémy 
se čtením.  

Cílem první kapitoly je, aby se student dokázal zorientovat 
v obrovském množství titulů, které nabízejí knihovny 
a knihkupectví, uměl si vybrat knihu, která bude vyhovovat 
jeho potřebám a cílům, a nepřistupoval k četbě knihy 
s obavami jako k něčemu neznámému, nepochopitelnému, 
nezvládnutelnému. 

 
 

Nové a dle našeho názoru klíčové pojmy z oblasti literatury 
jsou v textu barevně zvýrazněny. Na DVD pak tvoří přímý 
odkaz do kapitoly Slovník. Obsah celé této kapitoly je na 
DVD přeložen do českého znakového jazyka. Text doprovází 
bohatý ilustrační materiál a přehledné tabulky. 

Rozšiřující informace pro zvídavé studenty (aneb co se 
do kapitoly Úvod nevešlo)

LITERATURA VĚCNÁ (NAUČNÁ) 

Ještě na jednu důležitou věc bych tě chtěla upozornit: 
když si prolistuješ pár knih zařazených do regálu jednoho 
oboru, např. dějepis, zjistíš, že se od sebe mohou podstatně 
lišit. Některé knihy pro tebe budou na první pohled 
nepřitažlivé a nesrozumitelné. Jiné se naopak snaží čtenáře 
upoutat už svým názvem a vzhledem. Naučnou literaturu 
totiž můžeme ještě dále dělit podle toho, pro jaké čtenáře 
je určena: 

A) Literatura odborná a vědecká je určena pro čtenáře-
-odborníky, kteří se v daném oboru dobře vyznají. Odbornou 
knihu poznáš po prvním prolistování podle toho, že používá 
mnoho odborných výrazů (běžnému čtenáři často 
nesrozumitelných), má rozsáhlý poznámkový aparát 
a detailně odkazuje na jinou odbornou literaturu. 

B) Literatura populárně naučná (nebo také literatura 
faktu) je určena čtenářům, kteří se o daný obor zajímají, 
ale nemají o něm tolik znalostí. Populárně naučná kniha se 
snaží podat čtenáři informace srozumitelně a přitažlivě. 
Nemusí v ní být ani poznámkový aparát, ani odkazy na jinou 
literaturu.

PSEUDONYM

Důvody pro používání pseudonymu jsou různé. Např. 
politická diskriminace (básník Jiří Orten byl židovského 
původu, a proto za nacistické okupace publikoval pod 
pseudonymem Karel Jílek), profesní důvody (profesor 
literární historie Václav Tille psal své knížky pro děti pod 
pseudonymem Václav Říha), někdy si autor prostě přál 
jméno, které by se lépe hodilo k jeho umělecké tvorbě 
(básník Petr Bezruč, autor sociálních balad ze Slezska, se 
ve skutečnosti jmenoval Vladimír Vašek). 
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SLOVNÍK SPISOVATELŮ 

Je jich opravdu mnoho. Slovníky spisovatelů různých 
zemí vydala nakladatelství Odeon a Libri. Obsahují informace 
nejen o spisovatelích z Evropy (Slovensko, Polsko, Rusko, 
Německo, Francie, Itálie, Anglie atd.), ale také o spisovatelích 
z Asie, Afriky a Ameriky. Biografické údaje českých 
spisovatelů najdeš třeba v Lexikonu české literatury 
(kol. autorů, Academia 1985–2008) nebo ve Slovníku 
českých spisovatelů od roku 1945 (P. Janoušek, Brána 
1995, 1998).  

Samozřejmě můžeš hledat i na internetu. Pro poválečnou 
českou literaturu doporučuji www.slovnikceskeliteratury.
cz, mnoho užitečných informací obsahuje Wikipedie (česká 
verze – cs.wikipedia.org). 

TITUL

Tituly starých literárních děl (zejména v období humanismu 
a baroka) byly často velmi dlouhé a podrobné – chtěly 
informovat čtenáře, o čem se v díle píše. Např. Jan Amos 
Komenský je autorem významného díla české barokní 
literatury, které známe jako Labyrint světa a ráj srdce. 
Původně se ale toto dílo jmenovalo „Labyrint světa a ráj 
srdce, to jest světlé vymalování, kterak v tom světě a věcech 
jeho všechněch nic není než matení a motání, kolotání 
a lopotování, mámení a šalba, bída a tesknost, a naposledy 
omrzení všeho a zoufání: ale kdož doma v srdci svém sedě, 
s jediným Pánem Bohem se uzavírá, ten sám k pravému 
a plnému mysli upokojení a radosti že přichází“. 

KOMPOZICE

Slovo „kompozice“ vzniklo z latinského slova „componere“, 
které znamená „skládat“. 

Teď si na příkladech ukážeme, jak vypadají některé 
kompoziční postupy. Vzpomínáš si na baladu Osiřelo dítě 
z prvního dílu Čtení nás baví? Uplatňují se v ní dva 
kompoziční postupy: variace a kontrast. Variace je obměna. 
Přečti si verše „Špendlíčkem kopalo,/ jehličkou hrabalo“. 
Říkají totéž, ale jinými slovy. Všimni si, jak si dítě stěžuje 
na kruté zacházení macechy – stížnost se obměňuje čtyřikrát. 
To je také příklad variace. 

Když má chleba dáti, Když hlavičku češe, 
třikrát jej obrátí.  krev potůčkem teče. 
        [x]        [x] 
Když vy jste dávala, Když vy jste česala, 
vy jste mazávala. vy jste objímala. 
  
Když nožičky myje, Když košilku pere,  
o škopíček bije.  div mě neprokleje. 
        [x]         [x] 
Když vy jste mývala, Když vy jste právala, 
celé jste zlíbala.  vy jste si zpívala. 
  

(SIROVÁTKA, O. Osiřelo dítě. In: Měl tatíček, měl tři 
dcery.)

Kontrast je opak, protiklad. Podívej se, jak v baladě proti 
sobě stojí chování maminky a chování macechy k dítěti. Je 
to kontrast laskavosti a krutosti. V textu jsem ho naznačila 
křížkem [x]. 

Opakování najdeš třeba v básni Františka Hrubína 
O nezvedených kůzlatech, kterou znáš z prvního dílu Čtení 
nás baví. Kůzlátka se dvakrát úplně stejně prala o lupení: 
„Mé je, mé, mé je, mé!“/ „Né – e né, né – e né!“ 

Variace, kontrast a opakování jsou kompoziční postupy 
typické pro lyrickou poezii. Následující kompoziční postupy 
najdeš v epice, zejména v té prozaické. 

V epických dílech se vypravují příběhy. Podle toho, 
v jakém časovém sledu na sebe události v příběhu navazují, 
rozlišujeme kompozici chronologickou a retrospektivní. 
Chronologickou kompozici má např. mýtus Obrovský dub 
nebo povídka Proměna od Franze Kafky (ukázky jsou v této 
učebnici). Retrospektivní kompozici najdeš třeba 
v Tolkienově románu Hobit. 

Nejjednodušší je chronologické vyprávění. Události 
v příběhu řadí postupně za sebou, jak se odehrály v čase, 
tedy od začátku do konce. Postupuje od minulosti do 
současnosti, od mládí postav k jejich stáří, od příčin 
k následkům. Vypravěč nevzpomíná ani nepředvídá, co se 
stane. Chronologické vyprávění najdeš třeba v mýtu 
Obrovský dub.  

Naproti tomu retrospektiva je pohled zpět, do minulosti. 
Znamená, že příběh začíná v současnosti a vypráví, co se 
stalo předtím. Události jsou z časového pohledu seřazené 
opačně – do konce k začátku. Vypravěč vzpomíná na to, co 
se odehrálo dřív, vysvětluje, co je příčinou současné situace. 
Retrospektivní vyprávění najdeš třeba v Tolkienově románu 
Hobit.

Rámcová kompozice vkládá několik dílčích příběhů do 
jednoho vyprávění, které je propojuje, tvoří jim tzv. rámec. 
Ten většinou vysvětluje čtenáři, proč, kde a v jaké zvláštní 
situaci se příběhy vyprávějí. Rámcovou kompozici má např. 
Dekameron: 10 mladých lidí uteklo z Florencie na venkov, 
protože se báli moru. Domluvili se, že po dobu 10 dnů si 
budou vyprávět příběhy o lásce, každý z nich jeden příběh 
každý den. Toto vyprávění tvoří rámec 100 (tedy 10x10) 
příběhům o lásce. 

Paralelní kompozice je taková, kdy v díle vedle sebe 
probíhá několik příběhů, které se vzájemně potkávají 
a prolínají. Tuhle kompozici najdeš třeba v románech Milana 
Kundery.

Řetězová kompozice znamená, že na sebe navazuje řada 
drobných příhod, ve kterých vystupují tytéž postavy v určité 
době a v určitém prostředí. Jestli tě napadlo, že tuhle 
kompozici znáš ze seriálů, máš pravdu. Je pro ně typická. 
Řetězovou kompozici mívá také dobrodružná literatura. 

JAZYK

Víš, co je to jazyk? Jazyk je systém složený z různě velkých 
jednotek a pravidel jejich spojování. Nejmenšími jazykovými 
jednotkami jsou hlásky. Literatura, a z ní především poezie, 
hodně pracuje se zvukem.   
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Hlásky hromadí a organizuje tak, aby vznikl zajímavý 
zvukový efekt, pracuje s rytmem a intonací. Protože tahle 
učebnice je určená neslyšícím, nebudeme se už dál 
nejmenšími jazykovými jednotkami zabývat a půjdeme 
o úroveň výš.  

Hlásky se spojují do slov. Slov jsou v každém jazyce 
desetitisíce. Jejich přesný počet není možné určit, protože 
slovní zásoba se neustále vyvíjí: nová slova vznikají, půjčují 
se z jiných jazyků, stará slova zanikají. Největší slovník 
češtiny (Příruční slovník jazyka českého, vycházel v letech 
1935–1957) obsahuje 250 000 slov, ve skutečnosti jich ale 
bude ještě víc. Zkus odhadnout: Kolik slov v češtině 
používáš? Uvádí se, že dospělý Čech používá asi 
3 000– 10 000 českých slov, záleží na tom, jaké má vzdělání. 
Slov, která sice nepoužíváš, ale znáš je a rozumíš jim, je 
asi 3x až 6x víc. U středoškoláka se jejich počet odhaduje 
na 50 000.  

Pojďme teď ještě o úroveň výš – slova se skládají do vět. 
To, jak vypadají věty, ovlivňuje rychlost četby a srozumitelnost 
textu. Jednoduché věty a souřadně spojovaná souvětí (např. 
pomocí spojek a, nebo, ale) se podobají mluvené řeči, jak 
ji známe z všedních, každodenních situací. Čtou se rychle 
a je jim dobře rozumět. Podívej se na ukázku z mýtu 
Obrovský dub:  

Lidé se pokusili mohutný strom porazit, ale nikomu se 
nepodařilo poškodit ani kmen. Vzdali se veškerých nadějí. 
Náhle se z moře objevil malý chlupatý mužík, tři palce 
vysoký. S sebou měl sekyru z pravého zlata. Přistoupil 
k dubu, jenž byl tisíckrát větší než on, a jednou ranou ho 
porazil. Osvobozené obláčky se hned daly na cestu a hvězdy 
znovu začaly ozařovat Zemi. Několik jich však zůstalo 
uvězněno v koruně, která se vznesla do oblak. Tak vznikla 
Mléčná dráha. 

(RAGACHEOVÁ, C. C. Mýty a legendy: Stvoření světa.)

Opakem jsou složitá souvětí spojovaná podřadně (např. 
pomocí spojek že, protože, když, jestli), která se skládají 
z mnoha vět a obsahují různé vysvětlivky a vsuvky. Takové 
vyjadřování zabere čtenáři při čtení i porozumění více času. 
Podívej se na ukázku z povídky Proměna: 

Nepřišlo mu na mysl, že ještě vůbec neví, jak se v této 
chvíli dokáže pohybovat, ani to mu nepřišlo na mysl, že 
možná, ba pravděpodobně opět nebylo rozumět tomu, co 
říkal, a pustil se dveřního křídla; šinul se otvorem ven; 
chystal se jít za prokuristou, který se už oběma rukama 
směšně přidržoval zábradlí na chodbě; ale hledaje, čeho by 
se zachytil, ihned upadl na spoustu svých nožiček a slabě 
vykřikl.

(KAFKA, F. Povídky.)

VYPRAVĚČ

A) Nadosobní vypravěč – příběh jen vypráví, neúčastní 
se ho, stojí mimo něj. Je to takový „děd Vševěd“ – poví 
čtenáři o skrytých myšlenkách postav i o jejich pocitech, 
zná celé zákulisí příběhu, ví všechno o minulosti, přítomnosti 
i budoucnosti. O informacích, které nám podává, nemusíme 
pochybovat, jsou spolehlivé. Vypráví nejčastěji v er-formě 
(tj. ve 3. osobě čísla jednotného – ON) a v minulém 
slovesném čase. Tento vypravěč je typický pro mýty, bajky, 
pohádky a pověsti a také pro klasické romány a povídky, 
které se psaly v 19. století a dříve. (Podívej se na ukázky 
textů v této učebnici, třeba na Zločin a trest od Dostojevského, 
Neopatrnost od Čechova a samozřejmě na mýty a pověsti.)

V moderních románech a povídkách, tj. psaných zhruba 
od počátku 20. století, se častěji vyskytují typy vypravěčů, 
které ti představím v následujících řádcích: 

B) Osobní vypravěč – příběh nejen vypráví, ale osobně 
se ho účastní, je totiž jednou z postav. Protože nestojí mimo 
příběh jako nadosobní vypravěč, nemůže mít objektivní, 
spolehlivé informace; jeho informace jsou omezené 
– prezentuje příběh převážně z vlastního hlediska, zdůrazňuje 
svůj vlastní postoj k němu i k ostatním postavám. Tentýž 
příběh tedy bude vypadat jinak, když ho bude vyprávět lékař, 
a jinak, když ho bude vyprávět mentálně postižený pacient. 
Osobním vypravěčem může být klidně i dítě nebo zvíře 
– příběh pak budeme sledovat jeho očima. Osobní vypravěč 
vypráví v ich-formě (tj. v 1. osobě jednotného čísla – JÁ), 
někdy může vyprávět i v er-formě (tj. v 3. osobě jednotného 
čísla – ON). V jednom textu může být více osobních 
vypravěčů, kteří se střídají, a každý z nich vypráví příběh 
nebo jeho část ze svého hlediska. Např. v románu Žert od 
Milana Kundery, ze kterého máme ukázku v naší učebnici, 
se střídají čtyři osobní vypravěči: Ludvík, Helena, Jaroslav 
a Kostka. 

Osobní vypravěč a jeho vyprávění v 1. osobě často vypadá, 
jako kdyby sám autor vyprávěl o tom, co se mu skutečně 
přihodilo. Tak to ale není! Znovu ti raději připomenu, co už 
jsme si říkali několikrát: každé literární dílo je fikce – fikční 
svět, který autor vymyslel a vytvořil, si nemůžeme plést 
s opravdovým, reálným světem, ve kterém žijeme. 

C) Neosobní vypravěč – vznikl pod vlivem fotografické 
a filmové techniky. Je to takové „oko kamery“ – příběhu se 
neúčastní, jen zaznamenává to, co je vidět a slyšet. Postavy 
popisuje pouze zvenčí – jejich gesta, mimiku, hlasy. 
Nedozvíme se od něj nic o jejich nevyslovených myšlenkách, 
pocitech, vnitřním životě. Neosobní vypravěč vypráví v er-
-formě. 
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POSTAVA

Hlavní postava  
 
V příběhu může vystupovat více hlavních postav. Hlavní 

postava může být zároveň titulní, to znamená, že její jméno 
stojí v titulu literárního díla (např. Robinson Crusoe; Filemon 
a Baucis; Princ Bajaja; Osudy dobrého vojáka Švejka za 
světové války). 

DĚJIŠTĚ PŘÍBĚHU 
 
Zejména v moderní realistické literatuře je zvykem, že 

spisovatel zasazuje příběh do konkrétního prostředí, které 
dobře zná, např. do místa, kde se narodil nebo kde nějakou 
dobu žil. Vzpomeň si třeba na Václava Čtvrtka a Jičín. 
Spisovatelka Karolina Světlá jezdila 30 let na léto do rodiště 
svého manžela – vesničky Světlá pod Ještědem. Podle 
Světlé si vybrala svůj pseudonym (původně se jmenovala 
Rottová, provdaná Mužáková) a také tam umístila děj svých 
nejznámějších románů a povídek. Příběh může autor zasadit 
i do prostředí, které osobně nepoznal, přesto jeho dílo 
působí velmi věrohodně. Vzpomeň si na Karla Maye a Divoký 
západ.

ČTENÁŘ A ČTENÍ 

1) Co ovlivňuje čtenářství? 

Na to, co a jak člověk čte, má vliv spousta věcí. Uvedeme 
si ty nejdůležitější: 

a) Znalost jazyka – abychom mohli číst, musíme znát 
jazyk, ve kterém je text napsán. Z vlastní zkušenosti určitě 
víš, že pro neslyšící Čechy není samozřejmé umět dobře 
česky. Češtinu se kvůli sluchové bariéře učí jako cizí jazyk. 
Co a jak neslyšící čtou, je tím hodně ovlivněno.

b) Věk a pohlaví – děti čtou jiné knížky než dospělí; ženy 
dávají přednost jiným knížkám než muži; v dospělém věku 
čtou ženy beletrii více než muži; text, který se nám v mládí 
může zdát obtížný nebo nudný, se s postupujícím věkem 
a zkušenostmi může stát snadnějším či zajímavějším.

c) Inteligence a vzdělanost – díky nim dokážeme odlišit 
realitu a fikci; teoretické a historické znalosti o literatuře 
nám pomáhají se v ní orientovat, navíc patří ke kulturnímu 
rozhledu člověka; lidé se základním vzděláním čtou jiné 
texty než vysokoškoláci. 

d) Rodina a škola – v rodinách, kde rodiče dětem od 
malička vyprávěli a četli, kde děti viděly rodiče číst knihy 
a kde byla domácí knihovna, vyrostou z dětí dobří čtenáři 
daleko spíš než v rodinách, kde takové podmínky nejsou; 
škola by měla naučit všechny děti bez rozdílu (tedy 
i neslyšící) číst s porozuměním; učitel by měl umět ve svých 
žácích vzbudit zájem o čtení a literaturu. 

e) Moderní technologie (televize, počítač a internet) 
– vlivem rozšíření moderních technologií se může zdát, že 
čtenářů krásné literatury ubývá (o beletrii se zajímá asi 
1/5 lidí, z toho většina čte jen prózu, ne poezii); s klasickými 
literárními díly se většinou seznamujeme prostřednictvím 
filmových a televizních adaptací. Na druhé straně lze říci, 
že čím více někdo sleduje internet, tím více i čte. Více o této 
problematice zde: http://www.ucl.cas.cz/images/stories/
tiskove_zpravy/Ctenari_cteni_vyzkum_2010.pdf 

2) Kdo je dobrý čtenář? Problémy se čtením a jak je 
překonat.

Víš, kdo je opravdu dobrý čtenář? Ten, kdo umí přečíst 
různé texty, porozumí jim, přemýšlí o nich a svoje myšlenky 
a zkušenosti pak umí použít v osobním i společenském 
životě – k dosažení svých cílů, k rozvoji svých vědomostí, 
k aktivnímu zapojení do společnosti. Být dobrý čtenář je 
podmínkou pro dosažení vyššího vzdělání a k získání lepší 
práce. Dobrý čtenář navíc čte nejen kvůli získání informací, 
ale také pro potěšení – pro zážitek, který mu poskytuje 
krásná literatura.  

Možná si myslíš, že slyšící jsou automaticky dobří čtenáři 
(nebo aspoň většina z nich), zatímco neslyšící dobrými 
čtenáři být nemohou. Tak to ale není! Česká republika se 
od roku 2000 pravidelně účastní mezinárodního průzkumu 
čtenářské gramotnosti u patnáctiletých (slyšících) žáků. 
Poslední výsledky z roku 2009 ukázaly, že dobrých čtenářů 
je u nás málo a pořád jich ubývá – čeští žáci dosáhli v testech 
podprůměrných výsledků a Česká republika patří mezi 
5 zemí, kde se výsledky testů od roku 2000 nejvíce zhoršily 
(další jsou Austrálie, Švédsko, Rakousko a Irsko). Proč to 
tak je? Pravděpodobně proto, že rodiče mají na děti méně 
času a méně si s nimi vyprávějí a čtou, že moderní 
technologie jsou pro děti lákavější než knihy, že škola se 
při výuce málo věnuje práci s textem. Se čtením je to jako 
se vším, co člověk dělá. Abychom něco dobře uměli, 
potřebujeme praxi – čím více textů přečteme, tím lépe 
budeme číst. To platí stejně pro slyšící i neslyšící.

Neslyšící jsou však přece jen oproti slyšícím v obtížnější 
situaci: 

∙ Často jim v raném dětství chybí jazyk, ve kterém by 
mohli komunikovat a porozumět světu okolo sebe, protože 
jejich nejbližší okolí neovládá znakový jazyk a mluvenou 
češtinu nemohou slyšet.  

∙ Kvůli sluchové bariéře trpí nedostatkem informací, ke 
kterým mají slyšící děti automaticky přístup od malička.

∙ Slyšící děti se ve škole učí číst a psát jazyk, který už 
znají – češtinu. Neslyšící děti se učí číst a psát česky, aniž 
by tento jazyk předtím znaly. Češtinu se vlastně učí jako 
cizí jazyk a potřebovali by, aby se k výuce češtiny na školách 
pro sluchově postižené takto přistupovalo. 

∙ Kvůli nevhodným výchovným a vzdělávacím metodám 
na školách pro sluchově postižené neslyšící i ve škole 
dlouho postrádali jazyk, kterým by se mohli dobře 
dorozumět.
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Asi se nebudeš se divit tomu, že výsledky testů čtenářské 
gramotnosti jsou u neslyšících horší než u slyšících. 
Zahraniční výzkumy z 21. století mluví o tom, že průměrní 
žáci ve věku 18 až 19 let s těžkou ztrátou sluchu mají 
čtenářskou gramotnost zhruba na úrovni slyšících žáků ve 
věku 9 až 10 let.  

Jak to vypadá u nás? Poslední výzkum proběhl v roce 
1998. Také ten potvrdil, že jsou na tom neslyšící hůře než 
slyšící. Situace ve vzdělávání neslyšících se však v poslední 
době zlepšila – do škol pro sluchově postižené proniká 
český znakový jazyk; na některých školách začali učit 
neslyšící učitelé a/nebo asistenti; neslyšící maturují z češtiny 
jako z cizího jazyka; postupně vznikají učebnice a výukové 
materiály, které přistupují k češtině jako k cizímu jazyku 
a soustředí se na čtení s porozuměním (jeden z nich máš 
právě v ruce – je to naše učebnice Čtení nás baví). Přála 
bych si, aby tyhle změny v průběhu času způsobily, že se 
z neslyšících stanou lepší čtenáři.  

(Autorka rozšiřujícího textu ke kapitole Úvod je 
Petra Slánská Bímová)

Kapitola Literární žánry 

Charakteristika žánru 

Texty charakterizující konkrétní literární žánr jsou 
rozděleny do dvou navazujících částí – úvodní (obsáhlejší) 
a druhé (shrnující). V první části jsou typické rysy 
konkrétního žánru popsány v souvislém textu. Literární 
pojmy – pro žáka možná nové, neznámé a pro pochopení 
učební látky zásadní – jsou barevně zvýrazněny. Na DVD 
pak toto barevné označení tvoří přímý odkaz do výkladového 
Slovníku, ve kterém jsou příslušné pojmy vysvětleny.

Ve druhé, navazující části jsou hlavní myšlenky 
předcházejícího textu shrnuty do jednotlivých bodů 
k zapamatování.  

Všechny texty jsou součástí tištěné podoby učebnice, 
opakovaně je lze tisknout také z DVD. 

Autoři reprezentující svou tvorbou určitý žánr

Cílem této části publikace/DVD nebylo uvést systematický 
výčet autorů, kteří svou tvorbou reprezentují daný žánr. 
Autorky chtěly spíše ukázat možný způsob, jak si takovýto 
seznam autorů v hodinách českého jazyka a literatury 
vypracovat. Uvedený vzorek se může stát jakýmsi základem, 
který lze postupně obohacovat o další autory, o kterých jste 
si vyprávěli a jejichž díla jste se studenty (nebo studenti 
samostatně) četli. Jednotlivé informace o autorech je možné 
dále doplňovat a získané poznatky usouvztažňovat 
s informacemi z dějepisu a dalších předmětů.  

Nové a důležité pojmy z oblasti literatury jsou v textu opět 
barevně zvýrazněny. Tvoří tak přímý odkaz do kapitoly 
Slovník. Medailonky autorů jsou na DVD přeloženy do 
českého znakového jazyka. Součástí této kapitoly jsou také 
časové osy, na kterých je vyznačena a charakterizována 
doba, ve které uvedení autoři žili, jejich jméno a fotografie 
nebo kreslený portrét. 

Další náměty k práci: 

∙ U uvedených spisovatelů autorky úmyslně uvádí pouze 
díla, která reprezentují daný žánr. Pokuste se se studenty 
doplnit seznam názvů všech (většiny) děl daného autora. 
Uveďte tedy i ty autorovy práce, které reprezentují jiný 
literární žánr. 

∙ Navrhněte studentům, aby rozšířili medailonek také 
o informace o autorově životě. 

 ∙ Zpracujte se studenty medailonky dalších autorů; můžete 
pracovat společně v hodinách, případně se mohou studenti 
pokusit o samostatnou práci: vyhledávání informací na 
internetu, v učebnicích nebo slovnících a třídění těchto 
informací podle zadání pedagoga.  

∙ Vytvořte se studenty školní/třídní knihovničku s díly 
konkrétního autora nebo s literárními díly určitého žánru. 
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Ukázky konkrétních literárních textů

U každého literárního žánru je představeno vždy šest 
ukázek konkrétních textů. V publikaci a na DVD jich tedy 
naleznete celkem dvacet čtyři.  

Student/pedagog si může vybrat ze dvou úrovní obtížnosti; 
text v původní (originální) podobě (na DVD označené jako 
obtížnost textu B) nebo upravenou podobu textu pro 
znevýhodněné čtenáře (na DVD označené jako obtížnost 
textu A). 

Součástí DVD je také překlad literárních ukázek do českého 
znakového jazyka. Cílem těchto překladů je nabídnout 
studentovi možnost porozumění textu v jiném, 
pravděpodobně snazším jazyce a usnadnit mu pochopení 
textu nejen jako celku, ale i jeho dílčích úseků až jednotlivých 
slov a slovních spojení.   

Každý text je obohacen o doprovodnou autorskou ilustraci, 
která byla vytvořena pro účely této publikace. 

Poznámky k výběru textů:  

Texty (ukázky) byly vybírány na základě několika kritérií, 
a to: 

a) představují zvolený žánr;  
b) obsahují typické znaky daného žánru; 
c) ukázka je tematicky uzavřená a vhodně dlouhá; 
d) text má narativní povahu (z důvodu nastavení  interaktivních 

cvičení na DVD); 
e) jazyková náročnost textu je vhodná vzhledem k cílové 

skupině uživatelů. 

A. Texty originální (původní, neupravené) 

Jsou v učebnici uvedeny v původní podobě, tak, jak jsou 
vydány v tom kterém konkrétním vydání literárního díla (viz 
Seznam použité literatury). 

B. Texty upravené 

Poznámky k jazykové úpravě literárních textů 

Publikace a DVD Čtení nás baví II je učební pomůckou 
určenou neslyšícím studentům středních škol pro sluchově 
postižené žáky, tedy již (mírně) pokročilým čtenářům 
autentických a složitějších literárních textů. Autorky ví, že 
čtení těchto textů v původní podobě je pro některé neslyšící 
studenty úkol velmi obtížný. Rozhodly se proto, že pro účely 
publikace vytvoří také upravené verze pro znevýhodněného 
čtenáře. Domnívají se, že čtením takových textů by studenti 
mohli získat určitý předstupeň porozumění náročnějšímu 
(původnímu/originálnímu) textu. Současně jsou si vědomy, 
že se zde již nejedná o originální literární texty, ale 
o „adaptace suigeneris“ (svého druhu). 

K jazykové úpravě jednotlivých textů přistupovaly jejich 
autorky v souladu s přesvědčením, že čeština je pročeské 
neslyšící studenty jazyk cizí, jazyk, k jehož vnímání nejsou 
dostatečně fyzicky vybaveni. Z tohoto pohledu byl pro 
autorkypomocným dokument Společný evropský referenční 
rámec pro jazyky, který je nejen v zahraničí, ale i v České 
republice přijímán jako směrodatný dokument popisující 
jednotlivé jazykové úrovně uživatele daného (nerodného/
cizího) jazyka. A k jaké úrovni by podle tohoto dokumentu 
měly směřovat znalosti neslyšících středoškoláků? Podle 
Rámcového vzdělávacího programu by výuka cizího jazyka 
měla na konci základní školy dosáhnout úrovně A2, v závěru 
středoškolského studia úrovně B1, resp. B2. Autorky jsou 
si vědomy, že úpravy textů obsažených v této publikaci 
neodpovídají zcela zmiňované úrovni B1, ve větší části je 
jazyková náročnost textů spíše na úrovni B2 (možná i vyšší). 
Důvodem zařazení takového textu je jeden z primárních cílů 
učebnice, tj. na uvedeném textu doložit typické znaky daného 
žánru.

Tabulka č. 1: Společné referenční úrovně: globálně pojatá 
stupnice

B1 Rozumí hlavním myšlenkám srozumitelné 
spisovné vstupní informace (input) týkající se 
běžných témat, se kterými se pravidelně setkává 
v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umí si poradit 
s většinou situací, jež mohou nastat při cestování 
v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Umí napsat 
jednoduchý souvislý text na témata, která dobře 
zná nebo která ho/ji osobně zajímají. Dokáže popsat 
své zážitky a události, sny, naděje a cíle a umí 
stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány.

B2 Dokáže porozumět hlavním myšlenkám složitých 
textů týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních 
témat včetně odborně zaměřených diskusí ve svém 
oboru. Dokáže se účastnit rozhovoru natolik plynule 
a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými 
mluvčími, aniž by to představovalo zvýšené úsilí 
pro kteréhokoliv účastníka interakce. Umí napsat 
srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat 
a vysvětlit své názorové stanovisko týkající se 
aktuálního problému s uvedením výhod a nevýhod 
různých možností. 

Tabulka č. 2: Evropské úrovně – stupnice pro 
sebehodnocení – část čtení 

 

B1 Rozumím textům, které obsahují slovní zásobu 
často užívanou v každodenním životě nebo které 
se vztahují k mé práci. Rozumím popisům událostí, 
pocitů a přáním v osobních dopisech. 

B2 Rozumím článkům a zprávám zabývajícím se 
současnými problémy, v nichž autoři zaujímají 
konkrétní postoje či stanoviska. Rozumím textům 
současné prózy. 
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Více informací k tomuto tématu lze nalézt např. zde:

Společný evropský referenční rámec pro jazyky: 
jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak 
v jazycích hodnotíme. Univerzita Palackého, 
Olomouc, 2006. ISBN 80-244-1425-2. Dostupné 
z WWW:

http://clanky.rvp.cz/clanek/s/Z/3024/SPOLECNY
-EVROPSKY-REFERENCNI-RAMEC-PRO-CIZI
-JAZYKY-V-CR.html/

http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny
-evropsky-referencni-ramec-pro-jazyky

ŠINDELÁŘOVÁ, J. Čeština jako cizí jazyk dle 
SERR. 2010. Dostupné z WWW: http://clanky.rvp.
cz/clanek/c/Z/8143/cestina-jako-cizi-jazyk-dle-
serr.html/.

HRONOVÁ, C. A. ed. a ZBOŘILOVÁ, R. ed. 
Čeština ve výuce neslyšících: elektronický sborník: 
soubor článků sebraných k příležitosti ukončení 
lektorského kurzu pro pedagogy [DVD-ROM]. 
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola 
pro sluchově postižené, Praha, 2011. Dostupné 
z WWW:

http://books.google.cz/books?id=x1Xp_
ZTAz1wC&printsec=frontcover&hl=cs&source=-
gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=-
false.

K otázce upravovaných textů např.:

PTÁČKOVÁ, K. Specifika čtenářství u neslyší-
cích dětí mladšího školního věku ‒ se zaměřením 
na problematiku upravovaných textů. [disertační 
práce] Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 
Katedra speciální pedagogiky, Praha, 2011.

Příklady adaptované prózy určené studentům 
češtiny jako cizího jazyka:

HOLÁ, L. Pražské legendy. Akropolis, Praha, 
2011. (pro studující na úrovni A2)

HOLÁ, L. Staré pověsti české a moravské. 
Akropolis, Praha, 2012. (pro studující na úrovni 
B1)

HOLÁ, L. Povídky malostranské. Akropolis, 
Praha, 2012. (pro studující na úrovni B1)

HOLÁ, L. Pohádky. Akropolis, Praha, 2013. 
(pro studující na úrovni A2)

Text uvádějící čtenáře do předchozího děje 

Text pod nadpisem – psaný kurzívou –, má čtenáře uvést 
do děje a seznámit jej buď s obecným tématem knihy, nebo 
s dějem předcházejícím vybrané literární ukázce. Tento text 
se objevuje u obou variant: (1) textu A – upravené verze 
pro znevýhodněného čtenáře i (2) textu B – originální podoby 
literární ukázky. 

Poznámky k otázkám a úkolům před textem: 

Otázky a úkoly před textem (tzv. „pre-reading“ aktivity) 
jsou zamýšleny jako prostředek k přípravě na samotnou 
práci s textem.  Cílem autorského týmu bylo, aby měly 
motivačně – návodný charakter. Před-porozumění textu je 
zde sledovánonásledujícími aktivitami: 

∙ motivací k četbě (vzbuzením zájmu o téma); 
∙ představením textu; 
∙ uvedením čtenáře do tématu; 
∙ vypořádáním se s novým jazykem, a to: 

upozorněním na některá klíčová a/nebo obtížná slova textu, 
prací nad objasňováním jejich významu;
samostatným vyhledáváním neznámých slov v textu. 
Vysvětlení významu těchto slov může proběhnout buď na 
základě překladu textu do českého znakového jazyka (tento 
překlad je součástí DVD), nebo mohou žáci význam slov 
samostatně vyhledávat ve slovnících, případně si význam 
slov můžete objasnit při společné práci ve třídě. 

Omezené množství otázek a úkolů obsažených v této 
publikaci – kterého si je autorský tým dobře vědom – lze 
při práci ve třídě doplnit o další aktivity. Např.: 

∙ zadáním tzv. „top-down“ úkolů – jedná se o úkoly, které 
studenta přimějí podívat se na text tzv. „shora dolů“, a to 
např.:

předpokladem obsahu textu na základě titulu nebo 
obrázku;

zodpovězením nějaké jednoduché souhrnné otázky; 
zodpovězením otázky vážící se vždy ke konkrétním 

odstavcům textu; 
seřazením odstavců správně za sebou apod. 
∙ práce s jednotlivými úseky textu (odstavci nebo i kratšími 

úseky).

Na tyto otázky a úkoly pak navazují aktivity během 
samotného čtení. Doporučujeme například tyto: 

∙ práce s odstavci v textu, přeorganizovávání, správné 
řazení apod.;  

∙ předpovídání, co bude v textu následovat;  
∙ otázky, které vyžadují písemnou odpověď;  
∙ diskuze;  
∙ dramatické ztvárnění textu, simulace, hraní role;  
∙ ztvárnění významu textu obrázkem, grafem apod.;  
∙ doplňovačky, křížovky. 
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Více informací o tzv. „pre-reading“ aktivitách lze 
získat např. zde:

∙ NUTTALL, C. TeachingReadingSkills in a Fore-
ignLanguage. Oxford, 1996. ISBN 0-435-24057-9.

∙ Pre-readingReadingActivities [cit. 18. 3. 2014]. 
Dostupné z WWW:  http://learningplace.com.au/
deliver/content.asp?pid=31486.

∙ STAŇKOVÁ, V. : Rozvoj čtenářských dovedností 
neslyšících žáků v souladu s referenční úrovní A2. 
[bakalářská práce]. Univerzita Karlova, Filozofic-
ká fakulta, Ústav českého jazyka a teorie komuni-
kace, Praha, 2012.

Doporučujeme, aby případné další otázky a úlohy 
napomáhaly žákům: 

a) nalézt význam a smysl čtení; 
b) překlenout propast mezi vlastním pojmovým aparátem 

a samotným textem (cílem by tedy mělo být posílení toho, 
co už studenti znají a současné vyhledávání souvislostí 
s novými informacemi z textu); 

c) pokoušet se odhadnout význam neznámých slov 
z kontextu. 

Doporučujeme také seznámit studenty s existencí a užitím 
expresivních vyjádření a výrazů hovorové češtiny. 

Řešení některých zadaných otázek a úkolů 
v publikaci: 

Mýtus č. 1: 
∙ Otázka č. 4:  
Zadání: Doplň do prázdných políček slova z těchto 
nabízených možností:  
katastrofa – podnebí –  světadíly – pohoří. 
Řešení:
a) Skupina hor nebo také hory je POHOŘÍ. 
b) Místo slovního spojení dlouhodobé počasí může použít 
slovo PODNEBÍ. 
c) Zemětřesení, povodeň nebo ničivá vichřice to je veliká 
KATASTROFA.  
d) Amerika, Afrika, Evropa, Austrálie a Asie to jsou 
SVĚTADÍLY.

Mýtus č. 2: 
∙ Otázka č. 5:  
Zadání: Vzpomeneš si, jak se nazývá hlavní řecký bůh? 
Pozor na jeho jméno.  Zkus doplnit tabulku. 
Řešení:
1. Zeus 
2. (bez) Dia 
3. DIOVI 
4.DIA 
6. DIOVI 
7. (s) Diem 

Mýtus č. 4: 
∙ Otázka č. 4: 
Zadání:
a. Najdi v textu synonymum ke slovu bažina.     
M1  O  Č  Á   L 
b. Napiš jinak: Marduk měl hodně síly. 
Marduk     B   Y   L       S    I   L   N   Ý2 
c. Od podstatného jména chování utvoř sloveso. 
CH    O   V  A  T3   S E 
d. Ve větě: Hluk naplnil kdejaké místo světa. 
nahraď slovo místo jiným slovem (synonymem).  
   K O  U4  T 
e. Ve větě: Tiamat stvořila vojsko strašlivých 
a strašidelných bojovníků. nahraď označenou část věty  
jedním slovem (synonymem). 
N  E  S5 T  V Ů  R 
Tajenka:  _1  _2  _3  _4  _5  [Mýtus] je synonymem ke 
slovu báje. 
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Mýtus č. 5:  
∙ Cvičení 7:  
Zadání: Najdi k podtrženým slovům ve větách synonyma. 
Pracuj s originálním textem.  
Poznámka: Autorka navrhuje zadat toto cvičení jen 
zdatnějším čtenářům. 
Cílem tohoto cvičení je rozšířit synonymickou slovní zásobu 
pomocí práce s oběma variantami textu (originálem 
i upravenou verzí). Poznámka k řešení: jedno slovo z nabídky 
se k dosazení nehodí. 

a. Bůh Svarožic, hlavní bůh, má místo hlavy kouli. A ta 
koule se pořád [neustále] otáčí všemi různými směry  – aby 
všechno najednou [naráz] viděla, všechno a najednou 
[naráz] slyšela a do každého kouta světa mohla mluvit… 
b. O jeho zlatohřívém koni a slunečním kočáru se povídají 
[kolují] různé [všelijaké] pověsti. 
c. Svarožic každé ráno vezme [uchopí] pevně opratě, trhne 
jimi, a krásný zlatohřívák vykročí. 
d. Má strašidelnou [hrozivou] tvář, ale ještě nikdo ji 
nepopsal, protože dříve, než si ji kdokoliv stačil zapamatovat 
[vrýt do paměti], strachy zemřel. 
e. Rozzlobený [zlostný] Perun se však dá udobřit. Má rád 
oběti…
f. Z černé tváře koukají [hledí] černé oči, jeho vlasy a chlupy 
jsou tmavší než černé havraní peří. 

Řešení:
a. Bůh Svarožic, hlavní bůh, má místo hlavy kouli. A ta 
koule se neustále otáčí všemi různými směry  – aby všechno 
naráz viděla, všechno a naráz slyšela a do každého kouta 
světa mohla mluvit… 
b. O jeho zlatohřívém koni a slunečním kočáru kolují 
všelijaké pověsti. 
c. Svarožic každé ráno uchopí pevně opratě, trhne jimi, 
a krásný zlatohřívák vykročí. 
d. Má hrozivou tvář, ale ještě nikdo ji nepopsal, protože 
dříve, než si ji kdokoliv stačil vrýt do paměti, strachy zemřel.
e. Zlostný Perun se však dá udobřit. Má rád oběti…
f. Z černé tváře hledí černé oči, jeho vlasy a chlupy jsou 
tmavší než černé havraní peří. 

Mýtus č. 6: 
∙ Otázka č. 4: 
Zadání: Doplň do vět vhodná slova. 
a) Když slunce vychází, říkáme, že je _ _ _ T Á _ Í. 
b) Když slunce zapadá, říkáme, že je Z _ _ _ _ slunce.
c) Slunce vychází na _ Ý _ _ _ Ě a zapadá na _ Á _ _ _ Ě.

Řešení:
a) Když slunce vychází, říkáme, že je SVÍTÁNÍ. 
b) Když slunce zapadá, říkáme, že je ZÁPAD slunce. 
c) Slunce vychází na VÝCHODĚ a zapadá na ZÁPADĚ. 

∙ Otázka č. 6: 
Zadání: Vylušti křížovku. Všechna slova, která do křížovky 
potřebuješ, najdeš v textu Zrození Slunce a Měsíce. 
a) starověká stavba 
b) synonymum ke slovu smůla 
c) Co roste z kmene stromu? 
d) Jak se nazývá drahý kov žluté barvy? 
e) Co najdeme pod kúrou stromu? 
f) Co můžeme použít v případě, když máme zranění?
g) Jak se nazývá místo, na kterém rozděláváme oheň?
h) Jak se jmenoval bůh, který skočil do ohně a proměnil 
se v Měsíc? 

Řešení:

∙ Otázka č. 7:  
Řešení: Mytologie 

Pověst č. 3: 
∙ Otázka č. 3:  
Zadání: Znáš nějakou pohádku, ve které vystupuje macecha? 
Jaká obvykle macecha v pohádkách bývá? Jak se chová 
k nevlastním dětem? 
Řešení: Popelka, O Dvanácti měsíčkách, film Mrazík

Pověst č. 4: 
∙ Otázka č. 1:  
Zadání: Jak se jmenuje největší moravské město? Jaký 
pohádkový tvor je s tímto městem spojován? Kde ho 
můžeme vidět? 
Řešení: Brno. Brněnský drak a kolo je v průjezdu brněnské 
Staré radnice: 
Dostupné z WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/d/d0/Brn%C4%9Bnsk%C3%A9_kolo_a_
drak_%2802%29.jpg?uselang=cs

∙ Otázka č. 3:  
Zadání: Když lidé chtějí chytit nějaké nebezpečné zvíře, jak 
to můžou udělat? 
Poznámka autorky: proveďte brainstorming. 

 

a. P Y R A M I D Y

b. P R Y S K Y Ř I C E

c. V Ě T V E

d. Z L A T O

e. L Ý K O

f. O B V A Z

G

g. O H N I Š T Ě

h. T E K U S I S T É K A T L



154  

ČTENÍ NÁS BAVÍ II.

Povídka č. 4: 
∙ Otázka č. 3:  
Zadání: Vymysli ještě minimálně pět dalších věcí, které jsou 
pro Ameriku typické. Přemýšlej o amerických mírách, 
penězích, jídlech (gastronomii), kultuře aj. 
Poznámka autorky: proveďte brainstorming. 

Povídka č. 5: 
Slovník cizích slov lze najít také zde:  http://slovnik-cizich-
slov.abz.cz/

Poznámky k otázkám a úkolům za textem: 

Deset otázek a úkolů za každým literárním textem sestavil 
autorský tým ze dvou okruhů: 
V prvním případě se jedná o otázky a/nebo úkoly, které by 
mohly motivovat čtenáře k zamyšlení nad přečteným textem 
a pomoci mu tak vydedukovat jeho „poselství“.  Z tohoto 
důvoduse autorky snažily o to, aby se jednalo o otázky 
otevřené, co nejvíce motivující studenty k úvahám nad 
významem textu a vedoucí k přemýšlení nad paralelami 
s osobními zkušenostmi čtenářů nebo jejich zkušenostmi 
s jinými texty. 
V tomto smyslu se jedná o tzv. post-reading aktivity, jejichž 
cílem je porozumění textu jako celku (zamyšlení se nad tím, 
co čtenáři text přinesl; zda s ním ne/souhlasí; jaký na něj 
má názor apod.). 
Druhá sada otázek se zaměřuje jednak na pochopení 
jednotlivých bodů charakteristiky žánru (na tom kterém 
konkrétním textu), jednak chce motivovat čtenáře 
k vyhledávání rozšiřujících informací o autorovi, jeho dalším 
díle a vést jej k přemýšlení nad tím, jak by text mohl 
pokračovat. 

K další práci ve třídě navrhujeme obohatit stávající otázky 
o další aktivity (vyberte podle typu textu):  

∙ získání osobních odpovědí od čtenářů (zda se jim text ne/
líbil, ne/souhlasí s ním apod.);  
∙ propojení obsahu textu se zkušeností/znalostí čtenáře; 
∙ zvážení významu textu s ohledem na knihu, ze které je 
převzat (pokud je text součástí nějaké knihy);  
∙ hledání spojitosti mezi texty podobného zaměření; 
∙ navržení praktického upotřebení textu;  
∙ rozlišení názoru od faktu;  
∙ rozpoznání předsudků. 

Více informací o tzv. „post-reading“ aktivitách lze získat 
např. zde: 
∙ NUTTALL, C. TeachingReadingSkills in a ForeignLanguage. 
Ox fo rd ,  1996 .  ISBN 0 -435-24057-9 .
∙ Post-reading Reading Activities[cit. 18. 3. 2014]. Dostupné 
z WWW: http://learningplace.com.au/deliver/content.
asp?pid=31486.
∙ STAŇKOVÁ, V. : Rozvoj čtenářských dovedností neslyšících 
žáků v souladu s referenční úrovní A2. [bakalářská práce]. 
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav českého jazyka 
a  teor ie  komunikace ,  Praha ,  2012 .

Řešení některých zadaných otázek a úkolů v publikaci: 

Pověst č. 2: 
Poznámka autorky: vyprávění v originále má prvky obecné 
češtiny. Doporučuji využít při obohacování pasivní (aktivní) 
slovní zásoby. 
∙ Otázka č. 3:  
zdroj: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10169912963-
cerna-sanitka/308292320360001-stopar/)

Pověst č. 5: 
∙ Otázka č. 10:  
Zadání: Čím se tato pověst liší od pohádky? 
Řešení: v pověsti se objevuje: 
konkrétní místo a čas; souvislost s historickou událostí; 
naopak neobjevují se v ní žádné kouzelné předměty. 

Pověst č. 6: 
∙ Otázka č. 10:  
Zadání: O jaký druh pověsti tedy jde? Můžeš zvolit dvě 
odpovědi.
Řešení: a) erbovní pověst nebo b) pověst o lidech 
(o statečném rytíři Stůjmírovi a jeho činech). 

Výkladový slovník 

Heslář Slovníku je sestaven z pojmů obsažených v textech 
kapitol DVD Čtení nás baví II: Úvod, Charakteristika žánru 
a Autoři, jejichž tvorba reprezentuje jednotlivé žánry (Mýtus, 
Pověst, Povídka, Román).  
Cílem autorky nebylo vytvořit ucelený výkladový slovník 
literárních pojmů, i když jsme si jako autorský tým vědomy 
toho, že i jeho by bylo potřeba. 
Podkladem pro vznik výkladového slovníku v českém 
znakovém jazyce se stala jeho psaná podoba, která je také 
jeho součástí. To tedy znamená, že vysvětlení pojmu 
v  českém znakovém jazyce není/nemusí být doslovným 
překladem vysvětlení pojmu v jeho psané podobě. 
Recenzentem této části práce byl Ing. Pavel Janáček, PhD., 
Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i. 
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KAPITOLA: ÚVOD

• Klementinum: 
převzato z                                                                         
http://www.archiweb.cz/Image/
zpravy/2009-09/klementinum.jpg 
2014-3-3
Autor: neznámý

• Národní knihovna České republiky: 
převzato z 
www.hamady.eu
Autor fotografie – Jan Hamaďák

• Johannes Gutenberg: 
převzato z 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/3/33/Gutenberg.jpg 
cit. 2014-3-3
Autor: neznámý 
                             
• knihtisk (dílna): 
převzato z                                                                      
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/a/a0/Buchdrucker-1568.png 
cit. 2014-3-3
Autor: Jose Amman
           
• Ústřední knihovna v Praze: 
převzato z                                                                  
http://upload.wikimedia.org/
wikipedia/commons/b/b5/
M%C4%9Bstsk%C3%A1_knihovna_%
28Star%C3%A9_M%C4%9Bsto%29_i
%C3%A1nsk%C3%A9_n%C3%A1m..
jpg?uselang=cs 
cit. 2014-3-6
Autor: Ondřej Kořínek

• Ústřední knihovna v Praze (vchod): 
převzato z                                                   
http://upload.wikimedia.
org/wikipedia/commons/f/
fb/034_M%C4%9Bstsk%C3%A1_
knihovna.JPG?uselang=cs 
cit. 2014-3-6
Autor: Ergane

• Webové stránky Městské knihovny 
v Praze: 
převzato z     
http://www.mlp.cz/cz/kontakty/ 

cit. 2014-3-3
Zdroj: Městská knihovna v Praze

• pobočka městské knihovny Praha-
-Stodůlky: 
autor fotografie – Romana Petráňová, 
2014

• pobočka městské knihovny Praha-
-Smíchov: 
převzato z    
http://upload.wikimedia.org/
wikipedia/commons/5/56/Knihovna_
Sm%C3%ADchov.jpg?uselang=cs 
cit. 2014-3-15
Autor: cs: ŠJů

• Ústřední knihovna v Praze (interiér): 
autor fotografie – Romana Petráňová, 
2014            

• knihovna v Ústí nad Orlicí (interiér): 
převzato z
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/2/2a/Interier_knihovny.
JPG?uselang=cs 
cit. 2014-3-15
Autor: Městská knihovna v Ústí nad 
Orlicí

• Ústřední knihovna v Praze (interiér) : 
autor fotografie – Romana Petráňová, 
2014                                                                         

• Chat: 
autor ilustrací – Lucie Fričová, 2013

• Daniela : 
autor ilustrace – Lucie Fričová, 2013

• Erika: 
autor ilustrace – Lucie Fričová, 2013
Veronika: autor ilustrace – Lucie 
Fričová, 2013                                                           

• Václav: 
autor ilustrace – Lucie Fričová, 2013                                                          

• Marie: 
autor ilustrace – Lucie Fričová, 2013  

• Petr: 
autor ilustrace – Lucie Fričová, 2013
                                                           
• Patrik: 
autor ilustrace – Lucie Fričová, 2013

• Julie: 
autor ilustrace – Lucie Fričová, 2013                                                           

• Magda a Kateřina: 
autor ilustrace – Lucie Fričová, 2013                                                           

• Magda a Kateřina: 
autor ilustrace – Lucie Fričová, 2013                                                           

• domácí knihovna: 
autor fotografie – Romana Petráňová, 
2014

• knihkupectví  Academia: 
převzato z                             
http://upload.wikimedia.org/
wikipedia/commons/2/29/V%C
3%A1clavsk%C3%A9_n%C3%
A1m%C4%9Bst%C3%AD_34%
2C_Wiehl%C5%AFv_d%C5%AFm.
jpg?uselang=cs 
cit. 2014-3-15
Autor:  ŠJů                                                              

• naučná literatura: 
autor fotografie – Romana Petráňová, 
2014

• knihovna: oddělení beletrie: 
autor fotografie – Romana Petráňová                        

• oddělení naučné literatury (filozofie): 
autor fotografie – Romana Petráňová, 
2014                          

 • Calliope – múza poezie: 
převzato z   
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/1/11/Calliope_sarcop s_
Louvre_Ma475.jpg?uselang=cs
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cit. 2014-4-15
Autor: neznámý

• J. Bradier: Poezie 
http://upload.wikimedia.org/
wikipedia/commons/d/d5/Pradier_
Po%C3%A9sie.JPG?uselang=cs 
cit. 2014-3-24
Autor: James Bradier

• G. Klimt: Poezie 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/6/69/Klimt_-_Poesie.
jpeg?uselang=cs [cit. 2014-3-24]
Autor: G. Klimt 

• G. Boccaccio: 
převzato z                                                                                                   
http://upload.wikimedia.org/wikipe-
dia/commons/d/db/Boccaccio_by_
Morghen.jpg 
cit. 2014-3-15
Autor: Raffaello Sanzio Morghen, 1822

• Dekameron: převzato z                    
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/2/2c/Waterhouse_
decameron.jpg 
cit. 2014-3-5
Autor: John William Watterhouse, 
fotograf neznámý

• knihovna: oddělení pohádek: 
autor fotografie – Romana Petráňová, 
2014               
                          
• Platon: 
převzato z                    
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/b/b4/Platon.jpg 
cit. 2013-12-5
Autor: Rafael
• Aristoteles (busta): 
převzato z     
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/a/ae/Aristotle_Altemps_
Inv8575.jpg 
cit. 2013-12-5
Autor: Lysippos, fotograf Jastrow

• Národní divadlo (interiér): 
převzato z                                                                    
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/e/ea/Nationaltheater_von_
innen_%28B%C3%BChnenbild%29.
JPG
cit. 2014-3-5

Autor: Staycoolandbegood

• Olomouc: jeviště Divadla 
Moravského: 
převzato z                                            
http://upload.wikimedia.org/
wikipedia/commons/1/11/Divadlo_
Moravsk%C3%A9%2C_p%C5%AFv._
Old%C5%99icha_
Stibora_%28Olomouc%29%2C_
port%C3%A1l_jevi%C5%A1t%C4%9B.
JPG?uselang=cs 
cit. 2014-3-9
Autor: Lehotsky

• Olomouc: hlediště Divadla 
Moravského: 
převzato z                                            
http://upload.wikimedia.org/
wikipedia/commons/7/72/
Olomouc%2C_Moravsk%C3%A9_
divadlo%2C_hledi%C5%A1t%C4%9B.
jpg?uselang=cs [cit. 2014-3-9]
Autor: Palickap

• A. Čechov: 
převzato z                                                                                        
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/5/50/1900_yalta-gorky_
and_chekhov.jpg?uselang=cs 
cit. 2014-14-4
Autor: neznámý

• knihovna: abecední řazení podle 
jména autorů: 
autor fotografie – Romana Petráňová, 
2014 

• Ústřední knihovna: oddělení beletrie: 
autor fotografie – Romana Petráňová, 
2014

• E. Bass (vlastním jménem Eduard 
Schmidt): 
převzato z                                         
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/4/48/Eduard_Bass%2C_
reli%C3%A9f.jpg 
cit. 2014-3-5
Autor: ŠJů (Praha: pamětní deska na 
domě, kde žil.)

• E. Krásnohorská (vlastním jménem 
Alžběta Pechová): 
převzato z                                                 

http://upload.wikimedia.org/
wikipedia/commons/5/59/Jan_
Vil%C3%ADmek_-_Eli%C5%A1ka_
Kr%C3%A1snohorsk%C3%A1.jpg 
cit. 2014-3-9
Autor: Jan Vilímek

• I. Olbracht (vlastním jménem Kamil 
Zeman): 
převzato z                                                      
http://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Ivan_Olbracht_1929.jpg 
cit. 2014-3-15
Autor: neznámý

• M. Majerová (vlastním jménem Marie 
Bartošová): 
převzato z
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/3/35/MajerovaMarie1923.
jpg 
cit. 2014-3-15
Autor: neznámý; zdroj: F. S. Frabša: 
Čeští spisovatelé dnešní doby, Praha, 
Lidová tribuna, Rosendorf, 1923

• B. Hrabal: kompletní dílo: 
převzato z                                                         
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/0/04/Bohumil_Hrabal%2C_
Complete_works_edition_in_19_
volumes.jpg?uselang=cs cit. 
2014-3-15
Autor: HTO

• Jičín: 
převzato z                                                         
http://upload.wikimedia.org/
wikipedia/commons/5/5e/Jicin_-_
Valdstejn%27s_square_with_
Valdicka_gate.jpg 
cit. 2014-3-15
Autor: David Paloch
                    
• V. Čtvrtek: 
převzato z
http://www.slovnikceskeliteratury.
cz/getImage.
jsp?docid=1308&thmb&id=92 cit. 
2014-3-15
Autor: neznámý

• Rumcajs a Manka: 
autor fotografie – Romana Petráňová, 
2014
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• J. Verne: 
převzato z
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/7/77/F%C3%A9lix_
Nadar_1820-1910_portraits_Jules_
Verne.jpg 
cit. 2014-3-15
Autor: Nadar

• J. Verne – podpis: 
převzato z
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/8/8e/Jules_Verne_
autograph.jpg 
cit. 2014-3-15
Autor: neznámý

• J. Verne – 20 000 mil pod mořem 
(v němčině): 
převzato z
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/c/c0/JulesVerneNemo.
jpg?uselang=cs 
cit. 2014-3-15
Autor: neznámý

• D. Defoe: 
převzato z                                                                                         
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/a/a3/Daniel_Defoe_Kneller_
Style.jpg?uselang=cs 
cit. 2014-3-15
Autor: neznámý

• D. Defoe: Robinson Crusoe: 
převzato z                                               
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/1/1c/Robinson_crusoe_
rescues_friday-1868.jpg 
cit. 2014-3-15
Autor: http://www.imagesonline.
bl.uk/britishlibrary/controller/
subjectidsearch?id=12363 

• G. Flaubert: 
převzato z                                                                                                              
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/1/17/Flaubert-Giraud.jpg 
cit. 2014-3-15
Autor: Eugene Giraud

• G. Flaubert: Paní Bovaryová: 
převzato z                                                                                         
http://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Madame_Bovary_(sv).djvu 
cit. 2014-3-25
Autor: neznámý

• K. May: 
převzato z                                                                                                                                                
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/d/db/KarlMay_Raupp.
jpg?uselang=cs 
cit. 2014-3-15
Autor:  Erwin Raupp

• K. May: Vinnetou: 
převzato z                                                                                                                                                
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/3/38/Piere_Brice_als_
Winnetou%2C_Karl-May-Festspiele_
Elspe_1.jpg?uselang=cs cit. 
2014-3-15
Autor: Elke Wetzig

• F. Kafka: 
převzato z                                                                               
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/b/b4/Kafka.jpg 
cit. 2014-3-15
Autor: neznámý

• J. Seifert: reliéf na náhrobku 
v Kralupech nad Vltavou: 
převzato z                                                                                                                                                
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/1/1f/Jaroslav_Seifert_
grave_at_Kralupy_nad_Vltavou_
cemetery_CZ_0008.jpg 
cit. 2014-3-15
Autor: Miaow Miaow

• M. Kundera: 
převzato z                                                                                                                                                
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/0/04/Milan_Kundera.jpg 
cit. 2014-3-9
Autor: Elisa Cabot

• M. Kundera: Žert: 
autor fotografie – Romana Petráňová, 
2014                

• čtečka knih: 
převzato z
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/d/d7/IFA_2012_IMG_5329.
JPG?uselang=cs 
cit. 2014-3-9
Autor: Michael Movchin

• tlumočené představení Růže pro 
Algernon: 
zdroj: databáze Komory tlumočníků 
českého znakového  jazyka

• titul knihy: Hráč: 
autor fotografie –  Romana Petráňová 
2014

• Z. Svěrák: 
převzato z                                                                                                                                                
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/3/39/Zden%C4%9Bk_
Sv%C4%9Br%C3%A1k_2013.JPG 
cit. 2014-3-9
Autor: David Sedlecký

• A. Lustig: 
převzato z
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/5/52/Arnost_Lustig_a_
Marketa_Malisova_-1_cropped.
jpg?uselang=cs 
cit. 2014-3-9
Autor: Jiří Nedorost

• J. Deaver: 
převzato z                                                                                                                                                
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/8/81/Jeffery_Deaver_
October_2006.jpg 
cit. 2014-3-9
Autor: Antonio G. Colombo

• K. Čapek a J. Čapek: 
převzato z                                                                                                                                                
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/2/20/D%C5%AFm_
Karla_%C4%8Capka%2C_
Praha%2C_2011_%281%29.JPG 
cit. 2014-3-9
Autor: Podzemník

• divadelní představení R.U.R.: 
převzato z                                                                                                                         
http://upload.wikimedia.org/
wikipedia/commons/8/87/Capek_play.
jpg?uselang=cs 
cit. 2014-3-9
Autor: neznámý, svolení: PD-OLD-70

• J. Hašek: pomník v Lipnici nad 
Sázavou: 
převzato z                                          
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/7/75/Jaroslav_Hasek_-_
pomnik_v_Lipnici_nad_Sazavou_-_
detail.jpg 
cit. 2014-3-9
Autor: Matěj Baťha
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• J. Hašek: Osudy dobrého vojáka 
Švejka: 
autor fotografie – Romana Petráňová, 
2014

• J. Hašek: Osudy dobrého vojáka 
Švejka v němčině: 
převzato z 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/9/98/Schweijk.jpg cit. 
2014-3-9
Autor: neznámý

• J. Hašek: Osudy dobrého vojáka 
Švejka v ukrajinštině: 
převzato z
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
uk/1/11/Shveik_Book.gif cit. 
2014-3-24
Autor: neznámý

• Osudy dobrého vojáka Švejka: 
filmové zpracování:
převzato z
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
uk/5/55/Voyak_Svejk.jpeg 
cit. 2014-3-24
Autor: Oleg Kikta

• Ch. Morgenstern: 
převzato z                                                                               
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/2/28/Morgenstern-h420.
jpg?uselang=cs 
cit. 2014-3-24
Autor: neznámý

• K. J. Erben: 
převzato z             
http://upload.wikimedia.org/
wikipedia/commons/6/6a/
Jan_Vil%C3%ADmek_-_Karel_
Jarom%C3%ADr_Erben.jpg> 
cit. 2014-3-24
Autor: Jan Vilímek (1860–1938)

• J. Hašek: 
převzato z                                                                                                                                                
http://upload.wikimedia.org/
wikipedia/commons/6/6b/Jaroslav_
Ha%C5%A1ek.gif 
cit. 2014-3-24
Autor: neznámý

• M. Kundera: 
převzato z 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/8/87/Milan_Kundera_redux.
jpg 
cit. 2014-1-8
Autor: Elisa Flickr

• K. Čapek: 
převzato z                                                                                                                                                
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/b/bd/Karel-capek.
jpg?uselang=cs 
cit. 2014-3-24
Autor: neznámý

• Robinson Crusoe a Pátek: 
převzato z                                                                        
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/3/3c/Slavery_Good_White_
Man.jpeg 
cit. 2014-3-24
Autor: neznámý

• v knihovně: 
autor fotografie – Romana Petráňová, 
2014

• Švejk: socha v Przemyslu:  
převzato z                                                        
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/6/63/Dobry_wojak_
Szwejk_-_Przemysl3.jpg?uselang=cs 
cit. 2014-3-8
Autor: Goku122

• E. Petiška: 
převzato z                                                                                               
http://upload.wikimedia.org/
wikipedia/commons/6/63/Petiska_v_
pracovn%C4%9B.jpg 
cit. 2014-3-24
Autor: rodinný archiv

• čtenářka v knihovně: 
převzato z                                                                                               
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/d/dd/Girl_in_the_
Library_%283638661587%29.jpg 
cit. 2014-3-24
Autor: Tulane Public Relations

• čtenářská dílna: 
zdroj knihovna Ulity

• tlumočené autorské čtení: knihovna 
Ulita: 
zdroj knihovna Ulity 

• čtení dětem: 
převzato z                                                                                               
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/7/73/US_Navy_070421-
N-1280S-001_Wally_Amos%2C_
founder_of_Famous_Amos_Cookies_
takes_children_on_a_reading_
adventure_during_Springfest.jpg 
cit. 2014-3-24
Autor: Tulane Public Relations

• Ústřední knihovna v Praze: oddělení 
pro děti a mládež: 
převzato z                                                                                           
http://upload.wikimedia.org/
wikipedia/commons/9/98/%
C3%9Ast%C5%99edn%C3%
AD_knihovna_pro_d%C4%9Bti_a_
ml%C3%A1de%C5%BE.
jpg?uselang=cs 
cit. 2014-3-24
Autor: KMP

• podklad pro klíčované pozadí: 
autor fotografie – Romana Petráňová

• podklad pro klíčované pozadí: 
autor fotografie – Romana Petráňová

KAPITOLA: MÝTUS

• Ivan Olbracht: 
převzato z
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/5/5e/Ivan_Olbracht_1929.
jpg 
cit. 2014-3-24
Autor: neznámý

• Václav Šolc (busta na hrobě)>:  
převzato z
<http://upload.wikimedia.org/
wikipedia/commons/9/96/
V%C3%A1clav_%C5%A0olc_hrob_
busta_crop.jpg> 
cit. 2012-9-11
Autor: Manka

• Eduard Petiška: 
převzato z
http://upload.wikimedia.org/
wikipedia/commons/6/63/Petiska_v_
pracovn%C4%9B.jpg?uselang=cs 
cit. 2012-9-11
rodinný archiv  
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• Vladimír Hulpach: 
převzato z
http://www.slovnikceskeliteratury.
cz/getImage.
jsp?docid=710&thmb&id=1190 
cit. 2012-9-11
Autor: neznámý

• Ivan Hudec: 
převzato z
http://www.kysuce.sk/images/poslanci/
ivan-hudec.jpg 
cit. 2012-9-11
Autor: neznámý, zdroj: http://www.
kysuce.sk/osobnosti/osobnosti-
regionu/109/ivan-hudec.html

• Semily: rodný dům I. Olbrachta: 
převzato z
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/e/e8/Semily_-_muzeum_
Husova_2.jpg 
cit. 2014-3-27
Autor: Luděk Kovář

• Semily: sousoší Otec a syn (Antal 
Stašek a Ivan Olbracht): 
převzato z
http://upload.wikimedia.org/
wikipedia/commons/c/ca/Semily_-_
souso%C5%A1%C3%AD_Otec_a_syn.
jpg 
cit. 2014-3-27
Autor: Luděk Kovář

• Sobotka: Šolcův statek: 
převzato z
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
mmons/7/77/%C5%A0olc%C5%AFv_
statek.jpg 
cit. 2014-3-27
Autor: Manka

• Staré řecké báje a pověsti: 
autor fotografie – Romana Petráňová, 
2014

• Indiánské pohádky: 
autor fotografie – Romana Petráňová, 
2014

• Báje a pověsti z Čech a Jižní Moravy 
autor fotografie – Romana Petráňová, 
2014

• Keltské mýty a báje:
 

autor fotografie – Romana Petráňová, 
2014

• Kysucké Nové Mesto: 
převzato z
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/e/eb/Kysucke_nove_mesto-
namestie_slobody.jpg 
cit. 2014-4-1
Autor: Juloml

• Mýty a legendy: Stvoření světa
autor fotografie – Romana Petráňová, 
2014

KAPITOLA: POVĚSTI

• Karel Kalláb:
Zdroj: Horácké muzeum a Informační 
centrum a rodinný archiv
Autor: neznámý

• Josef Pavel:
Zdroj: z archivu Městského muzea 
Horažďovice
Autor: neznámý

• Eduard Petiška: 
převzato z
http://upload.wikimedia.org/
wikipedia/commons/6/63/Petiska_v_
pracovn%C4%9B.jpg?uselang=cs 
cit. 2014-3-20
Zdroj: rodinný archiv
  
• Oldřich Sirovátka: 
převzato z
http://na.nulk.cz/1987/2/2_019.jpg cit. 
2014-3-20
Autor: neznámý

• Vladimír Hulpach: 
převzato z
http://www.slovnikceskeliteratury.
cz/getImage.
jsp?docid=710&thmb&id=1190 
cit. 2014-3-20
Autor: neznámý

• Petr Janeček: 
převzato z
http://img.radio.cz/pictures/lidi/
janecek_petr.jpg 
cit. 2014-3-20
Zdroj: radio.cz

• Nové Město na Moravě: rodné město 
Karla Kallába: 
převzato z
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/c/c2/M%C4%9Bstsk%C3
%BD_d%C5%AFm_%C4%8Dp_8%
2C_Nov%C3%A9_M%C4%9Bsto_n_
Mor_2012-09_%281%29.JPG cit. 
2014-3-20
Autor: Maxx
 
• obálka knihy:  
převzato z
http://www.adam2006.estranky.cz/
img/picture/626/k.-kallab--povesti-
hradu...---1.-dil-1937.jpg 
cit. 2014-3-20
Autor: neznámý 

• Zámek Hrubá Skála: zámek, ke 
kterému se vztahuje adaptace pověsti 
od Josefa Pavla: 
převzato z
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/9/94/Hruba.jpg cit. 2014-
3-20
Autor: Olaf1541

• Velké Hydčice: rodiště J. Pavla: 
převzato z
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/b/ba/Velk%C3%A9_
Hyd%C4%8Dice_%281%29.JPG 
cit. 2014-3-20
Autor: Chmee2

• Filozofická fakulta University Karlovy: 
zde E. Petiška studoval: 
převzato z
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/b/b1/Praha%2C_Star
%C3%A9_M%C4%9Bsto%2C_
N%C3%A1m%C4%9Bst%C3%
AD_Jana_Palacha%2C_FF_UK_01.
jpg?uselang=cs 
cit. 2014-3-20
Autor: Daniel Beránek

• Brněnské kolo a drak: obrázek k 
adaptaci pověsti od Oldřicha Sirovátky:
převzato z
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http://upload.wikimedia.org/
wikipedia/commons/c/cd/
Brn%C4%9Bnsk%C3%A9_kolo_a_
k_%2802%29_v%C3%BD%C5%99
ez.jpg 
cit. 2014-3-20
Úprava obrázku: bazi
Autor původního souboru: kirk

• Nostický palác, ministerstvo kultury: 
zde pracoval V. Hulpach:
převzato z
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/4/48/Nosticky_palac.jpg 
cit. 2014-3-20
Autor: Ludek

• Národní muzeum v Praze: zde P. 
Janeček pracuje: 
převzato z
http://upload.wikimedia.org/
wikipedia/commons/8/8a/
Praha%2C_N%C3%A1rodn%C3%AD_
muzeum_-_2.jpg?uselang=cs 
cit. 2014-3-20
Autor: Patrik Paprika

• český znak: 
převzato z
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/e/ed/Coat_of_arms_of_the_
Czech_Republic.svg?uselang=cs 
cit. 2014-3-24
Autor: Jiří Louda
Zdroj: Velký státní znak

KAPITOLA: POVÍDKA

• Edgar Alan Poe: 
převzato z
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/7/71/Poe.jpg 
cit. 2013-4-27
Autor: Thomas B. Welch a Adam B. 
Walter

• Anton Pavlovič Čechov: 
převzato z
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/c/c0/Anton_Chekhov_with_
bow-tie_sepia_image.jpg 
cit. 2013-4-27
Autor: neznámý

• Franz Kafka : 
převzato z

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/b/b4/Kafka.jpg 
cit. 2013-4-27
Autor: neznámý

• Karel Čapek: 
převzato z
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/b/bd/Karel-capek.jpg 
cit. 2013-4-27
Autor: neznámý

• Jaroslav Seifert: 
převzato z
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/c/c8/Jaroslav_Seifert_1931.
jpg  
cit. 2014-3-27
Autor: neznámý

• John Steinbeck: 
převzato z
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/e/e7/John_Steinbeck_1962.
jpg 
cit. 2013-4-27
Autor: Nobel Foundation

Edgar Alan Poe: Dobrodružství 
Gordona Pyma: 
převzato z
http://upload.wikimedia.org/
wikipedia/commons/f/f8/E.A.Poe_
Melantrich_1929.jpg 
cit. 2013-4-27
Autor: Zákupák

• Edgar Alan Poe: podpis: 
převzato z 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/0/03/Edgar_Allan_Poe_
Signature.svg?uselang=cs 
cit. 2013-4-27
Autor: Connormah, E. A. Poe

• Taganrog: rodný dům: 
převzato z
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/a/af/Chekhov_Birthhouse.
jpg 
cit. 2014-3-20
Autor: Alexandr Mirgorodskij

 • dopis otci: 
převzato z

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/6/69/De_Kafka_Brief_an_
den_Vater_001.jpg cit. 
2014-3-20
Autor: neznámý

• Polsko: busta F. Kafky: 
převzato z
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/8/81/Popiersie_Franz_
Kafka_ssj_20060914.jpg 
cit. 2014-3-20
Autor: Paweł Cieśla Staszek_Szybki_
Jest

• Strž: Čapkova vila: 
převzato z
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/3/34/%C4%8Capkova_vila_
zezadu.JPG 
cit. 2014-3-20
Autor: Hvezdar71

• K. Čapek: podpis: 
převzato z
http://upload.wikimedia.org/
wikipedia/commons/4/4b/
PodpisKarla%C4%8Capka.jpg cit. 
2014-3-20
Autor: Lukáš Lukeš

vJ. Seifert: podpis: 
převzato z
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/7/7b/Signature_of_
Jaroslav_Seifert.jpg 
cit. 2014-3-27
Autor: neznámý

• Kralupy n. Vltavou: podobizna na 
hrobě: 
převzato z
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/1/1f/Jaroslav_Seifert_
grave_at_Kralupy_nad_Vltavou_
cemetery_CZ_0008.jpg 
cit. 2014-3-27
Autor: Miaow Miaow

• podpis: 
převzato z
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/f/fb/John_Steinbeck_
signature.svg  
cit. 2014-3-20
Autor: neznámý
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• Kalifornie: Steinbeckův dům: 
převzato z
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/5/5a/John_Steinbeck_
House.jpg 
cit. 2014-3-20
Autor: Naotake Murayama

KAPITOLA: ROMÁN

• Fjodor Michajlovič Dostojevskij: 
převzato z
http://upload.wikimedia.org/
wikipedia/commons/d/d7/
Fedor_Michajlovi%C4%8D_
Dostojevsk%C3%BD_-_Jan_
Vil%C3%ADmek.jpg 
cit. 2014-3-27
Autor: Jan Vilímek

• Jaroslav Hašek: 
převzato z
http://upload.wikimedia.org/
wikipedia/commons/6/6b/Jaroslav_
Ha%C5%A1ek.gif 
cit. 2014-3-27
Autor: neznámý

• John Ronald Reuel Tolkien: 
převzato z
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/b/b4/Tolkien_1916.jpg 
cit. 2014-3-27
Autor: neznámý

• Daniel Keyes: 
převzato z
http://d202m5krfqbpi5.cloudfront.net/
authors/1328430586p5/11072.jpg 
cit. 2014-3-27
Autor: neznámý

• Jeffery Deaver: 
převzato z
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/8/81/Jeffery_Deaver_
October_2006.jpg 
cit. 2014-3-27
Autor: Antonio G. Colombo

• Poznámky ke knize Bratři 
Karamazovi: 
převzato z
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/b/b3/Bkdraft.jpg 
cit. 2014-3-27
Autor: neznámý

• Rukopis: dopis bratrovi: 
převzato z
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/5/50/Fyodor_Mikahailovich_
Dostoyevsky%27s_Handwriting_1838.
jpg 
cit. 2014-3-27
Autor: neznámý

• Podpis: 
převzato z
http://upload.wikimedia.org/
wikipedia/commons/d/d4/Jaroslav_
Ha%C5%A1ek_-_podpis.svg 
cit. 2014-3-27
Autor: neznámý

• Praha: deska na rodném domě: 
převzato z
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/f/fe/Ha%C5%A1ek_-_rodn
%C3%BD_d%C5%AFm_%C5%A0kols
k%C3%A1.jpg 
cit. 2014-3-27
Autor: Luděk Kovář

• Birmingham: dům, kde žil Tolkien: 
převzato z
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/6/67/264_Wake_Green_
Road.jpg 
cit. 2014-3-27
Autor: Oosoom

• J. R. R. Tolkien: hrob: 
převzato z
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/7/72/Tolkien%27s_grave.
jpg 
cit. 2014-3-27
Autor: Álida Carvalho

• D. Keyes: Růže pro Algernon: 
převzato z
http://www.popron.cz/fotocache/
bigorig/302784.jpg
Zdroj: Popron

• Glen Ellyn: rodiště J. Deavera: 
převzato z
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/8/80/Glen-ellyn-historic-
district.jpg 
cit. 2014-3-27
Autor: Dmadeo
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