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1. Jméno hlavní postavy z knihy Stařec a moře. 
2. Jeden z románů Williama Faulknera. 
3. Jméno hromotluka z knihy O myších a lidech. 
4. Román Hermanna Hesseho 
5. Jméno chlapce z knihy Smrt v Benátkách. 
6. Křestní jméno Woolfové 
7. Hlavní hrdiny románu Hra se skleněnými perlami. 
8. Autor nejznámějšího antického eposu. 

 
 
V tajence vám vyšlo jméno hlavní postavy fantastického antiutopického cestopisu z 18.století. 
Následující ukázka je také popisem cesty, ale člověka dvacátého století. 
Přečtěte si ukázku, otázky najdete po jejím přečtení. 
 
(Ukázka -Odysseus) 
 
 
„Výborně, výborně řečeno,“ povídá John Wyse. „Co si dáš?“ 
„Císařskou jízdní policii,“ povídá Lenehan. „Abych to oslavil.“ 
„Jeden půlčík, Terry,“ povídá John Wyse, „a jednu zdviženou ruku. Terry, snad nespíš?“ 
„Ano prosím,“ povídá Terry. „Půl štamprle visky a láhev allsopa. Hned, prosím.“ 
Místo aby obsluhoval panstvo, on čučí do toho sakramentského plátku a hledá v něm 



 

 

pikanterie. Obrázek, jak do sebe zápasníci trkají, až si sakramentskou lebku nadobro rozbijí; 
jeden se, hlavu skloněnou, žene na druhého jako býk na vrata. A zas jiný obrázek: Černý 
netvor upálen v Omaze, Ga. Plno zálesáků v širácích se sklopenou střechou, střílejí na negra 
oběšeného na stromě, jazyk vyplazený a pod sebou má hranici. Hrome, v moři by ho ještě 
měli utopit a na elektrickém křesle odpravit a ukřižovat, aby to měli jisté. 
„A co válečné loďstvo,“ povídá Ned, „které drží v šachu naše nepřátele. 
„Něco ti o tom řeknu,“ povídá občan. „Hotové peklo na zemi. Přečti si o tom v novinách 
odhalení o tom, jak se bičuje na školních lodích v Portsmouthu. Píše o tom nějaký chlap, říká 
si Zhnusený.“ 
A hned se rozpovídá o tělesných trestech, to se postaví do pozoru mužstvo, důstojníci i 
kontraadmiráli v třírohých kloboucích, asistuje u toho pastor s protestantskou biblí, přivedou 
mládenečka, ten vříská po mámě, a přivážou ho na zadek děla.“ 
„Pětadvacet na prdel,“ povídá občan, „tak tomu říkával ten mamlas sir John Beresford, jenže nynější 
bohabojný Angličan tomu říká vyprášit jim kalhoty, ať chtí nebo nechtí.“ 
I povídá John Wyse: „Zvyk takový, že porušit, ne světit jej šlechtí:“ 
A hned vykládá, že tam s dlouhou přijde lodní cvičitel, dá se do toho a nešťastnému 
mladíkovi setsakra zmaluje zadek, až ječí, jako by jej na nože bral.“ 
„To je to slavné britské vojsko,“ povídá občan, „co komanduje celý svět. Otroky prý oni nikdy 
nebudou, přitom jediní na tomto božím světě mají dědičnou sněmovnu a všechna půda patří tuctu 
kňourů a bavlnářských baronů. To je ta velebená velká říše robotníků a bílých otroků.“ 
„Nad níž slunce nikdy nevychází,“ povídá Joe. 
„Tragické je,“ povídá občan, „že oni v ní věří. Nešťastní jahuové v ní věří. 
Oni věří v obucha, mlatce všemohoucího, stvořitele pekla na zemi a v Jendu Matróze, syna jeho 
jediného, jenž se počal z Mariny Anny, trpěl pětadvacet na prdel, ukšírován, sedřen až po hřbet jest, 
kroutil se jak čert do pekel, třetího dne vstal, když mu ztvrd vích, zloupil Abelesa, leží pod lavicí, bolí 
ho zadek, neměl by mnout si ho, odtud přijde potit číše slz a krve.“ 
„Copak není,“ povídá Bloom, „kázeň všude stejná? Nebude myslím stejná i tady, když se síla opře 
síle?“ 
Neříkal jsem to? Jakože tady piju ležák, kdyby měl duši třeba na jazyku, pořád bude člověku tvrdit, že 
život a smrt je totéž. 
 

1. Najdi narážku na fantastický cestopis, jehož hrdina vám vyšel v tajence. 
2. Najdi pasáž, která paroduje dogmata katolické církve. Rozeber, jakým způsobem je 

vytvořena. 
3. Analyzuj slova nepatřící do spisovné češtiny. 
4. Hlavní hrdina knihy se jmenuje Leopold Bloom. Podívej se, jakým způsobem se v Británii slaví 

Bloomovy dny. 
 
 

Použitá literatura: 

JOYCE, James. Odysseus. Praha: Argo, 1995. ISBN 80-7203-227. 
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1. Příjmení literáta, který pobýval nuceně v Brixenu. 
2. Jedna z balad Karla Jaromíra Erbena. 
3. Vůdčí osobnost první fáze NO. 
4. Autor historických románů, napsal například román Mistr Kampanus. 
5. Původní název stavovského divadla. 
6. Jeden z lumírovců. 
7. Hlavní postava satirického příběhu Svatopluka Čecha. 
8. Český autor z období realismu. 
9. Drama Gabriely Preissové. 
10. První sbírka Jana Nerudy. 
11. Český autor próz s naturalistickými prvky. (Kuře melancholik) 
12. Drama Ladislava Stroupežnického. 
 



 

 

 

 

Přečti si ukázku a snaž se posoudit, proč se dílo mělo jmenovat tak, jak je uvedeno  v tajence. 

(ukázka -PaníDallowayová) 

 

Květiny obstará sama, řekla paní Dallowayová. 

Lucy má dost své práce. Musejí se vysadit dveře, přijdou Rumpelmayerovi chlapi. A pak, pomyslela si 

Clarissa Dallowayová, takové ráno! – svěží, jako stvořené pro děti na pláži. 

Jaká radost! Jako by skočila do vody! Protože tak jí to vždycky připadalo, když s tichým zavrzáním 

pantů, které slyší ještě dnes, dokořán otevřela francouzské dveře v Bourtonu a vyrazila ven. Tak svěží, 

tak klidné, samozřejmě tišší než tady bývalo to časné jitro; jako plesknutí vlny, jako polibek vlny, 

chladné a štiplavé, a přece (pro osmnáctiletou dívku, kterou tehdy byla) sváteční, když tam u 

otevřených dveří postávala s pocitem, že se musí přihodit něco strašného, dívala se na květiny, na 

stromy, od nichž vzlínala pára, a havrani vzlétali a zase přistávali, stála a dívala se, až se ozval Peter 

Walsh: “Dumáš uprostřed zeleniny?” – tohle že řekl? – “Já mám radši lidi než květák” – bylo to takhle 

nějak? Nejspíš to prohlásil u snídaně, když si vyšla na terasu – Peter Walsh. Teď někdy se má vrátit z 

Indie, v červnu v červenci, už přesně neví, ty jeho dopisy jsou příšerně nudné; zato jeho průpovídky, 

ty si člověk pamatoval; jeho oči, jeho kapesní nůž, jeho úsměv, jeho nabručenost, a když nenávratně 

zmizely miliony jiných věcí – jak podivné! –, i pár průpovídek jako tuhle o zelenině. 

Maličko se zarazila na chodníku a počkala, až přejede dodávka od Durtnallů. Okouzlující žena, 

pomyslel si Scrope Purvis (který ji znal jen tak, jako člověk zná své sousedy ve Westminsteru), je v ní 

něco ptačího, jakoby sojčího, modrozelená barva, lehkost, živost, i když je jí už přes padesát a od té 

nemoci hodně pobledla. Trčí tam jako na bidýlku, vůbec ho nevnímá, narovnaná jako podle pravítka 

čeká, až bude moct přejít. 

Když totiž člověk žije ve Westminsteru – kolik už je to? přes dvacet let – pociťuje i uprostřed všeho 

toho dopravního ruchu, nebo když se v noci probudí, Clarissa to ví jistě, takové zvláštní ticho, nebo 

snad vážnost, nepopsatelnou pauzu, napětí (ale to by se možná dalo přičíst srdci, které, jak jí řekli, 

oslabila chřipka), než se ozvou údery Big Benu. Tak! Právě se rozezněl. Nejdřív trošku jako 

upozornění, zpěvně, pak celá, neodvolatelně. Olověné kruhy se rozplývaly ve vzduchu. Jak jsme 

pošetilí, napadlo ji, když přecházela Victoria Street. Jenom nebe ví, proč to člověk tak miluje, jak to 

vidí, vytváří si to, obklopuje se tím, boří to a každým okamžikem znovu vytváří. Ale i ty nejhorší 

cuchty, ti nejubožejší z ubožáků sedící na prahu (pití je jejich zkáza) dělají totéž – nedá se tomu 

zamezit, ani kdyby na to vyšel zákon, tím si byla naprosto jistá – právě z téhož důvodu: milují život. V 



 

 

očích lidí, v rytmu, v dupotu i trmácení, v rachotu a vřavě těch povozů, automobilů, omnibusů, 

dodávek, nosičů reklam šourajících se a náhle se otáčejících, těch dechovek, flašinetů, v tom triumfu 

a cinkotu a podivném bzučení nějakého aeroplánu nad hlavou bylo to, co milovala: život, Londýn, 

tento okamžik v červnu. 

Červen byl totiž právě v polovině. Válka skončila, jen ne pro takové nebožáky jako paní Foxcroftová, 

které to včera na vyslanectví mohlo srdce utrhnout, protože toho sympatického hocha zabili a starý 

zámeček teď připadne bratranci; nebo pro lady Bexboroughovou, která prý při zahajování 

dobročinného bazaru držela v ruce telegram, z něhož se dozvěděla, že její milý John také zahynul; 

nicméně je to za nimi, díkybohu je to za nimi. Je červen. Král s královnou se už vrátili do paláce. A 

odevšad, byť bylo ještě časně, se ozývalo tlučení, klapala kopyta klusajících poníků, ťukaly kriketové 

pálky; kriket, dostihy v Ascotu, Ranelaghu a všechno to ostatní, zahalené jemnou pavučinou 

šedomodrého rána, které je s postupem dne vypustí, na jejich trávníky a hřiště postaví poskakující 

poníky, jejichž přední nohy jen tepnou o zem a zase vyletí do vzduchu, ty vířící mladíky, smějící se 

dívky v průsvitném mušelínu, které protančily celou noc, a teď už venčí své směšné chundelaté psíky; 

a už teď, v tuto hodinu, rozvážné staré dámy vyrážely v automobilech vyřizovat cosi tajuplného a 

prodavači už ve výlohách rovnali a leštili šperky s diamanty, nádherné staré smaragdově zelené brože 

z osmnáctého století, aby nalákali Američany (ale člověk musí šetřit, nenakupovat pro Elizabeth tak 

zbrkle), a jí také se to všechno strašně líbilo, milovala to se směšnou a vytrvalou vášní, byla toho 

součástí, neboť její předkové sloužili jako dvořané za časů králů Jiřích, a také ona se chystala toho 

večera zažehnout a rozzářit, uspořádat večírek. Ale jak zvláštní pocit, když vešla do parku: to ticho, 

ten mlžný opar, to bzučení, pomalu plující šťastné kachny, sotva vylíhnutí ptáci brodící se mělčinou; a 

kdo to tamhle jde, zády k vládním budovám, nese se jaksepatří, třímá diplomatku s královským 

emblémem, kdo jiný než Hugh Whitbread, její starý přítel Hugh – ten úžasný Hugh! 

“Přeju dobré ráno, Clarisso!” pozdravil Hugh poněkud nadneseně, protože se přece znali už od 

dětství. “Kam máš namířeno?” 

“Hrozně ráda chodím po Londýně,” odpověděla paní Dallowayová. “Vážně, je to lepší než procházet 

se někde na venkově.” 

Právě přijeli do města – bohužel – za doktory. Jiní sem jezdili do galerie, nebo do opery nebo aby 

vyvedli dcery do společnosti; Whitbreadovi běhali po doktorech. Už bezpočtukrát navštívila Clarissa 

Evelyn Whitbreadovou v sanatoriu. Evelyn je zase nemocná? Evelyn se značně necítí ve své kůži, řekl 

na to Hugh a celým svým poněkud podsaditým, dobře stavěným, mužným, nesmírně hezkým a 

dokonale oděným tělem (chodil vždycky až příliš vybraně oblečený, ale nejspíš kvůli tomu místečku u 

dvora musel) jí sděloval, že jeho žena trpí nějakým vnitřním neduhem, nic vážného, což by Clarissa 

Dallowayová jako dávná přítelkyně měla chápat, aniž by po něm vyžadovala podrobnosti. Ano, 

ovšem; to je ale otrava; a v tu chvíli měla velice sesterský pocit, ale zároveň jako by jí začal vadit její 

klobouk. Ne zrovna nejpříhodnější klobouk na tuhle časnou ranní hodinu. Když si to Hugh hnal kolem 



 

 

a s přehnaným gestem smekal, ujišťoval ji, že vypadá na osmnáct, a jistěže přijde dnes večer na její 

večírek, Evelyn ani jinak nedá, jenom možná o maličko později, protože jednoho z Jimových kluků 

musí vzít na slavnost v paláci – vedle Hugha si vždycky připadala trošičku nedooblečená, jako 

školačka; ale vždycky ho měla ráda, zčásti proto, že se znali odjakživa, svým způsobem to byl dobrý 

člověk, i když Richarda dováděl skoro k šílenství, a pokud jde o Petera Walshe, ten jí až do dneška 

neodpustil, že je jí Hugh sympatický. 

Pamatovala si, jak v Bourtonu docházelo k jedné scéně za druhou – Peter zuřil a Hugh se s ním 

samozřejmě v žádném ohledu nemohl rovnat, ale přesto to nebyl takový blbec, jakého z něj Peter 

dělal, nebyl to žádný nekňuba. Když po něm jeho stará matka chtěla, aby nechal střílení nebo aby ji 

vzal do Bathu, bez řečí to udělal; byl skutečně nesobecký, a pokud jde o to, co říkal Peter, že nemá 

srdce ani mozek, nic než způsoby a vychování anglického džentlmena, to byl zase její drahý Peter ve 

svém nejhorším vydání; jistě, Hugh dovedl být nesnesitelný, dovedl být nemožný, ale na procházce v 

takovém ránu jako je dneska, byl roztomilý. 

(Červen už vylákal ven všechny lístky na stromech. Matky v Pimlicu kojily svá děťátka. Královská flotila 

a ministerstvo námořnictva si vyměňovaly zprávy. Arlington Street a Piccadilly jako by přímo drásaly 

vzduch v parku a horoucně a zářivě čeřily jeho listí na vlnách té božské vitality, kterou Clarissa 

milovala. Tančit, jezdit na koni, jak tohle všechno zbožňovala!) 

Mohli totiž být od sebe třeba stovky let, ona a Peter; jaktěživo nenapsala jediný dopis a ty jeho byly 

suché jako troud; ale zničehonic ji napadlo: Kdyby tu teď se mnou byl, co by asi řekl? – některé dny, 

některé jevy jí vracely jeho obraz klidně, bez té dávné zatrpklosti, což možná byla odměna za to, že jí 

lidé nebyli lhostejní; vracely se jí uprostřed Parku svatého Jakuba v krásném ránu – skutečně. Přitom 

Peter, ať byl sebekrásnější den a stromy a tráva a ta holčička v růžovém – Peter nikdy nic takového 

nevnímal. Nasadil si brýle, když mu řekla; podíval se. Jeho zajímal stav světa – Wagner, Popeova 

poezie, věčná povaha lidí a chyby Clarissiny duše. Jak ji plísnil! Jak se hádali! Jednou si vezme 

ministerského předsedu a bude vítat hosty na horní podestě; dokonalá hostitelka, řekl o ní (kvůli 

tomu si doma v ložnici poplakala), má všecky předpoklady stát se dokonalou hostitelkou, tvrdil. 

A tak se s ním co chvíli hádala v Parku sv. Jakuba, co chvíli se ujišťovala, že udělala dobře – taky že 

ano –, že si ho nevzala. Neboť v manželství je zapotřebí trocha tolerance, trocha nezávislosti mezi 

těmi dvěma, kteří tráví den za dnem společně v jednom domě, což poskytoval Richard jí a ona jemu. 

(Kde je například dnes ráno ? V nějakém výboru, nikdy se neptala, kvůli čemu.) Ale s Peterem člověk 

musel všechno sdílet; všechno se muselo rozebírat. A to bylo nesnesitelné, a když došlo k té scéně v 

zahrádce u fontány, musela se s ním rozejít, nebo by se byli zničili, zničili by se navzájem, byla o tom 

přesvědčená; třebaže si v sobě léta nosila jako šíp, který se jí zabodl do srdce, ten smutek, to utrpení; 

a pak ta hrůza, když jí kdosi na koncertě řekl, že si vzal ženu, kterou potkal na lodi do Indie! Na to 

všechno se nedá zapomenout! Že je chladná, bez srdce, prudérní, to jí řekl. Nikdy prý nechápala, jak 

mu na ní záleží. Ale ty Indky nejspíš ano - hloupoučké, hezoučké, vyzáblé hlupinky. A ona ho litovala 



 

 

zbytečně. Je totiž úplně šťastný, ujišťoval ji – naprosto šťastný, třebaže neuskutečnil nic z toho, o čem 

mluvili; celý jeho život byl jeden neúspěch. Pořád ji to ještě štvalo. 

Došla k bráně parku. Chvíli postála a pozorovala omnibusy na Piccadilly… 

 

 

Použitá literatura: 

WOOLFOVÁ, Virginia. Paní Dallowayová. Praha: Odeon, 2004. 


