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Anotace 

 
Práce s pracovním listem. Písemné odpovědi na otázky. 

 

 

 

1. Přečti si text a vyber správnou variantu. 

Výstup druhý 

VÁCLAV, VERUNKA (z pravé strany). Předešlí.  

VÁCLAV (nese kosu). 

VERUNKA (nese hrábě). 

VÁCLAV: Víš, Verunko, já letos časně z jara vybral v Dubině hnízdo kosů a jednoho samečka 

jsem pro tebe naučil hvízdat písničku. 

VERUNKA (radostně a rychle): Kosa? Pro mě? - Písničku? Ale jdi! A jakou? 

VÁCLAV (teskně): Inu, víš, nu - tu zamilovanou písničku mýho nebožtíka bratra Josefa, co pad 

v bitvě u Náchoda - víš tu "V kvetoucím věku svoji mladosti.. 

VERUNKA (zpívá): 

V kvetoucím věku svoji mladosti 

zbaven všechněch svobod 

i vši radosti, - 

neb stav vojanský 

ten na mě čekal... 

(Vřele a srdečně.) Vidíš, Václave, kdys slyším tuhle písničku, jakobych viděla před sebou tvýho 

nebožtíka bratra Josefa, když tu byl v uniformě na felabu. A když potom přišlo od ouřadu, že v 

tej vojně pad, tak jsem měla hroznou lítost. 

VÁCLAV (smutně): Inu, milá Verunko, když my si u nás doma na to vzpomeneme... 

VERUNKA: Nu ale, Václave, tys udělal bratrovi krásnou památku. Založil jsi z jeho podílu při 

radotickém záduší fundací na dvě mše do roka, na den jeho narození a na den bitvy u Náchoda, a 

potom jsi dal postavit krásnej, kamenej kříž na rozcestí u našich polí. A když tak člověk čte ten 

nápis na kříži: (Ukazuje prstem) "Na památku Josefa Dubskýho, který padl roku šedesátým 

šestým v bitvě u Náchoda, po stavil jeho bratr Václav Dubský. - Pomodlete se za jeho duši" - 

když to tak člověk čte, to si hned pomyslí: Inu, tenhle Václav je jistě ňákej dobrej člověk... No a 

potom tenkrát, víš, když radotickej pan farář ten kříž světil a držel tu řeč o tvé lásce bratrské, 

tenkrát jsem tak usedavě plakala a řekla jsem si: Tenhle Václav má dobrý srdce, toho bych 

chtěla jednou za muže. 



 

 

VÁCLAV (srdečně): A vidíš, Verunko, já tě tenkrát viděl plakat a taky jsem si hned pomyslil, 

že máš dobrý srdce! A od tý doby mi kolikrát napadlo: až se budeš chtít jednou oženit, jinou si 

nebudeš namlouvat, než Verunku. 

VERUNKA (radostně): No a vidíš, dočkali jsme se toho. (Spěšně a tím se prozradí.) Naši staří 

nemají nic proti tomu. 

VÁCLAV (rychle a žertem): A jak pak ty to víš? 

VERUNKA: Já už s naší pajmámou o tom mluvila. 

VÁCLAV: A jdi! - Ale, abych ti pravdu řek' - já už s naší pajmámou taky. 

VERUNKA: Ty taky? 

VÁCLAV (vezme Verunku za ruce radostně): I bodejť. A poněvadž máme oba pěkný živobytí, 

budeme spolu šťastni, (šetmě.) Nu a víš, Verunko - nadělí-li nám pámbíček (poněkud rozpačitě) 

víš - taky ještě tak něco maličkého... 

VERUNKA (ostýchavě klopí oči, ale přece srdečně): No víš - Václave - to já myslím - že nám 

pámbu jistě nadělí - 

VÁCLAV (radostně a srdečně): I moje zlatá, zlatá Verunko, to bysme měli za živa na zemi 

nebe - 

VERUNKA: Ale Teď, Václave, s pánem bohem, musím domu. Tu máš svou kazajku. Dobrou 

noc!... 

 

 

 

A) Ukázka pochází ze hry: 
a) Maryša                  Gazdina roba                c) Naši furianti      d) Její pastorkyňa 

 

B) Vystupující postavy jsou: 

a) přátelé                  b) manželé                   c) zamilovaní         d) sourozenci 

 

C) Vystupující postavy: 

a) se hádají             b) řeší závažný problém  c) spolu laškují      d) plánují víkend 

 

D) Václavův bratr: 

a) už zemřel            b) je těžce nemocen        c) hledá práci         d) je farář 

 

E) Vystupující postavy jdou: 

a)  z kostela             b) z návštěvy                  c) z procházky         d) z pole 

 

F) Slova psaná kurzivou jsou: 

a) scénické poznámky  b) autorské poznámky  c) přímá řeč        d) nářečí 

 

G) Tato slova jsou určena pro : 

a) autora             b) herce            c) diváky      d) nemají žádnou funkci 

 

H) Postavy hovoří: 
a) nářečím           b) hovorovou češtinou   c) spisovnou češtinou  d) cizím jazykem 

 

                    F)  Ukázka je psána formou: 



 

 

                          a) monologu          b) vnitřní promluvou postav  c) dialogu     d) er-formou 

 

                    G) Pajmáma znamená: 

                          a) babička               b) selka                           c) matka              d) sestra 

         

I) Děj ukázky se odehrává  na: 

a) venkově            b)  ve městě                 c) na periferii         d) ve velkoměstě 

 

J) Vystupující postavy: 

a) by spolu chtěly bydlet                        b) by si chtěly koupit dům  

                          c) společná budoucnost  nezajímá            d) by spolu chtěly mít děti 

 

K) Příjmení Václava je: 

a) Dubský         b) Dupský        c) Radotínský                  d) Radotický 

 

 

 

 

 



 

 

Řešení: A-c, B-c,C-c,D-a,E-d,F-a,G-b,H-a,F-c,G-c,I-a,J-d,K-a 

 

Zdroj: STROUPEŽNICKÝ, Ladislav. Naši furianti: obraz života v české vesnici o čtyřech dějstvích. 2., upr. 

vydání. V Praze: Nakladatelské družstvo Máje, 194-?, 139 s. Divadelní knihovna Máje, sv. 25. 


