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Oprav názvy knih americké literatury druhé poloviny dvacátého století a přiřaď k nim příslušného 
autora: 

 

Na východ od háje     Truman Capote 

Stařec a hoře      Ken Kesey 

Rak vdovou      John Steinbeck 

Kladnokrevně      Yann Martel 

Na vestě      Jack Kerouac 

Zeťák       Ernst Hamingway 

Vyhoďme ho z mola ven    Thomas Pynchon 

Sabathovo kivadlo     William S. Burroughs 

Pí a jeho  pivot      Philip Roth 

Dlažba série 49      John Irving 

 

Otázky k přečtené ukázce 

 

1. Úryvek je z knihy J.D.Selingera Kdo chytá v žitě. Vymysli podobnou úpravu názvu knihy, 
jako je v předchozích úkolech. 

2. Zařaď autora do americké prózy dvacátého století. 
3. Autor bývá volně řazen do beatníků. Vyhledej tři další autory beatníků a u každého 

uveď dvě jeho knihy. 
4. Vyhledej další  knihy J.D.Selingera 
5. Urči, jaký je vypravěč úryvku a celé knihy. 
6. Jaký je to vypravěč.  
7. Uveď dvě další knihy, které mají podobného vypravěče jako tato kniha. 
8. Popiš slovní zásobu úryvku. 
9. Urči, jaké postavy vystupují v úryvku. 
10. Pokus se postavy vystupující v úryvku charakterizovat.  
11. Popiš, jakým způsobem se chová Holden. 
12. Urči literární druh a charakterizuj ho na následujícím úryvku. 

 

OTÁZKY A ÚKOLY K PŘEČTENÍ CELÉ KNIHY 
 
1. Kdo je Stradlater a Sally? 
2. Vyhledej,co je Pencey. 
3. Urči, ze které části knihy je úryvek a jakým způsobem tato situace dopadne. 
4. Napiš, jaké je vyznění celé knihy. 
5. Napiš,jaký časový úsek je zobrazen v celé knize. 

 
Úryvek 



 

 
Viděl jsem ji sklem ve dveřích. Že jsem ji uviděl, bylo proto, poněvadž měla na hlavě tu mou 
nesmyslnou červenou loveckou čepičku – tu čepičku člověk poznal na deset kilometrů. Vyšel jsem 
ven a šel jí po těch kamennejch schodech dolů naproti. Přecházela právě Pátou avenue a táhla za 
sebou takovej velkej kufr! Sotva že ho utáhla. Když jsem přišel blíž, viděl jsem, že je to můj starej kufr, 
ten, co jsem míval, když jsem byl ve Whootonu. Nešlo mi na rozum, co s ním chce dělat. „Nazdar,“ 
povídá, když přišla blíž. Byla z toho šílenýho kufru úplně vyplivaná.  
„Já myslel, že už snad nepřijdeš,“ povídám. „Kruci, co je v tom kufru? Já nic nepotřebuju. Jedu tak, jak 
jsem. Neberu si ani ty kufry, co mám na nádraží. Co to tam kruci máš?“ 
Položila kufr. „Svoje šaty,“ odpověděla. „Já jedu s tebou. Můžu? Jo?“ 
„Cože?“ řek jsem. Já se vám div neskácel, když to řekla. Na mou duši. Zamotala se mi hlava a myslel 
jsem, že zase omdlím nebo co. 
„Svezla jsem to zadním výtahem, aby mě Charlene neviděla. Ono to není těžký. Mám tam než dvoje 
šaty a mokasínky a prádlo a ponožky a ještě pár věcí. Potěžkej. Je lehkej. Jen ho potěžkej... Mohla 
bych jet s tebou, Holdene? Mohla bych? Prosím tě!“ 
„Ne. Drž hubu.“Já myslel, že omdlím navěky. Víte, já jí nechtěl říct, aby držela hubu, ale myslel jsem, 
že zase omdlím. 
„Proč nemůžu? Prosím tě Holdene, nebudu ti překážet – jenom s tebou pojedu – nic víc! Já si ani ty 
šaty nemusím brát, jestli nechceš – vezmu si jen – “ 
„Nic si nevezmeš! Protože nikam nepojedeš. Já jedu sám. A drž hubu.“ 
„Holdene, prosím! Prosím tě vem mě s sebou. Já budu hrozně, hrozně,ale hrozně moc – ani nebudeš 
– “ 
„Nikam nepojedeš. A drž už hubu. Dej sem ten kufr,“ povídám. Vzal jsem jí ten kufr. Už už jsem jí htěl 
jednu vrazit. Já si vám jednu chvíli myslel, že jí snad jednu střihnu. Vážně. 
Rozbrečela se. 
„Já myslel, že máš ve škole hrát v nějaký hře. Myslel jsem, že máš v tý hře hrát Benedicta Arnolda,“ 
povídám. Řek jsem to hrozně šeredně. „Co vlastně chceš? To v tý hře nechceš hrát, propánakrále?“ 
Což ji rozbrečelo ještě víc. Byl jsem rád. Zničehonic jsem si přál, aby brečela, až si načisto vybrečí očí. 
Já vám ji málem nenáviděl. Myslím, že jsem ji nenáviděl hlavně proto, že by nemohla hrát v tý hře, 
kdyby se mnou jela. 
„Pojď,“ povídám. Rozběh jsem se po schodech zpátky k muzeu. Řek jsem si, že udělám to, že uložím 
ten šílenej kufr, co přinesla, někam do šatny, a ona si ho potom ve tři hodiny po škole může zas 
vyzvednout. 
Věděl jsem, že do školy si ho s sebou vzít nemůže. „Tak pojď,“ řek jsem. 
Ale ona se mnou nahoru po schodech nešla. Nechtěla se mnou jít. Šel jsem přesto nahoru, dones 
jsem kufr do šatny a uložil ho, načež jsem zase sešel dolů. Stála tam ještě pořád na chodníku, ale když 
jsem k ní přišel, otočila se ke mně zády. Tohle ona umí. Phoebe se dokáže otočit k někomu zády, když 
chce.  
„Já nikam nejedu. Já jsem si to rozmyslel. Tak už přestaň brečet a drž hubu,“ řek jsem. Legrační na 
tom bylo, že už vůbec nebrečela, když jsem to řek. „Tak pojď. Já tě dovedu zpátky do školy. Tak pojď. 
Přijdeš pozdě.“  
Neodpověděla a nic. Pokusil jsem se vzít ji za pacičku, ale ona mě nechtěla nechat. V jednom kuse se 
ode mě odvracela. 
„Obědvalas? Bylas už na obědě?“ zeptal jsem se jí. Neodpověděla mi. Udělala jenom to, že sundala tu 
mou loveckou čepičku, tu, co jsem jí dal, a taktak že mi ji nehodila rovnou do obličeje. Načež se ke 



 

mně znovu otočila zády. Což mě málem umrtvilo, ale neřek jsem nic. Jenom jsem sebral čepičku a 
strčil ji do kapsy u kabátu. 
„Ty, tak pojď. Já tě dovedu zpátky do školy,“ povídám. 
„Já už zpátky do školy nejdu.“ 
Já vám nevěděl, co odpovědět, když to řekla. Prostě jsem tam zůstal několik minut stát. Musíš jít 
zpátky do školy. Chceš přece hrát v tý hře, ne? Chceš přece hrát Benedicta Arnolda, ne?“ 
„Ne.“ 
„Ale chceš. To se ví, že chceš. Tak už pojď, jdem,“ povídám. „Předně jsem ti už řek, že nikam nejedu. 
Jdu domů. Hned jak se vrátíš do školy, tak jdu domů. Nejdřív zajdu na nádraží a vemu si kufry, načež 
jdu rovnou cestou – “ 
„Já jsem řekla, že zpátky do školy nejdu. Ty si dělej, co chceš, ale já zpátky do školy nejdu,“ povídá. „A 
drž hubu!“  
To bylo poprvé, co mi kdy řekla, abych držel hubu. Znělo to příšerně. Panebože, to vám znělo 
příšerně! Znělo to hůř, než kdyby řekla nějaký sprostý slovo. Ale ještě pořád se na mě ani nepodívala 
a pokaždý, když jsem jí položil ruku na rameno nebo něco, tak mi to nechtěla dovolit. „Poslyš, 
nechtěla bys jít na procházku?“ zeptal jsem se jí. „Nechtěla by ses jít projít do zoologický zahrady? 
Když ti dovolím, abys odpoledne nešla do školy a šla na procházku, tak už těch blbostí necháš?“ 
Neodpověděla mi, pročež jsem to opakoval ještě jednou. „Když tě nechám, aby ses odpoledne ulila ze 
školy a šla na procházku, tak už těch blbostí necháš? Budeš už zejtra hodná holčička a půjdeš do 
školy?“ 
„Třeba jo a třeba ne,“ odpověděla. Načež se trapem rozběhla přes ulici, ani se nepodívala, jestli 
nejede auto. Ona někdy vyvádí jak blázen. Ale já za ní nešel. Věděl jsem, že ona půjde za mnou a tak 
jsem se dal směrem k zoologický zahradě, po tý straně ulice, co je park, a ona se dala po druhý straně 
ulice. Vůbec se na mě neohlídla, ale bylo mi jasný, že koutečkem oka pošilhává, aby viděla, kam jdu. 
Zkrátka a dobře, takhle jsme šli v jednom kuse až k zoo. Znepokojilo mě jedině, když jel kolem ten 
poschoďovej autobus, poněvadž to jsem pak přes ulici neviděl a nevěděl jsem, kde je. Ale když jsme 
došli k zoologický zahradě, tak jsem na ni zařval: „Phoebe! Já jdu do zoologický. Tak pojď!“ 
Nepodívala se na mě, ale bylo mi jasný, že mě slyšela, a když jsem scházel po schodech k zoo, tak 
sem se otočil a viděl, že přechází ulici a jde za mnou. V zoo nebylo nějak moc lidí, poněvadž bylo ten 
den dost hnusně, ale pár lidí bylo kolem bazénu, kde byli lachtani a tak. Chtěl jsem už jít dál, ale 
Phoebulka se zastavila a dělala, že se kouká na lachtany, jak dostávají žrádlo – nějakej chlápek jim 
házel ryby – pročež jsem se vrátil. V duchu jsem si řek, že je to dobrá příležitost se k ní připojit. Šel 
jsem tam, postavil se za ni a položil jí ruku na rameno, ale ona pokrčila kolena a vyklouzla mi. 
Ta se dovede vážně nafrnit, když chce, fakticky. Stála vám tam celou tu dobu, co ty lachtani dostávali 
žrádlo, a já stál přímo za ní. Už jsem jí nedával ruku na rameno a nic, poněvadž kdybych to udělal, 
byla by mi zdrhla doopravdy. Děti jsou legrační. Člověk si musí dát pozor. 
Když jsme odešli od lachtanů, nešla přímo vedle mě, ale nešla ani moc daleko ode mě. Šla po jedny 
straně cesty a já šel po druhý. Nějaká nádhera to zrovna nebyla, ale bylo to lepší, než když ode mě 
byla kilometr daleko jako předtím. Šli jsme dál a dívali se chvilinku na medvědy na tom vršíčku, ale 
nebylo toho tam moc ke koukání. On byl venku jenom jeden medvěd, lední. Ten druhej, ten hnědej, 
byl v tý svý pitomý jeskyni a ne a ne vylízt ven. Byla mu vidět jenom zadní část. Vedle mě stál nějakej 
šprček v kovbojským klobouku, kterej mu padal až přes uši, a ten v jednom kuse říkal tatínkovi: „Táti, 
řekni mu, ať vyleze ven! Tatí, řekni mu, ať vyleze ven!“ 
Podíval jsem se na Phoebulku, ale ona se nezasmála. Znáte děti, když jsou na vás namíchnutý. 
Nezasmějou se a nic. Když jsme odešli od medvědů, šli jsme ze zoologický zahrady pryč a přešli jsme 



 

uličku v parku, načež jsme prošli tím malým tunýlkem, kde to vždycky smrdí, jako by tam někdo 
načural. Bylo to na cestě ke kolotoči. Phoebulka se mnou ještě pořád nemluvila, ale už šla skoro vedle 
mě. Chytil jsem ji vzadu za pásek u kabátu, jen tak z recese, ale ona mi to nechtěla dovolit. Povídá: 
„Nech si to! Dej mi s tou rukou laskavě pokoj!“ 
Ještě pořád na mě byla namíchnutá. Ale už nebyla tak moc namíchnutá jako předtím. Zkrátka a 
dobře, blížili jsme se čím dál víc ke kolotoči a už bylo pomalu slyšet tu potrhlou muziku, co tam věčně 
vyhrává. Hráli „Máničku“. Tu samou písničku už hráli před padesáti lety, když já byl ještě dítě. Což je 
něco, co je na kolotoči prima. Že totiž hraje věčně ty samý písničky. 
„Já myslela, že má kolotoč v zimě zavfíno“ řekla Phoebulka. Bylo to prakticky poprvé, kdy vůbec něco 
řekla. Ona asi zapomněla, že na mě má bejt namíchnutá. 
„To asi že budou Vánoce,“ povídám. 
Když jsem to řek, neodpovídala mi. Asi si vzpomněla, že na mě má bejt namíchnutá. 
„Nechceš se svízt?“ řek jsem. Věděl jsem, že by asi chtěla. Když byla ještě malej mrňous a my jsme s 
ní, s Alliem a s D. B. chodili do parku, byla po kolotoči jak posedlá. Nebylo možný ji od toho pitomýho 
kolotoče odtrhnout. 
„Já už jsem moc velká,“ povídá. Myslel jsem, že mi neodpoví, ale odpověděla. 
„Ne, nejsi. Jen běž. Já na tebe počkám. Jenom běž,“ povídám. To už jsme byli úplně u něho. Jezdilo na 
něm pár dětí, většinou úplný mrňousi, a pár tatínků a maminek sedělo na lavičkách a čekalo. A tak 
jsem udělal to, že jsem šel k okýnku, kde se prodávají lístky, a koupil Phoebulce lístek. Načež jsem jí 
ho dal. Stála hned vedle mě.  
„Na,“ povídám. „Počkej – vem si taky zbytek těch svěj prachů.“ Dával jsem jí zbytek prachů, co mi 
půjčila. 
„Schovej to. Schovej mi to,“ povídá. Načež hned nato řekla: „Prosím tě.“ 
Ono to člověka deprimuje, když mu někdo řekne: „Prosím tě.“ Já jen jako, když je to Phoebe nebo 
někdo. Deprimovalo mě to přímo pekelně. Ale prachy jsem zpátky do kapsy strčil. 
„Nesvezeš se taky?“ zeptala se mě. Dívala se na mě legračně. Bylo vidět, že už na mě nějak moc 
namíchnutá není. 
„Možná že příští kolo. Já se na tebe budu koukat,“ povídám. „Máš ten lístek?“ 
„Mám.“ 
„Tak teda šup – já budu támhle na lavičce. Budu se koukat.“ Šel jsem a posadil se na lavičku a ona šla 
a vlezla si na kolotoč. Celej vám ho obešla! Jako že obešla celej ten kolotoč kolem dokola! Načež si 
sedla na takovýho velikýho, hnědýho, starýho, odřenýho koně. A pak se kolotoč začal točit a já se 
díval, jak jezdí pořád dokola a dokola. Tu jízdu s ní jelo jenom asi pět nebo šest dětí a kolotoč hrál tu 
písničku: „Kouř stoupá do očí.“ Bylo to srandovně nahraný a mělo to břink. Všechny děti se v jednom 
kuse pokoušely chňapnout ten zlatej prstýnek uprostřed a Phoebulka zrovna tak a já měl kapánek 
vítr, že z toho pitomýho koně spadne, ale neřek jsem nic a neudělal taky nic. S dětma je to tak, že 
když chtěj po tom zlatým prstýnku chňapat, tak je máte nechat a nemáte jim nic říkat. Když spadnou, 
tak spadnou, ale jak jim něco řeknete, tak je zle. 
Když jízda skončila, Phoebulka slezla z koně a přišla ke mně. „Pojď se teďka taky jednou svízt,“ 
povídá. 
„Ne, já se jenom budu na tebe koukat. Já se budu radši jenom koukat,“ řek jsem. Dal jsem jí ještě 
něco z těch jejích prachů. „Na. Kup si ještě pár lístků.“ 
Ona si ty peníze vzala. „Já už na tebe nejsem naštvaná,“ povídá. 
„Já vím. Tak si pospěš. Už to zase pojede.“ 
Načež mi zničehonic dala pusu. Potom natáhla ruku a řekla: „Prší. Začíná pršet.“ 



 

A pak udělala něco – mě vám to div neumrtvilo – sáhla mi do kapsy u kabátu a vytáhla mou červenou 
loveckou čepičku a nasadila mi ji na hlavu. 
„Copak ty ji nechceš?“ zeptal jsem se. 
„Můžeš si ji na chvilku nechat na hlavě.“ 
„Tak jo. Ale už si pospěš. Nebo tu jízdu prošvihneš. Nedostaneš už svýho koně.“ 
Ale ona vám tam stála dál. 
„Myslels to vážně, cos řek? Vážně neodjedeš nikam pryč? Vážně pak půjdeš domů?“ zeptala se mě. 
„No,“ odpověděl jsem. A myslel jsem to vážně. Nelhal jsem jí. Šel jsem potom vážně domů. „Tak už si 
pospěš“ povídám. „Už se to rozjíždí.“ 
Dala se do běhu, koupila si lístek a vlezla na ten pitoměj kolotoč právě včas. Načež ho celej úplně 
obešla, až se dostala k tomu svýmu koni. A pak na něj nasedla. Zamávala mi a já na ni taky zamával. 
Páni, ono vám začalo cedit ostopéro. Na mou duši, doslova jako z konve. Tatínkové a maminky a 
všichni si stoupli pod střechu kolotoče, aby nepromokli až na kůži, ale já jsem tvrdnul ještě hezkou 
chvíli na tý lavičce. Promok jsem skrz naskrz, zvlášť na límci a na kalhotách. Ta lovecká čepička mě 
doopravdy značně chránila, ale stejně jsem promok. Ale mně vám to bylo úplně jedno. Já vám byl 
zničehonic tak pekelně šťastnej! Z toho, jak tam Phoebulka v jednom kuse jezdila dokola a dokola. Já 
vám byl tak děsně šťastnej, že jsem div nezačal řvát, jestli chcete co vědět. Já nevím proč. Prostě 
proto, že vypadala tak strašně roztomile jak tam tak v jednom kuse jezdila dokola a dokola v tom 
svým modrým kabátku a tak.  
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