
 

 

 Název projektu: Spokojená škola  
 

Číslo projektu: OPVK.CZ.1.07/1.2.33/02.0039 

 

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 12 –  Taneční hodiny ostře 

sledovaného pábitele Bohumila Hrabala 

Žáci si připomenou literární tvorbu autora, který také pobýval a tvořil v našem městě. 

Doporučený čas: 45 minut (dle schopností žáků) 

Seznam zdrojů k tématu: 

LEDERBUCHOVÁ, L; STEHLÍKOVÁ, M.Čítanka 9 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. Plzeň: 

Fraus, 2006. ISBN 80-7238-539-9 

Internet – informace o Bohumilu Hrabalovi,  filmové zpracování děl 

Bohumil Hrabal – Postřižiny, Taneční hodiny pro starší a pokročilé 

Ulrichová, l. Obsahy z děl české literatury I. část.Humpolec: nakladatelství Pavel Dolejší, 2000. ISBN 

80-86480-02-X 

Seznam pokynů k vypracování a splnění úkolů pracovního listu: 

1. Četba ukázek z knih 

2. Filmové zpracování Postřižin. 

3. Sběr informací o Bohumilu Hrabalovi 
4. Počítání vět v díle Taneční hodiny pro starší a pokročilé. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pracovní list č. 12 –Taneční hodiny ostře sledovaného pábitele Bohumila Hrabala   
   Jméno: 
   Třída: 
   Datum: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úkol 1:  Četba ukázek z knih. 
Z odborné literatury získej informace o dílech z ukázek. Představ jejich děj a hlavní postavy. 

 

Pábitelé – kdo je pábitel?  

 

Ostře sledované vlaky – hlavní postava ve filmovém zpracování. Vyhledej informace o cenách Oscar. 

 

 

Úkol 2:  Filmové zpracování Postřižin  

Představ děj a hlavní postavy novely odehrávající se v nymburském pivovaru. Představ herce, 

režiséra. 

Napiš charakteristiku postavy strýce Pepina. Může ti pomoci vzhled herce Jaromíra  Hanzlíka. 
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Úkol 3:  Sběr informací o Bohumilu Hrabalovi 



Pracovní list č. 12 –Taneční hodiny ostře sledovaného pábitele Bohumila Hrabala   
   Jméno: 
   Třída: 
   Datum: 
 
Zjisti, jaká povolání Bohumil Hrabal vykonával. Vyjmenuj další Hrabalova díla, některá se odehrávala 

v Nymburce, zjisti jaká. Kde můžeme navštívit muzeum a kde chatu Bohumila Hrabala? Jaké zvíře 

Bohumila Hrabala vždy doprovázelo? 

 

Úkol 4:  Počítání vět v díle Taneční hodiny pro starší a pokročilé. 
V této knize spočítej věty, které Bohumil Hrabal sepsal. 

 

 

 

 

 

 

 

Řešení: 

1.   

pábitel – prostý člověk s obdivuhodnou životní aktivitou, se smyslem pro humor, s velkou fantazií, 

berou život s nadhledem  

Miloš Hrma – Václav Neckář 

 

2. 

Francin, správce pivovaru a jeho žena Maryška poklidně pracují v pivovaru, až do chvíle, kdy se objeví 

Francinův bratr – Pepin. Velmi hlučně vypráví, co všechno zažil a všechny v pivovaru ruší při práci. 

Velmi to vadí bratrovi, který je spořádaný, úzkostlivý a skromný. Maryšce se strýc Pepin líbí, protože 

je stejně živelný, veselý a jakoby bezstarostný jako ona. Také pivovar  jednou zasáhne doba 

zkracování – postřižiny. 

Francin – Jiří Schmitzer, Maryška - Magdalena Vašaryová, Pepin – Jaromír Hanzlík  

Společná četba charakteristik strýce Pepina. 

 

3. 

Úředník na notářství, skladník, dělník, výpravčí, pojišťovací agent, obchodní cestující, balič papíru, 

kulisák, statista. 

Perlička na dně, Hovory lidí, Slavnosti sněženek, Příliš hlučná samota, Obsluhoval jsem anglického 

krále. Nymburk – Inzerát na dům, ve kterém už nechci bydlet, Městečko, kde se zastavil čas, 

Postřižiny 

Muzeum – Nymburk, chata – Kersko.  

Kočka. 

 

4. 

1 věta tvoří celý příběh 

 

 


