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A tak jsem  se  stal  6i'§nfkem  na  place  pod vedenfm  vrchnfho  pana  SkFivanka,  I...I  A  pan  vrchnf  mi  ¥i'kal,  Ze  ze
mne bude dobry vrchnf, Ze ale musi'm si vyp6stovat takovou schopnost, abych, jak host vejde, si ho zapamatoval
a v6d61,  kdy odchazi',  I...] abych se nau6H znat,  kdo se chce pouze najist a odejit nepozorovan6 bez zaplacenf.
Abychtakydovedlodhadnout,kolikmahostsseboupen6z[...].Nekoliktydntlmnetakcvi6il,Zejsemseodvazil
samtipovat.UZjsemsete§nnaodpoledne,jakobychbylnan6jak6dobrodruzn6tryprav6,[...]apanvrchni'budto
kouFil,  m6l  pfiv¥en6  o6i  a spokojene  kgival,  nebo vrt6l  hlavou  a opravil  mne  a sam  gel  a  na  hostovi  mi  dokazal,
Ze  on  m6l  pravdu,  a  taky  vzdycky  pravdu  mel.  Opravdu.  [...]  Jakpak  to  tak  v§echno  vite?,  odpoved6l  a  cely
se  narovnal:  Protoze ja jsem  obsluhoval  anglickeho  kfale.  Krale?  spfaskl jsem  rukama,  pro  pana  krale,  vy jste
obsluhoval... anglickyho krale? A vrchni' spokojen6 kgival hlavou.

V  ukazce vystupuji dve  postavy.  Promysli  si  a  na zaklade  dryvktl  pFipi§  ke  kazd6  z  nich  vystihujief rysy.

Najdi v tiryvku slangovv tryraz typicky pro prost¥edf,
z nehoz Bohumil Hrabal 6erpal inspiraci pro sva dila.

Bohumil Hrabal pFevzal do sv6ho repertoaru vyraz  A I E PTV i a S LT

jakvm zptlsobem se u hrdintl v ukazce projevuje?

I...I tak tady jsem ja  m6l  pffdomek 6i'§nfka,  ktery obsluhoval  habe§sk6ho cl'sare,  zrovna tak jsem tady byl jako
pan vrchni' z  PaFrze Skfivanek,  ktery obsluhoval anglick6ho krale,  a tak jsem taky ja tady m6l  mlad§i'ho pinglfka,
[...] tak to s nfm jde cely Zivot a nikdy se nezmatofr,  obzvla§te ve sv6 vlasti  a ve sv6m  prostredf,  kde se na nej
divajf jako  na  prcka, jako  na v66n6ho  pikolfka,  kterym jsem  doma  m6l  byt ja,  av§ak tady jsem  byl  N6mci  ct6n
a vyznamenavan,.. To  kazd6 odpoledne,  kdyz svftilo slunce, jsem  nosH  pohary ml6ka nebo zmrzliny  ale  n6kdy
i  podle objednavky pohary tepl6ho ml6ka nebo 6aje do modrych plaveckych baz6nti,  kde s  rozpu§tenymi vlasy

plavaly ty krasn6 t6hotn6 Nemky, docela nah6, ja jsem byl povazovan,  a to mi d6lalo dob¥e, jako bych byl jeden
z  16kaitl,  mohl jsem se  na  ne divat tak, jak se jejich  sv6tla tela vlnila. [...]  a do toho to  krasn6  slunce a do toho
vpozadi'tymodr6nebozelen6kachlrSky,vekterychvlnkyvodyhazelypopraskan6mazdryokrajtlslunceavlnek,
takov6 sirupovit6 kapanf,  I. . .I

Hl. postava Jam Dft6 si p¥ipadal m6n6cenn6,
z jakeho dtlvodu?

Najdi a vypi§ 2 synonyma pro 6isnika.

Zvvrazni east(i) textu, kter6 vytva¥i' atmosf6ru.

F]oman  mohl  tryt  oficialn6  vydan  az v  roce  1989.
V tiryvku vyhledej  konkr6tnf 6asti, kter6 by mohly

rtyt dobovou kritikou odsuzovany.

Zdtlvodni, pros si hlavni postava svou praci uziva.


