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Úkol 

Do textu doplňte slovo ze závorky ve správném tvaru. U některých slov se změní pouze jejich tvar, 

u jiných slov musíte vytvořit slovo příbuzné. I u takového slova nezapomeňte na správný tvar.  

 

 

Bohumil Hrabal 

 

 

 

Život 

Bohumil Hrabal, ………………………… (RODIT) Bohumil František Kilian, (28. března 1914 

Brno – 3. února 1997 Praha) byl český ………………………… (PRÓZA), jeden z ………………………… 

(VÝZNAMNÝ) a ………………………… (OSOBITÝ) spisovatelů druhé poloviny 20. století. Stal 

se ………………………… (PŘEKLÁDAT) českým autorem 20. století. ………………………… (STÁLE) 

host a důležitý člen hospody U Zlatého ………………………… (TYGR) a jeho tzv. Hrabalovy Sorbonny, 

čestný prezident hospodské společnosti zvané Zlatá Praha. 

Narodil se v Brně-Židenicích ………………………… (SVOBODA) matce Marii Kilianové 

a důstojníkovi rakouské armády Bohumilu Blechovi, který se ovšem k ………………………… (OTEC) 

nehlásil. Do tří let žil u prarodičů v Brně. Matka pracovala jako …………………………  (POMOC) účetní 

v městském pivovaru v Polné, kde se seznámila se svým budoucím manželem, hlavním účetním Františkem 

Hrabalem, za ………………………… (KTERÝ) se provdala v chrámu v Polné dne 7. února 1916. 

26. prosince téhož roku dal František Hrabal …………………………  (PÍSMO) souhlas s tím, aby syn jeho 

ženy, Bohumil, mohl užívat jeho jméno. 25. září se narodil Hrabalův ………………………… (VLASTNÍ) 

bratr, Břetislav Josef. Oba rodiče se ………………………… (AKTIVNÍ) věnovali divadlu, kde se objevil 

i malý Bohumil, V srpnu 1919 se čtyřčlenná rodina přestěhovala do ………………………… (NYMBURK). 
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Po maturitě na reálce, kterou s obtížemi dokončil, neboť několikrát ………………………… 

(PROPADNOUT), studoval Hrabal na ………………………… (PRÁVA) fakultě Univerzity 

………………………… (KAREL) v Praze, navštěvoval však rovněž ………………………… 

(PŘEDNÁŠET) z dějin literatury, umění a filosofie. Vinou uzavření vysokých škol v období 

………………………… (OKUPOVAT) mohl svá studia dokončit až v roce 1946 (získal titul JUDr.). 

Během války pracoval jako ………………………… (ŽELEZNICE) dělník a výpravčí v Kostomlatech, což 

se odrazilo i v jeho literární tvorbě. Vystřídal i profese jako ………………………… (POJIŠŤOVAT) agent, 

obchodní ………………………… (CESTOVAT), od roku 1949 ………………………… (BRIGÁDA) 

v kladenských ………………………… (OCEL) a po těžkém úrazu pracoval v libeňských sběrných 

surovinách jako balič starého papíru. Později pracoval jako kulisák. Nemalou část svého života (1950–1973) 

prožil v pražské Libni. Dům byl zbourán, malířka Svatošová v těchto místech (u východu ze stanice metra 

Palmovka) ovšem vyzdobila stěnu na hrabalovské téma. Roku 1956 ………………………… (VZÍT SI) 

Elišku Plevovou na zámečku v Praze-Libni. V roce 1965 si manželé Hrabalovi koupili v Kersku 

u Nymburka chatu č. 0274. Roku 1973 se stěhují do Kobylis, jezdí do Kerska na víkendy, Hrabal sem potom 

po smrti své ženy jezdí denně. 

Hrabal zemřel v roce 1997 v Praze po ………………………… (PADAT) z okna 

v ………………………… (PĚT) patře Ortopedické kliniky Nemocnice Na Bulovce, ve které se léčil. Byl 

pohřben v rodinném hrobě na hřbitově v Hradištku. Ve stejném hrobě byli pohřbeni také jeho matka 

„Maryška“, nevlastní otec „Francin“, strýc „Pepin“, žena „Pipsi“ a bratr „Slávek“. Byl uložen v těžké 

dubové ………………………… (RAKEV) s nápisem PIVOVAR POLNÁ, jak si přál.  

 

Dílo 

V jeho díle je jasný prvek ………………………… (AUTOBIOGRAFICKÝ), protože hojně čerpal 

z autentických ………………………… (ŽIVOT) zkušeností, které s nevšední uměleckou imaginací 

a fantazií transformoval do svébytné grotesknosti, nadsázky a komična, někdy poznamenaných i skepsí 

a černým humorem. Vytvořil literární díla triviální i ………………………… (VYSOKÝ) kultivovaná, 

v ………………………… (JENŽ) se nevyhýbal ani slangu a poetismům. V pozdních prózách nechal 

zaznít i silné melancholické tóny (nikoliv však depresivní). Jeho dílo je také velmi populární i v zahraničí, 

bylo přeloženo do více než 28 ………………………… (JAZYK). 

 

Nejvýznamnější díla 

Ostře sledované vlaky; Postřižiny; Slavnosti sněženek; Obsluhoval jsem anglického krále ad. 

 

(Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Bohumil_Hrabal) 
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Řešení 

Bohumil Hrabal 

 

 

 

Život 

Bohumil Hrabal, ROZENÝ Bohumil František Kilian, (28. března 1914 Brno – 3. února 

1997 Praha) byl český PROZAIK, jeden z NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH / VÝZNAMNÝCH 

a NEJOSOBITĚJŠÍCH / OSOBITÝCH spisovatelů druhé poloviny 20. století. Stal 

se NEJPŘEKLÁDANĚJŠÍM českým autorem 20. století. STÁLÝ host a důležitý člen hospody U Zlatého 

TYGRA a jeho tzv. Hrabalovy Sorbonny, čestný prezident hospodské společnosti zvané Zlatá Praha. 

Narodil se v Brně-Židenicích SVOBODNÉ matce Marii Kilianové a důstojníkovi rakouské armády 

Bohumilu Blechovi, který se ovšem k OTCOVSTVÍ nehlásil. Do tří let žil u prarodičů v Brně. Matka 

pracovala jako POMOCNÁ účetní v městském pivovaru v Polné, kde se seznámila se svým budoucím 

manželem, hlavním účetním Františkem Hrabalem, za KTERÉHO se provdala v chrámu v Polné dne 

7. února 1916. 26. prosince téhož roku dal František Hrabal PÍSEMNÝ souhlas s tím, aby syn jeho ženy, 

Bohumil, mohl užívat jeho jméno. 25. září se narodil Hrabalův NEVLASTNÍ bratr, Břetislav Josef. Oba 

rodiče se AKTIVNĚ věnovali divadlu, kde se objevil i malý Bohumil, V srpnu 1919 se čtyřčlenná rodina 

přestěhovala do NYMBURKA/NYMBURKU. 

Po maturitě na reálce, kterou s obtížemi dokončil, neboť několikrát PROPADL, studoval Hrabal 

na PRÁVNICKÉ fakultě Univerzity KARLOVY  v Praze, navštěvoval však rovněž PŘEDNÁŠKY z dějin 

literatury, umění a filosofie. Vinou uzavření vysokých škol v období OKUPACE mohl svá studia dokončit 

až v roce 1946 (získal titul JUDr.). Během války pracoval jako ŽELEZNIČNÍ dělník a výpravčí 

v Kostomlatech, což se odrazilo i v jeho literární tvorbě. Vystřídal i profese jako POJIŠŤOVACÍ agent, 
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obchodní CESTUJÍCÍ, od roku 1949 BRIGÁDNIČIL v kladenských OCELÁRNÁCH a po těžkém úrazu 

pracoval v libeňských sběrných surovinách jako balič starého papíru. Později pracoval jako kulisák. 

Nemalou část svého života (1950–1973) prožil v pražské Libni. Dům byl zbourán, malířka Svatošová 

v těchto místech (u východu ze stanice metra Palmovka) ovšem vyzdobila stěnu na hrabalovské téma. Roku 

1956 SI VZAL Elišku Plevovou na zámečku v Praze-Libni. V roce 1965 si manželé Hrabalovi koupili 

v Kersku u Nymburka chatu č. 0274. Roku 1973 se stěhují do Kobylis, jezdí do Kerska na víkendy, Hrabal 

sem potom po smrti své ženy jezdí denně. 

Hrabal zemřel v roce 1997 v Praze po PÁDU z okna v PÁTÉM patře Ortopedické kliniky 

Nemocnice Na Bulovce, ve které se léčil. Byl pohřben v rodinném hrobě na hřbitově v Hradištku. 

Ve stejném hrobě byli pohřbeni také jeho matka „Maryška“, nevlastní otec „Francin“, strýc „Pepin“, žena 

„Pipsi“ a bratr „Slávek“. Byl uložen v těžké dubové RAKVI s nápisem PIVOVAR POLNÁ, jak si přál.  

 

Dílo 

V jeho díle je jasný prvek AUTOBIOGRAFIČNOSTI / AUTOBIOGRAFIE, protože hojně čerpal 

z autentických ŽIVOTNÍCH zkušeností, které s nevšední uměleckou imaginací a fantazií transformoval 

do svébytné grotesknosti, nadsázky a komična, někdy poznamenaných i skepsí a černým humorem. Vytvořil 

literární díla triviální i VYSOCE kultivovaná, v NICHŽ se nevyhýbal ani slangu a poetismům. V pozdních 

prózách nechal zaznít i silné melancholické tóny – nikoliv však depresivní. Jeho dílo je také velmi populární 

i v zahraničí, bylo přeloženo do více než 28 JAZYKŮ. 

 

Nejvýznamnější díla 

Ostře sledované vlaky; Postřižiny; Slavnosti sněženek; Obsluhoval jsem anglického krále ad. 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kladno
http://cs.wikipedia.org/wiki/Libe%C5%88
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Svato%C5%A1ov%C3%A1&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kersko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nymburk
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ce.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kobylisy
http://cs.wikipedia.org/wiki/1997
http://cs.wikipedia.org/wiki/Praha
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nemocnice_Na_Bulovce
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hradi%C5%A1tko_%28okres_Nymburk%29

