
Literární záře nad Kladnem 
1) Víš, jak se jmenují muži na obrázcích?  
Jestli si netroufneš tipovat, najdi je na panelech ve výstavě. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) V tajence literárního kvízu zjistíte jméno slavného herce a spisovatele, autora humoristické 
knihy Pučálkovic Amina o životě žirafy v činžáku. Je to Jindřich …………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Vpisuj příjmení nakladatelů, potřebné informace najdeš v textech výstavy) 
 

1. Významný typograf i samostatný nakladatel bibliofilií  
2. Nakladatel edice Zodiak 
3. Otevřel malou výstavní síň, tzv. ……………. grafický kabinet (v 1. osobě) 
4. Kromě psaní knih také řídil kročehlavský pivovar 
5. Jméno tohoto spisovatele nese knihovna ve Slaném 
6. V jeho nakladatelství se pod vedením Petra Paška rozvinulo Nakladatelství mladých 
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3) Z kterých knih jsme opsali tyto citace? A kdo je jejich autorem? 
Jestli si netroufneš tipovat, můžeš použít nápovědu.  
 
„Ano, jsme komunisty! prohlašuje slavnostně desetitisícová masa na kladenském náměstí. Ta dělnická masa, 
která měla být prosincovou perzekucí poražena, postrašena a od komunismu odvrácena a pro sociální demokracii 
zachována. Hrdě vlají na kladenském náměstí rudé prapory. Rudě září znovu šátky na hlavách kladenských žen. 
Vzdor černé zradě, vzdor temné zlobě i hrůzné perzekuci stojí zde opět dělnické masy. Pevné a neotřesené.“ 
 

Název knihy…………………………….Autor/ka/……………………………………  
 
„Mladá havířka jedna přinesla celou náruč jasmínu. Hudcovka, jak nyní ucítí jasmín, vždycky musí myslit na ten 
pohřeb. Dva hochy, zabité v nádvoří Bachrovy vily, pohřbily úřady velmi rychle a velmi tiše, každý byl ještě 
postrašen a bál se vojska, ale Emču Kročehlavy pochovaly okázale, třebaže bez hudby. Kdekdo přišel k Hudcovic 
domku do Váňovy ulice a vyprovodili mrtvou až na hřbitov. Ten den děti ani do školy nešly.“ 

 

             Název knihy…………………………….Autor/ka/…………………………………… 
 
„Častokrát zřel jsem velikou hvězdu 
a myslil jsem, že to je Večernice. 
Avšak 
byl to jazyk acetylenové lampy, 
modrý tesklivý Vesmír, 
který železem zčervená, 
častokráte jsem otvíral okénko a ano,  
stál tam muž a svíral v prstech Jitřenku, 
acetylenová bomba rodila vánoční stromky 
s kyslíkem 
a beznadějní lidé zdvíhali 
zablácenou naději 
do vzdušných provazišť.“ 
             

4) Co je BIBLIOFILIE? 
 

....................................................................................................................................................................... 
5) Kdo je TYPOGRAF?  
 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 
6) Kde bys hledal(a) TIRÁŽ a které povinné údaje v ní musí být uvedeny? 
 

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………. 
7) Co je to COPYRIGHT? Dokážeš nakreslit jeho označení? 
 

………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
8) Víš, co se skrývá pod označení ISBN? 
 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
9) Očísluj pojmy podle toho, jak jsou obvykle řazeny v knize: 
 OBSAH    IMPRESUM 
 TEXT KNIHY    PŘEDMLUVA 
 TITULNÍ STRANA   REJSTŘÍK (VĚCNÝ, JMENNÝ) 
 TIRÁŽ     DOSLOV 

 
Nápověda: Krásná Poldi, Siréna, Rudá záře nad Kladnem/ M. Majerová, A. Zápotocký, B. Hrabal 

Název knihy……………………………… 
 
Autor/ka/…………………………………. 


