
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Asi za půl roku začal Saturnin projevovat názor, že byt, ve kterém jsme až do té doby 

spokojeně bydleli, není dosti veliký. Celkem to byla pravda. Původně sice stačil naprosto, ale 

jestliže někdo z vás už viděl buvolí rohy..., ale to by byla dlouhá historie. To se rozumí, že doktor 

Vlach Saturnina podporoval. Pravil, že jsem se měl z toho domu vystěhovat již dávno, a mluvil něco 

o tom, že mám chatrné zdraví a že byt je vlhký. Nebylo na tom zbla pravdy. Předně nebyl byt vlhký 

ani trochu, a pokud se mého zdraví týče, neví o něm doktor Vlach nic. Ošetřoval mě naposled, když 

jsem měl spalničky, a to mi bylo šest let.  

Skončilo to tak, že mne Saturnin vyhledal jednoho odpoledne v kruhu mých známých a 

diskrétně mi oznámil, že jsme se přestěhovali. Dodal, že bydlíme na vodě blízko řetězového mostu.  

Patrně by mu bylo přišlo vhod, kdybych byl omdlel. Zachoval jsem však naprostý klid a 

pokračoval jsem v rozehrané partii karet. Teprve večer jsem vypil několik koňaků a šel jsem se 

podívat do starého bytu. Byl skutečně prázdný a paní Suchánková měla uplakané oči. Podle 

způsobu, jakým se mnou jednal majitel domu, jsem usoudil, že by nebylo dobré, kdybych se příliš 

zajímal o podrobnosti vystěhování. 

Pak jsem šel k tomu řetězovému mostu. Bylo to sice nesmyslné, ale někam jsem jít musel. 

Saturnin stál na nábřeží, měl placatou námořnickou čepici a říkal mi kapitáne. 

Od té doby jsme žili v obývací lodi.  

Zdeněk Jirotka: Saturnin 

Něco jednoduššího na rozjezd 
1. Kdo napsal text, s kterým budeš dál 

pracovat? 

2. Jak se jmenuje kniha, ze které je 

úryvek? 

3. Jedná se o poezii – prózu – drama.  

4. V textu se objevuje přímá řeč.  

ano – ne  

 

5. Jedná se o epiku – lyriku.  

6. Kolik má text odstavců?  

 

7. Urči, zda jsou tvrzení pravdivá: 

a. Text je psán v ich formě. ano – ne 

b. Nový sluha vypravěče se jmenuje 

doktor Vlach. ano – ne 

c. Vypravěč o stěhování předem 

nevěděl. ano – ne 

d. Podle vypravěče nebyl byt vlhký. 

 ano – ne 

 



 

Přitvrdíme. Nalezněte: 
a) pomnožné podstatné jméno (1) 

 

b) slovesa v infinitivu (4) 

 

c) způsobová slovesa – napiš ve stejném 

tvaru, v jakém jsou v textu (2) 

 

d) fázové sloveso – napiš ve stejném tvaru, 

v jakém je v textu (1) 

 

 

 

 

 

 

f) podstatná jména skloňovaná podle 

vzoru růže – napiš je v 1. pádě, č. j. (3) 

 

g) podstatná jména skloňovaná podle 

vzoru kost – napiš je v 1. pádě, č. j. (2) 

 

h) slovesa v podmiňovacím způsobu 

minulém – napiš ve tvaru, v jakém jsou 

v textu (2) 

 

 

 

 

 

Určete větné členy podtržených slov.  
Vypište vždy celým názvem, např. příslovečné určení času, přívlastek neshodný apod. U předmětu 

určete pád – př. předmět, 4. p. Dodržujte tyto zásady zadávání vašich odpovědí. 

1. Celkem to byla pravda.  

2. ...ale to by byla dlouhá historie.  

3. ... doktor Vlach Saturnina podporoval.  

4. ... že jsem se měl z toho domu vystěhovat již dávno.  

5. ... a to mi bylo šest let.  
6. ... že mne Saturnin vyhledal jednoho odpoledne v kruhu mých známých. 

  

7. ... diskrétně i oznámil...  

8. ... pokračoval jsem v rozehrané partii karet.  

9. ... kdybych se příliš zajímal o podrobnosti vystěhování.  

10. ... měl placatou námořnickou čepici...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


