HRABALOVSKÉ VARIACE aneb Soutěžíme s Hrabalem
B. Hrabal: „Kdosi nám namluvil, že vývar z muchomůrek může nahradit LSD nebo co,
vyvolat u nás neeukleidovský vnímání prostoru a uvolnit v nás nebývalou tvůrčí potenci, jó?
Připravili sme si množství čistejch papírů, vzali sme si do rukou pera, vypili sme ten
muchomůrkovej utrejch a s napětím sme vočekávali, co příde.“
I. Tretera: „A co, pane Hrabal, přišlo?“
B. Hrabal: „Múzy se na nás vysraly, a já sem se jen poblil...“
TRETERA, Ivo. Vzpomínky na Bohumila Hrabala a na život vůbec.
Věděli jste že...
...Bohumil Hrabal byl uložen do rodinného hrobu v těžké dubové rakvi s nápisem
PIVOVAR POLNÁ?
Otázka
1. Do které z těchto hospod B. Hrabal nechodil?
a) U Dvou koček
b) U Kalicha
c) U Klepáčka
d) U Šumavy
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hláška
„To je dost, žes nás taky jednou vyvez! Žes udělal něco pro rodinu.“
Věděli jste že...
...film Ostře sledované vlaky se natáčel na nádraží v Loděnici?
Otázka
2. Jak skončí Miloš Hrma, hlavní postava filmu Ostře sledované vlaky?
a) vyhodí do vzduchu muniční vlak a při tom zemře
b) ožení se s průvodčí Mášou
c) je zavražděn partyzánkou Viktorií Freie
d) spáchá sebevraždu kvůli milostnému neúspěchu
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hrabalova žena pracovala nějaký čas ve sběrných surovinách.
B. Hrabal: „My to teď s mojí starou máme rozdělený. Já to píšu a stará to ničí. “
TRETERA, Ivo. Vzpomínky na Bohumila Hrabala a na život vůbec.
Věděli jste že...
...B. Hrabal během studia na gymnáziu několikrát propadl?
Otázka
3. Pod jakou přezdívkou je známá Hrabalova manželka Eliška Plevová?

a) Pipsi
b) Pipla
c) Pampla
d) Pipi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hláška
„Nudíte se? Kupte si medvídka mývala!“
Věděli jste že...
...postava „ukřičeného“ Pepina z filmu Postřižiny představovala skutečného Hrabalova
strýce Josefa Hrabala?
Otázka
4. B. Hrabal žil v letech 1919-1947 v jistém nejmenovaném pivovaru, který popsal ve své
knize Postřižiny. V jakém městě se pivovar nachází?
a) Plzeň
b) Náchod
c) Slaný
d) Nymburk
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hláška
„Ten Francin je nějaké chabrus na nervy. Měl by si podle spisku páně Batisty omévat
přirození vlažnou vodó.“
Věděli jste že...
...film Ostře sledované vlaky vyhrál Oscara za nejlepší zahraniční film roku 1967?
Otázka
5. Který z těchto filmů není natočený podle knihy B. Hrabala?
a) Ostře sledované vlaky
b) Anděl na horách
c) Slavnosti sněženek
d) Obsluhoval jsem anglického krále
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hláška
„Vlasy paní sládkové a kašna na náměstí jsou ozdobou tohoto města!“
Věděli jste že...
...B. Hrabal se narodil 28. března 1914 v Brně Marii Kiliánové? Jeho matka byla svobodná,
otcem byl zřejmě Bohumil Blecha. Matka se později provdala za Františka Hrabala, který
dal Bohumilovi své příjmení.

Otázka
6. Která herečka ztvárnila ve filmu Postřižiny Hrabalovu matku Marii Hrabalovou?
a) Dagmar Veškrnová
b) Magda Vašáryová
c) Jaroslava Kretschmerová
d) Vilma Cibulková
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hláška
„Tak dost! Spát a rozchod! Kdo to má poslouchat? Kde ste se zase tak vožrali? Měli byste se
oba léčit!
„Tak to je ta moje nová družka. Vyměnil jsem ji za obraz - Krajinka v zimním hávu.“
Věděli jste že...
...kniha Obsluhoval jsem anglického krále vyšla v zahraničí v 70 jazycích!?
Otázka
7. Podle které knihy B. Hrabala byl natočen film Skřivánci na niti?
a) Inzerát na dům, ve kterém už nechci bydlet
b) Městečko, kde se zastavil čas
c) Svatby v domě
d) Slavnosti sněženek
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------B. Hrabal: „Ptáte se, kdo je to pábitel. Jak bych vám to ve stručnosti řek? Pábitel, to je
tady pan Ducháček, pábitel sem já, pábitel ste vy, zkrátka a dobře pábitel, to je takovej... to
je takovej trotl.“
TRETERA, Ivo. Vzpomínky na Bohumila Hrabala a na život vůbec.
Věděli jste že...
...B. Hrabal vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze? V roce 1946 se stal
doktorem práv.
Otázka
8. Která z těchto knih není dílem B. Hrabala?
a) Perličky na dně
b) Pábitelé
c) Pražský pitaval
d) Příliš hlučná samota
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------B. Hrabal: „Asi před měsícem sem byl na besedě o rodině a tam ke mně vznesli dotaz:
,Pane spisovateli, schvalujete pornografii?' A já je všechny vyděsil odpovědí: ,Jistěže, to je
prostředek proti zločinnosti'. Já myslel, že mi budou lynčovat. Ale pár se jich přece jen
zachechtalo, mysleli si, že to říkám jen tak ve srandě.“

TRETERA, Ivo. Vzpomínky na Bohumila Hrabala a na život vůbec.
Věděli jste že...
...po B. Hrabalovi bylo v Praze na Palmovce pojmenováno náměstí?
Otázka
9. Která postava pronesla v jednom z filmů podle knihy B. Hrabala památnou větu: „To zas
bude v álejích nablito!“
a) Maryška
b) paní Francová
c) Pepin
d) Leliho nová družka
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hláška
„Co víc si můžu přát: Jsem zdravej - manželka je lazar...“
Věděli jste že...
...B. Hrabal zemřel při pádu z 5. patra nemocnice Na Bulovce v roce 1997?
Otázka
10. Letos v květnu se uskuteční již 16. ročník tradičního setkání příznivců díla B. Hrabala.
Jak se tato akce jmenuje?
a) Setkání fanoušků Bohumila Hrabala
b) Sejdeme se v Kersku
c) Hrabalovo Kersko
d) Slavíme s Hrabalem

Správné odpovědi: 1c, 2a, 3a, 4d, 5b, 6b, 7a, 8c, 9b, 10c

