
     Michal Viewegh (1962): Účastníci zájezdu 

 

    Struktura zkoušky: 

     I. Beletristický text: 

     A. Literární druh a žánr, umělecký směr / tvůrčí skupina, literárněhistorický kontext, údaje o 

autorovi ve vztahu k dílu;  

     B. 1. Doba a místo (děje); 

     2. Hlavní postavy a jejich charakteristika; 

     3. Námět, témata, hlavní motivy;  

     4. Zvláštnosti kompozice; 

     C. Jazykové zvláštnosti a kulturní souvislosti; 

 

 

Max byl rád, že Ignáce zase vidí. "Nazdar," řekl. Postavil svůj velký kufr vedle Ignácova 

neuvěřitelně malého batohu na chodník a po řídkém trávníku přešel k Ignácovi. "Jak jde život?" 

Ignác pokrčil rameny: "Vše se rozpadá, střed se zevnitř hroutí, ale dovolenou si tak jako tak vybrat 

musíme…"  

***  

"Takže tu máme večer a já –" řekla tiše, "- jsem si pro vás všecky připravila takovou docela 

kratičkou pohádku na dobrou noc, aby se vám hezky spinkalo." Přestože měla trému, bezvadně se jí 

podařilo přizpůsobit barvu hlasu té krásné mollové náladě večera. "Není slyšet!" zvolala sice jako 

obvykle Šarlota, ale obě Olžiny děti a Ignác nadšeně zatleskali, takže Pamela už skoro 

nepochybovala, že se její pohádka bude účastníkům líbit (ostatní účastníci zájezdu se naopak tvářili 

trošku zaraženě, ale zdálo se, že si toho Pamela nevšimla; Irma s Denisou byly dokonce jejím 

oznámením udiveny natolik, že obrátily své tázavé obličeje k Jolaně a jejím rodičům, hledajíce u 

nich jakékoli přijatelné vysvětlení – nebo alespoň něco jako němou solidaritu). "Jmenuje se O 

malinkatém Moulínkovi a napsala jsem ji sama," pravila Pamela a podívala se na Maxe upřeným 

pohledem, bohužel dostatečně dlouhým na to, aby jej zachytili i všichni ostatní účastníci. Max na 

vteřinu zpanikařil, ale ihned se vzpamatoval a rozhodl se, že Pamelině pohledu bude čelit 

kamenným, chladně objektivním výrazem ostříleného nakladatelského redaktora, kterým – 

namlouval si – přece vždycky byl. Nato se na Pamelu povzbudivě usmál. Pamela se začervenala, 

odhrnula si z čela několik uvolněných zlatých pramenů, vyčkala, až k ní vzhlédnou opravdu všichni, 

a začala číst. "Ona to myslí vážně, já myslel, že je to vtip," řekl Oskar. "To je jeho vina," zašeptal 

Jolaně Ignác a ukázal na Maxe.   

 

    II. Nebeletristický text: 

     A. Funkční styl, obsah, účel, vztah k prvnímu textu; 

     B. Jazykové apod. zvláštnosti. 

 

Problémy neřešte na dovolené  

Dovolená je vrcholem letní sezóny a většina lidí se na ni těší celý rok. Její plánování a posléze i 

samotný pobyt se však může stát i zkouškou vašeho vztahu s partnerem. 

"Pokud partneři celý rok odkládají řešení důležitých věcí a problémy zakopávají pod postel, je velmi 

pravděpodobné, že právě na dovolené vše vybouchne. Chvíle odpočinku se tak jednoduše mohou 

změnit v týden plný hádek a stresu, což často vede i k ukončení vztahu," říká Kalina. 



Radí proto problémy řešit v okamžiku, kdy nastanou, a samozřejmě si všechno vyříkat ještě před 

dovolenou. Bát se nemusíte ani drobné změny, vyrazit si můžete například s partou kamarádů nebo 

s rodiči. Nepovedená dovolená totiž vaší psychice určitě neprospěje. 

3) Uzpůsobte dovolenou svým možnostem 

Špatná nálada a deprese také často vychází z pocitu, že vaše plány na léto nejsou ani zdaleka tak 

zajímavé a dobrodružné jako plány lidí ve vašem okolí. Nemáte na letenku do Ameriky a o 

dovolené u moře si můžete nechat jen zdát? Pak vás možná zaujme, že právě nenaplněné očekávání 

z dlouho plánovaných luxusních dovolených jsou velmi častým zdrojem chmurných nálad. 

Naplánujte si proto výlety po okolí nebo kratší dovolenou ve vaší cenové relaci. Uměle 

naaranžované fotky známých, které denně vídáte na sociálních sítích, pak berte s rezervou. Stejnou 

pohodu totiž můžete zažít i v českém kempu nebo výlety po tuzemských památkách, stačí mít 

správný přístup. 
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