
1. Protože jste již zkušení, nebude pro vás problém odhalit v textu mužská 

a ženská křestní jména. 

 

POŽÁR U KALOUSKŮ 

Pan Kalousek přinesl ženě petrklíče. „Naše máma je revizorka,“ řekl dětem, „ale 

ona je romantická. Každý den má růže na stole, a když spustí harmonika, už by 

tancovala. Je to anděl, anebo žena? Ta myšlenka mi lahodí.“ 

Pak si pan Kalousek nalil pivo, zalehl na otoman a rozevřel noviny. „Je Evropa 

velká,“ četl nahlas, „když Amerika je mnohem větší? Nosí antilopa triko? Kolik 

má lev žen? Vida, vida. Je zelenina zdravá, nebo je to pověra? Přestože je jaro, 

slavíci nezpívají. Kdo má přednost na poště, pán, anebo paní? Je tu málo světla 

na čtení,“ povzdychl si pan Kalousek a noviny mu klesly na obličej.  

„Jo, náš táta, s tím je švanda,“ řekla paní Kalousková. V tom uslyšeli bušení na 

dveře. Panu Kalouskovi se nechtělo vstávat, ale šel otevřít. „Je zde někdo?“ 

křičel soused. „Na vašem dvoře hoří!“ 

„Shoří mi chalupa!“ zvolal pan Kalousek, až se mu roztřásla bradka. „Je doma 

Rek? Vynášejte nábytek, hlavně divan! Podej mi lano!“ 

Vyběhli ven, ale na dvůr už dorazili hasiči. Prokopli vrata stodoly a proudem 

vody z hadice se trefili přímo do ohně.  

„Madam“, řekl pan Kalousek, „je po požáru. To máš štěstí!“ Ale paní Kalousková 

měla smůlu, poněvadž jí v tom zmatku petrklíče někdo pošlapal. 

 

2. Toto cvičení je spíše na vaši kreativitu, než na dlouhodobou paměť. 😊 

Jaká povolání zastávaly tyto osoby? Zkuste to nejdřív bez nápovědy. 

plačka   

anskulant    

kalkant   

šafář   

prskač   

adjunkt   



spojovatel    

akcesista    

felčar    

síťař   

dryáčník    

drnomistr   

ledový muž    

hofmistr    

 

Nápověda:  

Pomocník úředníka.    

Kancelářský podúředník.   

Tkal hřebeny a sítě.      

Specializoval se na výrobu léčivých lektvarů    

Původně domácí učitel    

Obsluhovač varhanních měchů    

Hlavním úkolem bylo plakat a naříkat zdarma nebo za menší obnos     

Vysekávač ledu    

Zajištění telefonních hovorů     

Zajištění těl uhynulých zvířat    

Dřívější označení lékaře    

Opravoval kamna a pece   

Obdělávání polí, chov dobytka a drůbeže    

Dřívější označení právníka    

 

 

 



3. Vzpomínejte na známé nositele ptačích příjmení.  

Např. Jaroslav Brabec, Alena Vránová … 

 

4. Co vám připomínají tato čísla? Možností je samozřejmě víc. Záleží na 

vaší kreativitě. 😊  

Např. 50 – životní jubileum, povolená rychlost v obci …, 314 – s čárkou 
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5. V roce 1907 vyrobil belgický chemik Leo Hendrik Baekeland „bakelit“, 

který nahradil „šelak“. Vzpomínejte, co všechno jste měli doma 

z bakelitu. Mně se např. hned vybaví hnědá rozdvojka nebo knoflíky na 

sporáku. 😊 

 

Mozku zdar a nudě zmar. 

 

 

 


