Test Jára Cimrman – řešení
1. Doplňte názvy těchto divadelních her
a/ České nebe
b/ Dlouhý, Široký a Krátkozraký
c/ Dobytí severního pólu Čechem Karlem Němcem
d/ Švestka (jevištní sklerotikon)
e/ Hospoda Na mýtince
f/ Posel světla
2. Jak se jmenoval poručík, který byl rozmražen a málem sněden hladovou českou
výpravou na severním pólu? Poručík Beran
3. Jak se jmenovala obryně, kterou miloval obr Koloděj?
Stáňa.
4. Vyjmenujte alespoň 3 členy nebeské komise, které předsedal sv. Václav.
Praotec Čech, J.A. Komenský, K.H .Borovský, J.Hus, Babička
5. V jaké hře vystupuje náčelník Líná Huba? Jakou má tento náčelník přezdívku?
Ve hře Afrika. Měl přezdívku Holé neštěstí.
6. Jak se jmenovali bratři, kteří se ucházeli o ruku princezny Zlatovlásky?
Jasoň a Drsoň
7. Jak se jmenoval „nosič- potah- primitiv“ a také bratr zápasníka v těžké váze, který
byl účastníkem české polární výpravy?
Varel Frištenský
8. Jakou funkci má ve hře Záskok zvědavý invalida Karásek?
Vjede na jeviště na invalidním vozíku a divadelní hru "nahodí opět do kolejí" , když si někdo z
účinkujících nemůže vzpomenout na text
9. Odkud jsou hlášky :
a/"....mně je vyrvala matka. Teď žádné nemám a je pokoj!" Dlouhý, Široký a Krátkozraký.
b/ " V Českých Budějovicích by chtěl žít každý! Tedy kromě mne!" Záskok
c/ "...a ten cikán mi tam už půl hodiny běhá po lokále s kudlou v zádech" Vizionář
d/ "Pane Pulec, já jsem znal nějakýho doktora Žábu, nejste vy jeho syn?" Afrika
e/ " Ty nejsi Vlasta, Ty jsi Vlasta! " Záskok
f/ " Já bych si s dovolením také vzal." Dlouhý, Široký a Krátkozraký
g/ " Ostrouhal jsi, Vavrochu. Řekni Rumburk, srabe!" Záskok
h/ "Jsem ti chtěl říct, bratře otče... ty nejsi briefingový typ..." Afrika
ch/ Pane Smrtko, vy se pořád jenom smějete. Když to víte, tak to řekněte nebo alespoň něco
naznačte. My nesmíme ani nic naznačovat. Vizionář
i/ Kam se hrabe Bitner! To se nedá srovnat. Záskok
10. Jakého českého básníka milovali domorodci ve hře Afrika? Josefa Václava Sládka Kch
11. V jaké hře a kdo byl Růženkou osloven " Vy moje pruhované štěstí!" ?
Vězeň Kulhánek ve hře Hospoda na Mýtince
12. Podaří se vám vyjmenovat všech 15 her Divadla Járy Cimrmana?
1.Afrika
2.Akt
3.Blaník
4.Cimrman v říši hudby
5.České nebe
6.Dlouhý, Široký a Krátkozraký
7.Dobytí severního pólu Čechem Karlem Němcem
8.Hospoda Na mýtince
9.Lijavec
10.Němý Bobeš
11.Posel z Liptákova – Posel světla + Vizionář
12.Švestka
13.Vražda v salónním coupe
14.Vyšetřování ztráty třídní knihy
15.Záskok

