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1. Výchozí text pro interpretaci
Vladimír Páral – Soukromá vichřice
B-1
Z vrátnice nádvořím do suterénu ke svému číslu 3631 a v třetím patře do dveří 142,
„Dobrejtro, paní Ido!“ „Ahoj, Bohunko.“ 23587 512 11,62 vpravo 23588 512 11,62 vpravo
23589 512 11,62 vpravo 23590 512 11,62 vpravo.
„Nedívala jste se, co je k obědu?“
„Na jedničku koprová, na dvojku segedín, na trojku lívance.“
„Co si dáte?“
„Nejspíš trojku.“
„Já spíš jedničku.“
23591 512 11,62 vpravo 23592 487 11,27 vpravo „… z temnoty pojednou zazářily
pochodně,“ pravil přívětivý hlas z rádia, „jež nesly mladé gymnastky. Současně se objevilo na
světelné tabuli japonské slovo sajonara, znamenající na shledanou…“ 23593 a všechny další
do 23611 vyhovovaly, všechny atesty na hromádce vpravo a „Tak na shledanou, paní Ido!“
rychle dolů, honem nahoru a trapem k píchačkám: 14,00. Na ulici už pak nebylo kam
spěchat, Mirek bude na náměstí ve čtyři, Bohunka přijela na náměstí ve tři, koupila si dvě
koule oříškové zmrzliny a zvolna ji lízajíc procházela hlavní třídou a zastavovala se u
výkladních skříní.
Mirek Machulka byl na náměstí ve čtyři, „Ahoj B!“
„Ahoj M!“
„Musím si ještě skočit pro baterie – počkáš tady?“ Kývla, skočil si pro baterie, baterie
nebyly, a šli si před kinem, jako každé úterý a čtvrtek, sednout do Zdaru.
„… a z té fotokatody vystupují elektrony,“ vykládal Mirek nadšeně, „a ty narážejí na první
elektrodu, každý elektron z ní vyrazí další elektrony a tak to jde pořád dál, až – Není ti něco?“
„Ne. Co by mi mělo být?“
„Jako by ti něco scházelo… Bohunko…“
(ukázka z románu)

2. Úkoly k interpretaci textu
1. Zasaďte výňatek do kontextu celého díla.
2. Stručně novelu interpretujte na základě vlastní četby.
3. Charakterizujte hlavní postavy.
4. Objasněte podstatu životního stylu hlavních postav a z čeho pramení?
5. Vysvětlete, zda název Soukromá vichřice považujete za metaforu. Pokud ano, proč.
6. Doložte charakteristické znaky Páralova vyprávěcího stylu.

