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1. Vylušti křížovku ze slov obsažených v divadelních hrách Járy Cimrmana. V tajence vyjde označení 
pro člověka s širokým množstvím znalostí či dovedností ve více oborech lidské činnosti. Jedná se 
zpravidla o mnohostranného učence, charakteristického všestranností svých zájmů a nezřídka také 
jedinečnou genialitou, takového, jakým byl i Jára (da) Cimrman.

Podoba Járy Cimrmana, jak ji zachytil 
neznámý fotograf ve sněhové vánici v lednu 1911.

Nepochválím-li 
se sám,

JIŘÍ

Mě znervózňuje, že se 
jim v období puberty… 
výrazně, ale opravdu 

výrazně 

LADISLAV

Do Prahy! 
Do Podolí! 
Do lékárny! 

ZDENĚK

Co to je příznivý vítr? 
Často ve svém životě 

děkujeme osudu, že nás 
zavál správným směrem, 

KAREL

… zhoršuje prospěch.

Švestka 

SMOLJAK

Do prdele, to je mi 
smutno. 

Dobytí severního pólu. 

SVĚRÁK

ale pak přijde chvíle 
prozření. 

Afrika 

VELEBNÝ

nikdo to za mne neudělá. 

Posel z Liptákova

ŠEBÁNEK

1 2 3 4

A B C D

 1.  Nositel zpráv, zde z Liptákova.
 2.  Výjimečná náhrada za nepřítomného herce.
 3.  Vrch ve středních Čechách opředený pověstmi o rytířích.
 4.  Policejní pátrání, nejčastěji zločinu, zde však jde o ztrátu 

třídní knihy.
 5.  Restaurační zařízení, zde s názvem „Na Mýtince“, které 

uvádí Cimrmanovu operetu.
 6.  Jeden člen tříčlenného pohádkového týmu, doplňující 

dvojici Dlouhý a Krátkozraký. 

2. Pospojuj správně části citátů z divadelních her. Pokud budeš postupovat správně, vyjdou ti čtyři 
jména osobností, spojených se zrodem postavy Járy Cimrmana, a názvy divadelních her, ze kterých 
citáty pochází. 
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 7.  Peckovice modrofi alové specifi cké barvy.
 8.  Umělecké zobrazení nahého lidského těla nebo čin 

s právními následky.
 9.  Chodské oslovení chlapce se jménem Josef, „Malý“ 

je dílem J. V. Plevy, „Němý“ Járy Cimrmana.
 10.  Označení jednoho ze dvou průsečíků poledníků, 

který ve hře Járy Cimrmana dobyli Češi o den dříve 
než Robert Peary. 


