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Vladimír Holan a Jan Werich – život a dílo 
 

1. Holan a Werich (a také Jiří Voskovec) se narodili ve stejném roce – ve kterém? 

 

 

 

 

 

        

          Obr. 1. 

2. V roce 1926 začíná Werich spolu s Voskovcem spolupracovat s Osvobozeným divadlem. Jak se 

jmenovala jejich první společná divadelní hra? Jaké bylo jméno hudebního skladatele, který byl 

autorem mnoha slavných písní, jež v hrách V+W zazněly? Ve stejném roce vydává Holan svoji 

básnickou prvotinu. Jak se jmenuje? Následně končí Holan gymnázium a začíná pracovat. Kde 

pracoval a co dělal? Jak dlouho u této práce zůstal? 

 

 

 

 

 

 

3. Nástup nacismu v Německu reflektovali Voskovec s Werichem v řadě her, které uvedli 

v Osvobozeném divadle. Kde ještě před 2. světovou válkou spolu působili? Kde strávili období 

2. světové války a proč? Jakou nacházíme literární reakci na předválečnou dobu a na válečná 

léta u Holana? 
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4. Konec 2. světové války znamenal návrat V+W z exilu. 

Změnily se nějak podmínky pro jejich práci s nástupem 

komunistického režimu? Jak reagoval na změny doby 

Holan? 

 

Obr. 2. 

 

 

5. Jaký byl Werichův a Holanův vztah ke komunistickému režimu v Československu?  Projevil se 

nějak v jejich díle? Jaké byly poválečné osudy J. Voskovce? 

 

 

 

 

 

6. Werich a Holan bydleli oba na stejné adrese. Jaký byl jejich vzájemný vztah a proč? 

 

 

 

 

7. Holan i Werich zemřeli ve stejném roce – kdy to bylo a kde jsou pohřbeni? 

 

 


