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STANISLAV KOSTKA
NEUMANN
(________________)
Čím vším byl?
-

b…………………….
n…………………….
l……………….. k……………….
p………………….. z f………………… a r………………..

Pocházel ze z………………. a společensky vysoce postavené r…………., jako student
příliš nevynikal – z g………………….
i o………………..
a……………… byl
v……………….
Je považován za předního vůdce mladé generace literátů ve …… a ……. letech 20.
století. Hlásil se k tzv. p………………… poezii = typickými znaky jsou n……………..
k v…………., touha po s……………………. světě, l………………… zaměřená skupina
básníků. V roce 1929 veřejně vystoupil proti K…………… G…………………, poté byl z
………. vyloučen.
Za 2. sv. války pobýval na
venkově, aby unikl pozornosti
g………………… Lázně, ve
kterých se ukrýval, se nachází 7,3
km od Bojanova směrem na
Heřmanův Městec. Kromě toho,
že zde kdysi dávno byly lázně, se

v nedalekém lomu těžil vápenec a vedly sem koleje. Už víš,
kde pobýval?
………………………………….
Jeho syn Stanislav Neumann se stal slavným českým
hercem. Poznáš, ve které oblíbené české pohádce hrál?
……………………………………………………….
Víš, proč má tento spisovatel ve jménu KOSTKA?
Má verze: ………………………………………………….
Skutečnost: ………………………………………………..

Zdroje:
www.spisovatele.cz, mirriam.bloger.cz, www.fdb.cz, www. pshzd.cz

STANISLAV KOSTKA
NEUMANN
(1875 – 1947)
Čím vším byl?
-

básník
novinář
literární kritik
překladatel z francouzštiny a ruštiny

Pocházel ze zámožné a společensky vysoce postavené rodiny, jako student příliš
nevynikal – z gymnázia i obchodní akademie byl vyloučen.
Je považován za předního vůdce mladé generace literátů ve 10. a 20. letech 20.
století. Hlásil se k tzv. proletářské poezii = typickými znaky jsou nenávist k válce, touha
po spravedlivém světě, levicově zaměřená skupina básníků. V roce 1929 veřejně
vystoupil proti Klementu Gottwaldovi, poté byl z KSČ vyloučen.
Za 2. sv. války pobýval na
venkově, aby unikl pozornosti
gestapa. Lázně, ve kterých se
ukrýval, se nachází 7,3 km od
Bojanova směrem na Heřmanův
Městec. Kromě toho, že zde kdysi
dávno byly lázně, se v nedalekém

lomu těžil vápenec a vedly sem koleje. Už víš, kde pobýval?
Vápenný Podol
Jeho syn Stanislav Neumann se stal slavným českým
hercem. Poznáš, ve které oblíbené české pohádce hrál?
Pyšná princezna
Víš, proč má tento spisovatel ve jménu KOSTKA?
Má verze: dle vlastního úsudku
Skutečnost: zdrobnělina (dětská podoba) jména Konstantin

