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POPIS KNIHY BÍDNÍCI
Jak spravedlivý je svět, v němž o celém tvém životě rozhodne krádež jednoho bochníku
chleba? Román Les Misérables napsal a v roce 1862 nechal vydat Victor Hugo. V českém
překladu se zcela zažil název Bídníci, byť k tématu knihy by se spíše hodil pozdější překlad
Marie Majerové, která hlavní hrdiny nazvala Ubožáky. Zaslouží si totiž spíše naši lítost, než
opovržení: navzdory veškeré své snaze a lidským kvalitám totiž v jejich světě není možné
odčinit jediný hřích mládí. Hlavní postavou ve spleti figur a figurek Hugova dodnes
známého románu je trestanec Jean Valjean, původně klestič stromů. Ten se z nouze vloupá
do domu, aby ukradl bochník chleba. Je chycen a zavřen na pět let na galeje. Tím je pro
celý život ocejchován, svůj trest si navíc prodlouží neustálými pokusy o útěk. Když je
konečně propuštěn, má již své nejlepší roky dávno za sebou a výsledkem justiční
„převýchovy“ je zhrublý a drsný muž, kterého změní až setkání s biskupem Myrielem, jenž
mu bez podmínek a vřele nabídne pohostinství a neudá jej ani v okamžiku, kdy mu Valjean
ukradne stříbrné příbory. Bývalý trestanec se pod vlivem této příhody rozhodne žít lepší
život – rameno spravedlnosti je však nelítostné a na nic se neohlíží. Ať žije Valjean
sebectnostněji, stále má v patách komisaře Javerta… Rozhlasová dramatizace jednoho z
nejslavnějších románů 19. století vznikla v Českém rozhlase v roce 1993. Režisér Jiří
Horčička, dramatizátor Jaroslav Strejček a dramaturg Hynek Pekárek vykládají Hugův
román především jako velkou společenskou fresku, děj otevírají až okamžikem setkání
Valjeana s biskupem a ve více než čtyřech hodinách nahrávky zprostředkují hluboký
zážitek. Z hereckého obsazení zaujme nejvíce Radoslav Brzobohatý coby Jean Valjean.
Jeho osobitý, chlapský hlas tu zažívá několik typových přerodů od hrubozrnného a
primitivního hlasu trestancova až do gentlemanského tónu starosty Madelaina, kterým se
stane. Jeho hlavního protivníka Javerta představuje další z nezaměnitelných hlasů Eduard
Cupák, z jehož nekompromisnosti až mrazí. Nahrávka z archivu Českého rozhlasu vám tak
může připomenout nejen významný historický román, ale také plejádu herců a tvůrců
rozhlasové historie. Hrají: Radoslav Brzobohatý (Jean Valjean), Jan Šťastný, Vladimír
Brabec, Jiří Plachý, Miluše Šplechtová, Simona Stašová, Antonín Molčík, Martin Růžek,
Eduard Cupák, Jana Paulová a mnozí další Rozhlasová nahrávka z roku 1992 v režii Jiřího
Horčičky
BÍDNÍCI - WIKIPEDIE
Les Misérables (francouzsky ubožáci, chudáci, ale též bídáci, mizerové), překládáno jako
Bídníci či Ubožáci, je román Victora Huga z roku 1862. Tento román byl velmi úspěšný a
prakticky ihned po svém vydání byl přeložen do mnoha jazyků. Ant. Po deseti minutách
jsem si říkala, že ty písničky budu přetáčet, ale pak jsem si vzpomněla, že nic jiného v tom
filmu není. Takže mě čekaly tři hodiny útrpně se tvářících postav a otravně počítačové
Paříže. Bídníci a Bratři Karamazovi od Dostojevského jsou nejlepší knihy jaké jsem v
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životě četla (a nemyslím, že někdy stihnu přečíst něco lepšího). Geniální. Skvěle napsané,
čtivé, citlivé a plné poučení do života. Bídníci ve francouzském originále Les Misérables je
francouzský muzikál, který má předlohu v knize Victora Huga Les Misérables. Autory
muzikálu jsou Claude-Michel Schönberg (hudba) a Alain Boublil (libreto). Jean Valjean se
dostal na galeje za to, že ukradl kousek chleba pro svou hladovějící rodinu. Díky
neúspěšným pokusům o útěk byl z nucených prací propuštěn až po dvaceti letech, v roce
1812, jako skutečný zločinec, který bez skrupulí lže a krade.… Bídníci jsou mojí srdeční
záležitostí a nejkrásnějším muzikálem, jaký kdy byl a jaký kdy bude," nechal se slyšet
František Janeček. Ještě předtím ovšem stihl udělat rozhovor do hlavní zpravodajské relace
televize Nova v živém vstupu přímo z divadla. Bídníci jsou asi nejznámějším francouzským
románem všech dob. Ačkoliv se jedná o kritiku tehdejší společnosti a její povrchní
morálky, i dnešní čtenář s překvapením zjistí, že se od „Valjeanových a Javertových dob" v
řadě ohledů až tak moc nezměnilo. Bídníci jsou největší muzikálový fenomén současnosti.
Za 28 let existence je v 42 zemích a 21 jazykových mutacích vidělo přes šedesát miliónů
nadšených diváků, včetně těch českých. Les Misérables-Bídníci. Strhující muzikál na
motivy románu Victora Huga opět ožívá v GOJA Music Hall Praha. K poskytování a
zlepšování služeb nám pomáhají soubory cookie. Prohlížením webu vyjadřujete souhlas s
jejich používáním. OK Více informací Jean Valjean se dostal na galeje za to, že ukradl
kousek chleba pro svou hladovějící rodinu. Díky neúspěšným pokusům o útěk byl z
nucených prací propuštěn až po dvaceti letech, v roce 1812, jako skutečný zločinec, který
bez skrupulí lže a krade. Děj se odehrává v letech 1815-1830 ve Francii. Vypráví o
bývalém vězni Jeanovi Valjeanovi. Byl 16 let na galejích za to, že ukradl chleba (2 roky) a
utíkal (14 let). Bídníci jako velkofilm, velké masové scény, revoluce a barikády.Všude
ponurost, od galejí po klášter. Liam Neeson už se blíží mým představám o Valjeanovi.
Dobrý film bez zbytečných kudrlinek, zobrazil těžký život a napětí a útěky před Javertem,
výborný a zárovenˇ nenáviděný Geofrey Rush. Bídníci (9) Životní příběh propuštěného
galejníka, který zbohatne a ujme se výchovy osiřelého sirotka Cosetty. Pestrou mozaiku
různých osudů spojuje hlavní postava bývalého trestance, člověka, jenž byl pro krádež
chleba odsouzen na galeje a odtud uprchl, rozhodnutý pomstít se za své utrpení. Kniha:
Bídníci (Ubožáci) Autor: Victor Hugo Přidal(a): Zuzka333 Paříž, 30. léta 19. století, na
barikádách . Obsah - Píše se rok 1815 a Jean Valjean, který si s sebou nese "nálepku"
bývalého zločince a trestance, ačkoliv je v duši hodný čistý člověk, je propuštěn z galejí.
BÍDNÍCI / LES MISÉRABLES (2012) | ČSFD.CZ
Sledujte online filmy a seriály zdarma a bez omezení. Najdete u nás více jak 7500 filmů ke
zhlédnutí. Kniha: Bídníci - Hugo, Victor ; Uvězněn za krádež chleba. 19 let galejí. Jean
Valjean galejník, který se stane váženým a bohatým mužem. Navzdory tomu pronásledován
fanatickým policistou Javertem. Edice světových klasiků. Román Bídníci (Ubožáci) psal
Victor Hugo po celá desetiletí a dokončil jej až v exilu. Příběh Jeana Valjeana, který uprchl
z galejí, kam byl odsouzen za krádež chleba, koncipoval Hugo v pěti dílech. Bídníci mě
bavili ještě více než Chrám Matky Boží - jedinou muškou na kráse jsou pro mě sáhodlouhé
popisy (historické i místopisné) - mám pocit, že s takovýmto popisem pařížských kanálů by
tam mohl čtenář rovnou dělat průvodce. Bídníci ve francouzském originále Les Misérables
má předlohu v knize Victora Huga Les Misérables. Autory muzikálu jsou Claude-Michel
Schönberg (hudba) a Alain Boublil (libreto). Poprvé měl muzikál premiéru v Palais des
Sports roku 1980 v Paříži. - Státní nakladatelství dětské knihy v Praze roku 1950, první
výtisk I.-10 000 - volně upravil Václav Sýkora. Victor Hugo (1802 - 1885) Jeho Bídníci
jsou psáni tak, abyste se v první fázi zaobírali pouze Fantinou a jejím okolím a abyste na v
druhé fázi na druhou stranu úplně zapomněli na její osud a žili pouze v okamžiku s
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Mariem, revolucionáři, Valjeanem a spol. V devatenáctém století se na těžké galeje mohl
dostat třeba člověk, který zcizil bochník obyčejného chleba. Pokud se z nucených prací
pokusil uprchnout, za kus pečiva pak musel v nelidských podmínkách lámat kámen víc než
dvacet let. Román Bídníci (Ubožáci) psal Victor Hugo po celá desetiletí a dokončil jej až v
exilu. Příběh Jeana Valjeana, který uprchl z galejí, kam byl odsouzen za krádež chleba,
koncipoval Hugo v pěti dílech. Jeden z nejkrásnějších příběhů o utrpení a lásce, jaký kdy
byl napsán. victor hugo . bÍdnÍci . i. dÍl prvnÍ fantina kniha prvnÍ ČlovĚk spravedlivÝ i
myriel v roce 1815 byl dignskÝm biskupem karel frantiŠek lidumil myriel. Provozovatel
serveru nenese žádnou zodpovědnost za nahrané soubory. Odpovědnost nese vždy uploader
souboru. text: Marius Ach, proč nešla jsi domů, na řeč nebude čas Tak mluv! Byla jsi u ní?
Snad máš i pro mne vzkaz! Eponina Mluvila jsem s otcem jen v divadle goja music hall
uvidÍte dÍky velkÉ elevaci dobŘe z kaŽdÉho mÍsta!!!
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