
Vinetů, rudý gentleman – Karl May (film) 
https://www.youtube.com/watch?v=RMoIhEmdgcE 

Za divoký západ se považuje území na západ od čáry na mapě, která znázorňovala kde sahá federální 

moc. V případě potřeby „státní policisti“ naskáčou na vlak a přijedou srovnat pořádek. Za touto 

čarou, kterou když osadníci, dobrodruhové nebo jiný snaživci překročili a chtěli tady žít střežili 

v lepším případě omezeně pouze vojáci (jak ve filmu), ale prakticky jste byli ponecháni sami na sebe. 

Časté byly srážky indiánů a „bílých tváří“. Ve městech se lidi domlouvali, kdo bude šerifem a častokrát 

platil „zákon koltů“, ne spravedlnost. O divokém západě se mluví jako o období dějin mezi cca 1860-

1890.  

Film se natáčel v Jugoslávii, natočen byl v letech 1963 . Byla to francouzsko – západoněmecká  

produkce. V Americe se nepromítal. Tento nádherný film formoval dětství generaci vašich rodičů. 

https://www.youtube.com/watch?v=CNJ89x303bY 

Užijte si ho … 

 

1, Co myslíte proč lidi z Evropy odcházeli před 200 lety do Ameriky? Čeho tam bylo hodně, co tady 

nemohli mít? V co doufali? Zkuste se zamyslet.  

2, Vyjmenujte alespoň 2 indiánské kmeny, o kterých se mluví ve filmu 

3, Tipněte si, národnosti je ten „vtipný“ chlapík, co se vydal za dobrodružstvím? 

4, Kdo byl Vinetů a kdo byla Ribana? Jaké měli postavení mezi indiány? 

5, Kdo byl Oldchaterhand? Jaké ideály (hodnoty, principy, jaký je …) ztělesňoval? 

6, Jaký je vztah Vinetuem a Oldchaterhandem? Zkuste odvodit podle toho co jste viděli ve filmu, 

nebo řekněte podle jiných dílů. 

7, Které postavy ve filmu se drželi hesla „slovo dělá chlapa“? 

8, Co měli Ribana a Vinetů společného? Jaké měli společné hodnoty, v co snili, co chtěli pro svůj lid? 

9, Už od nepaměti se mír dojednával svatbou. Nikdo si pak nedovolí napadnout vlastní rodinu. Svého 

vnuka a jeho matku, nebo otce. Kdo si koho bral v tomto filmu? 

10, Jak film končí? Kde se odehrává poslední přestřelka? 

https://www.youtube.com/watch?v=RMoIhEmdgcE
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