
Zabil jsem Einsteina, pánové je sci-fi komedie natočená v Československu v roce 1969.  
Film režíroval Oldřich Lipský. 

Zabil jsem Einsteina, pánové 

Fantastický příběh, jehož děj se odehrává střídavě v Americe, někdy na přelomu druhého a třetího 

tisíciletí, a v Praze roku 1911, je založen na myšlence, zda a do jaké míry by předčasná smrt 

zakladatele moderní fyziky Alberta Einsteina ovlivnila vývoj naší civilizace.  

Na rozdíl od většiny děl tohoto žánru, které posunují děj do daleké budoucnosti, se zde děj naopak 

vrací pomocí "stroje času" do minula. Jako historický fakt autoři označili skutečnost, že profesor 

Einstein mohl přijít v Praze roku 1911 o život.  

Příběh se odehrává "v budoucnosti", konkrétně v roce 1999.  

Skupinka bojovně naladěných fanatiků si pohrává s nebezpečným vynálezem - takzvanou bombou G, 

kvůli které ženy obrůstají plnovousem a nerodí děti. Při hledání viníka toho všeho dojde lidstvo k 

názoru, že všechno má na svědomí zakladatel moderní fyziky.  

Do minulosti proto odlétá výprava profesora Moora s jediným cílem - zabít mladého Alberta 

Einsteina. 

Osoby a obsazení: 

První dějství: „Příprava plánu“. 
1. profesor David Moore 
2. doktorka Gwen Williamsová, 

historička 
3. profesor Frank Pech 

 

Druhé dějství: „Život v Praze v roce 1911“ 

1. Albert Einstein 

2. manželka 

3. dirigent 

Třetí dějství: „Vražda.“ 

1. profesor David Moore 
2. doktorka Gwen Williamsová, 

historička 
3. profesor Frank Pech 
4. Albert Einstein 

 

Čtvrté dějství: „Hledání a usvědčení vraha“. 

1. Sherlock Holmes 
2. Watson 
3. manželka Alberta Einsteina 

 

Úkol: Připravte zápletku, scénář, dialogy, situaci zahrajte.  

In April 1911 Einstein was appointed as a full professor of 

theoretical physics at the German part of Prague's Charles 

University. Einstein moved from Zurich to Prague together 

with his first wife, Mileva, and their two young sons, Hans 

Albert and Eduard. The Einsteins lived in quarter Smichov 

which was not considered the smartest part of the city, but 

their flat (now in Lesnicka Street No. 7) was modern (in 

contrast with Zurich there was already electricity installed) 

and Einstein liked to recall his walks to the Physical Institute 

in Vinicna Street over the Vltava river.  

Although Eisntein did not establish a very close rapport with 

Prague, he admired the romantic historical city. He 

associated himself with a group of Jewish intellectuals who 

gathered in the evenings at Berta Fanta's home where 

philospohy was discussed and music played. Here he met 

Hugo Bergmann, Max Brod and Franz Kafka. While in 

Prague, scientists also came to Prague to visit. 

As a full professor, Einstein gave regular lectures on 

mechanics, molecular physics, and thermodynamics. In 1911 

his lectures were held in the Clementinum, in 1912 in the 

building of the present Faculty of Natural Sciences in Vinicna 

Street. 
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