
9. A – LITERATURA – KAREL ČAPEK – BÍLÁ NEMOC – 

- ODPOVĚDI ZAPIŠ DO SEŠITU, WORDU NEBO ROVNOU DO TEXTU E-MAILU 

 

Vypracování odešli na e-mailovou adresu p.zemankova@zs-srbska.cz  

nejpozději  

ve čtvrtek 19. března 2020 do 19:00 hodin. 

Děkuji za spolupráci. 

 

 

Výchozí text 

DR. GALÉN: Prosím, pánové ... ještě snad chvilinku ... Prosím vás, vyřiďte, že já, doktor 

  Galén, doktor chudých ... 

NOVINÁŘ: Komu to máme vyřídit? 

DR. GALÉN: Komu? Všem králům a vladařům na světě ... Napište jim, že bych je prosil ... Já 

  byl totiž na vojně, pánové, jako doktor ... a já bych chtěl, aby už nebyly války, 

  víte? Prosím vás, napište jim to! 

NOVINÁŘ: Myslíte, že vás poslechnou? 

DR. GALÉN: Ano, totiž ... Řekněte jim, že jinak zajdou na malomocenství, že ano ... Ten lék 

  proti Čengově nemoci, to je můj lék, rozumíte? A já jej nedám, dokud ... dokud 

  neslíbí, že už se nebude zabíjet! Prosím vás, pánové, řekněte jim, že jim to 

  vzkazuju! Já opravdu ... nikdo druhý ten můj prostředek nezná, zeptejte se 

  tady na klinice; jen já mohu léčit, jen já ... Řekněte jim, že už jsou staří ...  

  všichni, kdo vládnou. Řekněte jim, že budou zaživa hnít ... jako ti tady.  

  Řekněte, že to čeká všechny lidi ... vůbec všechny ... 

JINÝ NOVINÁŘ: Vy byste nechal lidi takhle umírat? 

DR. GALÉN: A vy byste je nechali zabíjet? Proč prosím ... 

 

Úkoly k textu 

1. Za koho se doktor Galén označil? 

2. O jaký literární žánr se jedná? 

3. Jaké jiné označení bílé nemoci se zde objevilo? 

4. Co znamenají tři tečky v textu? 

5. Kolik žurnalistů vystupuje v této části? 

6. Rozhodni, která tvrzení jsou pravdivá: 

a/ Dr. Galén má vzkaz pro všechny vládce světa.  PRAVDA-LEŽ 

b/ Nechce, aby byly války, protože válku zažil.  PRAVDA-LEŽ 

c/ Nedá jim svůj lék, dokud neslíbí, že přestanou válčit. PRAVDA-LEŽ 

d/ Lék má jen jeho klinika.     PRAVDA-LEŽ 
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