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NA ÚVOD 

 

S tímto textem můžou pracovat studenti českého 

jazyka, kteří jsou na úrovni B1, například podle 

učebnice New Czech Step by Step od Lídy Holé, 

případně také pokročilí studenti úrovně A2. 

Z hlediska gramatiky ovládají studenti formy 

minulého, přítomného a budoucího času 

imperfektivních a perfektivních sloves, singulár 

všech pádů a plurál nominativu a akuzativu, 

kondicionál, imperativ a používání základních 

prepozic. 

 

Autory můžete kontaktovat na e-mailové adrese 

info@pavlamachackova.cz. 

 

Tato slova možná už znáte 

analýza, atak/útok (attack, атака), baron, elita, 

fronta, gesto, havárie, hrdina (hero, герой, Held), 

injekce, kapacita, kříž (cross, крест, Kreuz), 

medaile, ministr, munice, naivní, pacient, petice, 

produkovat, siréna, situace, šance (chance), tank, 

triumf  
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O AUTOROVI 

 

Karel Čapek 

 

1890 narození, Malé Svatoňovice 

1901–1909 studium na střední škole v Hradci 

Králové, v Brně a maturita v Praze 

1907 stěhování do Prahy 

1909–1915 studium germanistiky, bohemistiky, 

estetiky a anglistiky na Karlově univerzitě  

1910–1911 studijní pobyt v Paříži a Berlíně 

1915 doktorát na Univerzitě Karlově v Praze 

1917–1921 novinář v redakci Národních listů 

1921–1923 dramaturg a režisér ve Vinohradském 

divadle v Praze 

1921–1938 novinář v redakci Lidových novin 

1925–1933 předseda československé frakce PEN 

klubu 

1935 svatba s herečkou Olgou Scheinpflugovou 

1938 organizace světového kongresu PEN klubu 

v Praze 

1938 umírá 25. prosince na zápal plic 
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Nejvýznamnější díla 

• R.U.R. (1920) 

• Továrna na absolutno (1922)  

• Krakatit (1922) 

• Povídky z jedné kapsy (1929) 

• Povídky z druhé kapsy (1929) 

• Hordubal (1933)  

• Válka s Mloky (1936) 

• Bílá nemoc (1937)  

• Matka (1938) 
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LIDÉ 

 

Profesor Sigelius 

Doktor Galén 

První asistent kliniky 

Druhý asistent kliniky 

Profesoři 

Cizí profesor 

Maršál 

Dcera maršála 

Generál 

Baron Krüg 

Mladý Krüg 

Ministr zdravotnictví 

Ministr propagandy 

Zdravotní sestra 

První pacient 

Druhý pacient 

Třetí pacient 

Mladý novinář 

Jeden novinář 

Jiný novinář 
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Úředník 

Jeden pán 

Jiný pán 

Otec 

Matka 

Dcera 

Syn 

Sluha1 

Davy2 

Jeden člověk 

  

                                                           
1 sluha (m., kolega) = asistent bohatého člověka, který pracuje v jeho 

domě, vaří, pomáhá s administrativou apod. 
2 dav (m., banán) = mnoho lidí 
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I. AKT 

 

 

 

Tři nemocní pacienti v pokoji, na těle 

mají obvazy3. 

 

PRVNÍ PACIENT: Je to tragédie. V naší ulici jsou 

nemocní lidé v každém domě. Řekl jsem 

                                                           
3 obvaz (m., banán) = elastický sterilní materiál, který pomáhá léčit 

nemoc na těle 
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sousedovi4, že má na obličeji taky bílou skvrnu5 

– a on řekl, že je to jedno, protože ji necítí. A dnes 

je už taky nemocný jako já.  

DRUHÝ PACIENT: Říkají tomu bílá nemoc. Ale 

jaká je to nemoc? Myslím, že jsme nemocní proto, 

že jsme dělali špatné věci. Ta nemoc je od boha. 

TŘETÍ PACIENT: Ježíši Kriste – Ježíši Kriste – 

Ježíši Kriste.  

PRVNÍ PACIENT: Je to ta nejhorší nemoc. Ale proč 

já? Jsem chudý, nic nemám, celý život jsem jen 

pracoval. To je ale nedobrý bůh, když tu nemoc 

poslal na chudé lidi. 

DRUHÝ PACIENT: Počkej. Teď máš nemoc jen na 

těle, ale za dva měsíce budeš nemocný také uvnitř 

těla. Člověk pak přemýšlí o tom, co špatného udělal, 

že má takovou zlou nemoc. 

TŘETÍ PACIENT: Ježíši Kriste… Ježíši… Ach, 

Ježíši… 

PRVNÍ PACIENT: Ta nemoc je tady, protože je nás 

na světě mnoho. Někteří lidé musí umřít, a tak 

budou mít ti ostatní více místa. Ty jsi pekař6, a tak 

                                                           
4 soused (m., student) = člověk, který bydlí ve stejném domě nebo 

stejné ulici 
5 skvrna (f., káva) = malá pigmentová stopa na obličeji nebo na 

oblečení 
6 pekař (m., muž) = profese, člověk, který dělá chleba, housky, rohlíky 

atd.  
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uděláš místo druhému pekaři. Já jsem chudý a 

udělám místo druhému chudému člověku. 

DRUHÝ PACIENT: Ošklivý je hlavně ten zápach7. 

Moje žena měla velký strach, zápach jí byl 

nepříjemný, nechtěla se mnou sedět u stolu ani spát 

v posteli. A teď má na těle také bílou skvrnu. 

TŘETÍ PACIENT: Ježíši… Ježíši… 

 

Cvičení 1: Jaký je infinitiv těchto sloves? Je 

sloveso imperfektivní nebo perfektivní? 

1. řekl jsem; 2. poslal; 3. myslím; 4. přemýšlí; 

5. musí; 6. uděláš; 7. říkají; 8. měla; 9. počkej; 

10. nechtěla; 11. umřel; 12. pracoval jsem 

 

●●●●● 

 

Pracovna profesora Sigelia. 

 

PROFESOR SIGELIUS: Prosím, pane redaktore. 

Mám ale jen tři minuty. 

MLADÝ NOVINÁŘ: Pane profesore, chtěl bych 

napsat zprávu… 

                                                           
7 zápach (m., banán) = silné negativní aroma, které cítíme nosem 
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PROFESOR SIGELIUS: O bílé nemoci, já vím. 

Bohužel o ní novináři píšou často, ale nesprávně. A 

lidé panikaří.  

MLADÝ NOVINÁŘ: Chtěl bych, aby lidé neměli 

strach… 

PROFESOR SIGELIUS: Strach? Strach je teď 

správná emoce. Je to komplikovaná nemoc a 

nevíme, jak ji léčit8. Lékaři můžou používat jen 

medikamenty, které fungují dobře proti zápachu. 

Ve druhé fázi nemoci.  

MLADÝ NOVINÁŘ: A třetí fáze? 

PROFESOR SIGELIUS: To dáváme morfium, 

mladý muži. Jen morfium. 

MLADÝ NOVINÁŘ: A je bílá nemoc nebezpečná? 

PROFESOR SIGELIUS (mluví jako profesor na 

univerzitě): Ano, protože nevíme, jaká bakterie 

stojí na jejím začátku. A také je ta nemoc velmi 

rychlá – od nemocného člověka můžou onemocnět 

další lidé při fyzickém kontaktu. Je to pandemie. 

Pracujeme na ní už tři roky, nemáme léky a lidé 

nemají imunitu. Víme ale, že nemocní nikdy nejsou 

mladí. Nevíme proč, ale je to tak. Každému 

nemocnému je 45 let a víc. 

                                                           
8 léčit (imperfektivum; léčil, léčí, bude léčit) = aktivita, kterou dělá 

lékař; boj proti nemoci 
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MLADÝ NOVINÁŘ: To je zajímavé. 

PROFESOR SIGELIUS: Myslíte?! Kolik je vám let? 

MLADÝ NOVINÁŘ: Třicet. 

PROFESOR SIGELIUS: Pak tomu rozumím. 

(ironicky) Pro nás starší není tato informace tak 

zajímavá. Napsali jsme o bílé nemoci také tři nebo 

čtyři knihy. (zavolá zdravotní sestru) Bohužel 

mám jen tři minuty. 

 

Cvičení 2: Čtěte dál a doplňte tato slova na 

správné místo. 

skvrnu, miliony, zrcadla, interview, realitu, 

noviny, knihy, stolu 

 

ZDRAVOTNÍ SESTRA: Prosím, pane profesore. 

PROFESOR SIGELIUS: Přineste panu redaktorovi 

1. _____ o bílé nemoci. 

ZDRAVOTNÍ SESTRA: Prosím. 

PROFESOR SIGELIUS: O tom můžou psát vaše 

2. _____, mladý příteli. Také můžete psát o tom, 

jak nemoc vypadá. Na začátku je na těle malá bílá 

skvrna. Proto má jméno bílá nemoc. Člověk nic 

necítí, skvrna je velmi studená. Umřely už čtyři 

3. _____ lidí, dvanáct milionů má bílou nemoc 
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právě teď. A je to nová nemoc, v Evropě je jen tři 

roky. Velmi složitá nemoc. 

MLADÝ NOVINÁŘ: A co prevence? 

PROFESOR SIGELIUS (rychle vstává od 

4. _____, mluví emotivně): Cože? Prevence? Jaká 

prevence? Neexistuje! Na bílou nemoc umřeme 

všichni! Každý člověk, kterému je více než 45 let. 

Vám je to jedno, protože je vám třicet, ale my lidé, 

kteří jsme stále produktivní… Pojďte sem ke mně! 

Nevidíte na mně nic? Nemám na obličeji bílou 

5. _____? Co? Nic? Vidíte. Desetkrát denně se 

dívám do 6. _____. Vy chcete znát prevenci… To 

já bych chtěl taky znát, můžete mi věřit. Ach. (sedne 

si ke stolu, je velmi nešťastný) 

MLADÝ NOVINÁŘ: Pane profesore, mohl byste 

možná říct na konec našeho 7. _____ něco 

pozitivního… 

PROFESOR SIGELIUS (velmi smutně): Ano. 

Můžete napsat… Napište, že musíme brát 

8. _____ takovou, jaká je.  

 

(zvoní telefon) 

 

PROFESOR SIGELIUS: Prosím… Co? Nemám teď 

čas… Lékař? Jak se jmenuje? … Hm, doktor Galén. 

Co chce? … Tak dobře, pošlete ho ke mně, když už 
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mě pětkrát hledal. Ale mám jen tři minuty. (položí 

telefon) Tak vidíte, pane redaktore, jak to vypadá 

v nemocnici. 

MLADÝ NOVINÁŘ: Děkuji, pane profesore, za váš 

čas. Velmi mě těšilo. 

PROFESOR SIGELIUS: Na shledanou. 

 

(je slyšet, že někdo stojí venku před místností) 

 

PROFESOR SIGELIUS (vezme pero a píše; po 

chvíli): Dále! 

 

(vstoupí doktor Galén, mlčí) 

 

PROFESOR SIGELIUS: Co si přejete, pane kolego? 

DOKTOR GALÉN: Promiňte, pane profesore… 

Snad máte minutu… Mé jméno je doktor Galén… 

PROFESOR SIGELIUS (píše): To vím. Přejete si, 

pane doktore Galéne…? 

DOKTOR GALÉN: Já… Já mám malou ordinaci, 

pane profesore, léčím chudé pacienty… A vidím 

hlavně ty, kteří jsou… velmi nemocní… 

PROFESOR SIGELIUS: Aha. A dál? 
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DOKTOR GALÉN: Pacienti jsou nemocní nejvíc 

v poslední době, když je všude bílá nemoc… ten 

silný zápach… A já bych chtěl ty lidi uzdravit9! 

Léčil jsem hlavně pacienty s bílou nemocí a… byla 

to nejhorší situace v mém životě… Když víte, že 

nemůžete nic dělat, že nemůžete pomoct… 

PROFESOR SIGELIUS: To je chyba, pane kolego. 

Lékař musí vždy něco dělat. Pacienti musí dostat 

alespoň medikamenty proti zápachu. 

DOKTOR GALÉN: Když ona je to opravdu hrůza10, 

pane profesore… Četl jsem každou knihu o bílé 

nemoci, ale není tam nic… nic o tom, jak bílou 

nemoc léčit… 

PROFESOR SIGELIUS (položí pero na stůl): A vy 

víte, jak léčit bílou nemoc? 

DOKTOR GALÉN: Ano. Myslím, že to vím. 

PROFESOR SIGELIUS: Aha, vy si to myslíte. Máte 

asi svou teorii o bílé nemoci, ne? 

DOKTOR GALÉN: Ano, prosím. 

PROFESOR SIGELIUS: Tak to je jasné, pane 

kolego Galéne. Když lékař neví, jak léčit, udělá si 

svou teorii. Ale co vaši pacienti? Není to k nim 

                                                           
9 uzdravit (perfektivum; uzdravil, uzdraví) = aktivita, po které je 

člověk zdravý, po které je nemoc pryč 
10 hrůza (f., káva) = velmi intenzivní negativní pocit, když má člověk 

velký strach 
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nefér? Mám bohužel jen tři minuty. Používejte dál 

medikamenty proti zápachu a morfium. To je 

všechno. Těšilo mě. (bere do ruky pero a znovu 

chce psát) 

DOKTOR GALÉN: Ale já… pane profesore… 

PROFESOR SIGELIUS: Přejete si ještě něco? 

DOKTOR GALÉN: Ano. Já můžu nemocné pacienty 

uzdravit a nemoc vyléčit11. 

PROFESOR SIGELIUS (píše): To jste asi dvanáctý 

člověk, který mi tuto informaci řekl. 

DOKTOR GALÉN: Ale já už jsem své metody 

vyzkoušel12 a mám pozitivní zprávy – někteří moji 

pacienti jsou už zdraví… asi 60 procent...  

PROFESOR SIGELIUS: Rozumím, co chcete. 

Nobelovu cenu, místo na univerzitě, vidět své 

jméno v encyklopedii… 

DOKTOR GALÉN: Chtěl bych svou metodu 

vyzkoušet ve vaší nemocnici. 

PROFESOR SIGELIUS: Tady? To není možné. Vy 

jste cizinec, ne? 

DOKTOR GALÉN: Ano, Řek. Z Řecka. 

 

                                                           
11 vyléčit (perfektivum; vyléčil, vyléčí) = uzdravit někoho 
12 vyzkoušet (perfektivum; vyzkoušel, vyzkouší) = udělat několik 

experimentů, udělat něco nového 
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Cvičení 3: Čtěte dál a opravte ve větách chyby 

v pozici pomocného slovesa: jsem (se),  jste (se). 

PROFESOR SIGELIUS: Vidíte. Tady nemůže 

pracovat cizinec ve státní nemocnici. 

DOKTOR GALÉN: Ale já tady žiju od té doby, co byl 

jsem dítě. 

PROFESOR SIGELIUS: Ano, ale jste se narodil 

v Řecku. 

DOKTOR GALÉN: Ale minulý ředitel této 

nemocnice, slavný lékař, byl také cizinec. 

PROFESOR SIGELIUS: Ano, ale to je jiná situace – 

dnes je jiná doba než v minulosti. A myslím si, že 

ani on by nechtěl, abyste zde pracoval. Promiňte! 

DOKTOR GALÉN: On by chtěl, abych tady léčil – 

před mnoha lety byl jsem jeho asistentem… 

PROFESOR SIGELIUS (s překvapením): Jste vy 

byl… Proč jste to neřekl na začátku? Prosím, kolego, 

sedněte si. To je opravdu zajímavé. Tak vy byl jste u 

minulého ředitele asistentem! A proč jste pro něj 

dál nepracoval? 

DOKTOR GALÉN: No… chtěl jsem si vzít svou 

dívku za manželku… a to potřeboval jsem víc peněz, 

než má asistent, že ano… Já bych rád ve vaší 

nemocnici vyzkoušel své metody. 

 


