
Práce s textem metodou Čtení s předvídáním

Zpracovala: M. Mikulová

Marcello Argilli: Deset měst

Vhodné pro téma Obec, občan
Pro 6. –9. třídu

Kniha obsahuje deset groteskních pohádkových alegorií, z nichž každá je zaostřeným 
pohledem na některá úskalí západní civilizace. 

Veršovice je město, kde se po staletí mluví jen ve verších. Jednoho dne se ale zaměstnanci 
tiskárny vydají demonstrovat před radnici s hrozbou, že budou stávkovat pokud s nimi vedení  
továrny nezačne jednat opět ve verších. Rada města vydá usnesení a vedení továrny musí vše 
napravit. Groteskní pohádkový text nastiňuje fungování městské rady v čele se starostou,  
možnosti občanů při snaze zjednat nápravu, práva občanů atd.

PŘED ČTENÍM:

Pan(í) učitel(ka): „V textu, kterým se nyní budeme zabývat je klíčovou zápletkou v ději  
stávka. Než se ponoříme do textu Marcella Argilli byla bych ráda, kdybyste se mohli zamyslet 
nad účelem stávky. Připomenu, že stávka je forma protestu spočívající v hromadném 
dočasném odmítnutí vykonávání práce v jednom nebo více podnicích ze strany zaměstnanců.  
Účelem stávky je splnění určitých požadavků. Dokážete vymyslet, o jaké požadavky se může 
jednat? Co většinou stávkující zaměstnanci požadují? Vytvořte co nejúplnější seznam 
možných požadavků. 
Seznam si nejdříve zkuste vytvořit každý sám. Dáme si na přemýšlení i psaní 2 minuty.“
PO UPLYNUTÍ TÉTO DOBY: „Nyní si seznamy přečtěte navzájem ve dvojicích.“
„Vytvořte čtyřčlenné skupinky. Najděte si klidné místo ve třídě tak, aby vás ostatní skupiny 
nerušily při práci a zvolte si předem svého zapisovatele, který bude na prázdný papír 
zaznamenávat vaše průběžné nápady. Na jejich základě vytvořte seznam možných požadavků 
stávkujících zaměstnanců. Buďte struční a výstižní.
Např.: 1. požadavek: zkrácení pracovní doby
Na splnění úkolu máte 6 min.“

Po uplynutí časového limitu dostanou dvě vybrané skupinky prostor na přečtení svého 
seznamu požadavků, zbývající skupinky pak ze svých seznamů doplní pouze ty požadavky, 
které ještě nezazněly. 

„Nyní si přečteme jeden pohádkově laděný příběh, který pojednává o stávkujících 
zaměstnancích jedné tiskárny. Nebudeme ho číst zcela obvyklým způsobem. V textu se nachází  
místa přerušená pauzou, na kterých se zastavíme a s pomocí otázek budeme nad textem 
hlouběji přemýšlet.“



SAMOTNÉ ČTENÍ:

Ukázka:

Zaměstnanci velké tiskárny ve Veršovicích hromadně opustili závod. V průvodu se vydali 
před radnici a mávali narychlo vyhotovenými plakáty:

"Protestujem jménem všech
v továrnách i úřadech!"

"Urazili naši čest,
a to žádá přísný trest!"

"Ve svém boji nejsme sami,
celé město půjde s námi!"

Všude, kudy průvod procházel, se zavíraly obchody a úřady a zaměstnanci i úředníci se 
přidávali k sazečům. Do stávky s nimi vstoupily celé Veršovice.

…PAUZA…

 Proti čemu asi zaměstnanci tiskárny protestují? Lze to v tuto chvíli odhadnout? 
Pokud ano, hledejte pro své tvrzení důkaz v textu. 

Hlučný dav se shromáždil před radnicí a jedna delegace žádala, aby ji přijal starosta. Tam si 
rozhořčeně stěžovala, jak byli uraženi dělníci tiskárny (právě ti, kteří tiskli knihy básní, veršů 
a příručky pro veršování), a vydala vážné varování, jestli nebude okamžitě zjednána 
spravedlnost. Vyděšený starosta okamžitě svolal městskou radu.

"A proč chtějí stávkovat?
Chtějí dostat vyšší plat?" ptal se jeden radní.

"Ale kdepak, to nic není!
Stokrát horší nadělení!" řekl starosta.

"Nechtějí se v hněvu dát
do stavění barikád?"

"Ale kdepak, to nic není!
Stokrát horší nadělení!"

"Šíří se ten hněv tak prudce,
že nám hrozí revoluce?"
"Ale kdepak, to nic není!

Stokrát horší nadělení," řekl starosta ...

... a konečně sebral odvahu, aby oznámil, čím obyvatelstvo hrozilo:

"Po té hrozné urážce
hrozí stávkou bez konce:

Chtějí mluvit - jaký hřích -
v próze místo ve verších!"

…PAUZA…
 Víme už, proti čemu se zaměstnanci tiskárny bouří?



 Objevil se podobný požadavek ve vašich soupisech?
 Co si myslíte, že se stane v příběhu dále?

Radní zesinali, kdosi omdlel. Byla to vskutku strašná hrozba. Samy základy města se otřásaly. 
Po staletí se ve Veršovicích hovořilo jenom ve verších, i když se objednávala káva nebo deset 
deka tlačenky. Kouzlo tohoto města, kde jsou všichni básníci, kde se všichni vyjadřují v 
lehkonohém verši a které je plné citů a fantazie lyrického světa - toto kouzlo se teď mělo 
navždy rozplynout a ve všech domech a ulicích se měl ozývat barbarský a drsný zvuk prózy!
Jaká však nespravedlnost se tu stala, že obyvatelstvo bylo dohnáno k tak zoufalé hrozbě? 
Starosta a páni radní na veršovaně dramatické schůzi případ projednali a přijali jednomyslné
rozhodnutí. Starosta přistoupil k oknu, aby je shromážděnému davu oznámil:

"Hněváte se po právu
a já zjednám nápravu.

U psích vousů přísahám:
Zločin bude potrestán!"

Z davu se zvedla vlna nadšení: Zvítězili, spravedlnosti bude učiněno zadost. Opravdu - na tom 
se shodli všichni členové obecní rady - šlo o strašnou potupu. Ve velké městské tiskárně byl 
totiž vyvěšen tento plakát :
"Na vědomost se dává, že od příštího měsíce května budou platy zvýšeny o 25 procent."

…PAUZA…

 Co zaměstnance tiskárny tolik pobouřilo, že se rozhodli stávkovat?
 Spatřujete na formě protestu zaměstnanců, teď, když známe důvod jejich 

rozhořčení, něco zvláštního?

Jaká urážka ! Pro dělníky to bylo jako rána bičem: Takhle s nimi jednat! "Nechcem vaše 
laskavosti! Bez rýmů jsou jenom k zlosti!" volali rozhořčeně. "Hanba! Že se nestydí! Takhle 
mluvit na lidi!"
Všechno se dalo snést, ale tohle ne: Mluvili s nimi v próze! To raději stávku a boj až do 
poslední kapky krve! Budou bojovat stejnými zbraněmi, ba stejnou mluvou: "Nechte si své 
přídavky, my jdem svorně do stávky !"
Starosta a páni radní (známí a vytříbení básníci) se naštěstí postavili na jejich stranu . Ředitel 
byl odsouzen - za trest musel okamžitě vyhlášku přepsat - a dělníci se vrátili do práce teprve 
tehdy, až byl u brány vyvěšen nový plakát , vyzdobený jemnými květinovými ornamenty. 
Pravilo se v něm:

"Blíží se máj plný květů
a ty květy hlásí světu,

že všem našim dělníkům,
písařkám i technikům

zvyšuje se napořád
o dvacet pět procent plat."

Veršem a rýmem byla obnovena úcta k zákonům a občané Veršovic nadále mluvili ve verších, 
uctivě a něžně jako vždy.

PO ČTENÍ:



 Jak příběh končí?
 Porovnejte nyní své seznamy požadavků stávkujících zaměstnanců z úvodu 

hodiny s požadavkem, o který se bojuje v příběhu. Vypovídá takové srovnání 
něco o obyvatelích Veršovic?

 Co mohlo autora vést k napsání takového textu? Co nám chtěl M. Argilli sdělit?


