




Z.K. S L A B Ý
P o h á d k a o d v o T a ó

Pro dva živé herce a mnoho plošných loutek a rekvizit
upravila

K a n a B u d í n s k á

Hrajig Alena, Luděk - živi herci
dědeček, auto, první ó, druhé d, hodiny,
B, C, T„ Yg /písmena. % nápisu/ - plošně louTAy

R&kvizityá skutečné - prádelní hrnec, velikánská 
divad&lní - obléčky, jiskřičky, brýle,

obláčky kouře, měkké 1, kíabonak, 
značka záKAZ ZASTAVENI, kapky-slzy, 
nápis SHEN, korním, telefon, počítač, 
traktor, nákladní siRte, osobni asato, 
dětský kočárek, K, 0, N,<E,, C = písmena

Kulisys kopec s trávou a květinami, kruh s ^malovanou silnici 
/betonovou/, kruh s namalovanou silnicí /asfaltovou/, 
kruh s namalovanou silnicí /kočičí hlavy/, svět - ze
měkoule 3 dvířky, devět kartónových čtverců s těmito 
obrázky: 1. zřícenina hradu, 2. krajin s vláčkem,
3. krajiny s telegrafními sloupy, 4o,5.,6o, věž s
hodinami, 7°,8.,9., výklad obchodu s botamio Kamna.



P ckád k o dvo;,r ú

G S E g
Aleasa x ./Přijde n& scénu s velikým prádelním hmcem, ve 

kterém má různé věci. Je vidět, že by ráda dětem nšco 
vyprávěla,, ale neví ještě přesně co. Sedne si, pro
hlíží věci v hrnci a přemýšlí./

Luděk x ./Přijde, opře se o paravánek a zvědavě kouká na 
Alenu. Nechápe její počínáni/:'Co to děláš, prosím tě'

A3ena /se vyrušené hládne a ch&% se hned zahloubat do 
přemýšlení, 3.1? pak ji napadne, že by jí Luděk mohl 
pomoci a obrá*r; ss k němu./: Vymýšlím si. Víš, ně jakou 
do la novou pohádku pro d§ ri.

Luděk /oopichu.js/s $ hruoem/
Alena Proč ne? Už tp- byla pohádka 3 kufru, pohádky z

kapsáře, proč ne pohádka. 3 hrnce?
Luděk /zčásti pochybovačně, zčásti vyzývavě kouká na 

Alenu lornonesa, který si udělal z plošné loutky
prvního ó/

Ale.39. /vaxme mu d z raky/- Vidíš, proč ne pohádka o d?
LuuoK: 0...Oo.. c cen?!
Alena: No pře-o o dvou Ó!
Luděk*- To jsem zvědavý! /Ironicky/: Pohádka o dvou ó: 

by? jednou jeden...
Alena /pohetovš/pokračuje/: 3yl jednou jeden vysokán

ský kopec /vytáhne zpod paravánku gopec "vzhůru 
nohama"/: vypadal jako převrácené U /obrátí ho správ
ně a postaví ma rampu./: a na tom kopci rostla ze
lená tráva, proto byl zelený.

Luděk /si neodpustí/: Ale byl taky žlutý, protože na něm 
rostly žluté pampelišky a byl taky Červený, protože 
na něm rostly červené vlčí máky.

Alena /se nenechá vyvést z míry/: Tak to byl zelenožluto- 
čer&aný kopec! Úplně dole na úpatí kopce žilgs jedno 
smutné Ó. /Posadí první ó, Které držela v ruce na pa
ravánek pod kopec. Ó okamžitě oživne - zespoda je už 
vodí loutkoherec - a začne žít svým vlastním životem./: 
Celé dny se jenom převalovalo v trávě...



Luděk/snova ji skočí do řečí/: .. mssi psspoliSkami & 
vlčími máky, lelkovalo.*.

Alana /ai vezme znova rázná slovo/:...protahovalo se a vzdy
chale*

První ó: iáááááááíeh!
Luděk /velmi skepticky/: Brn!!!
Alena; Na opačné straní kopce, taá& docela dole, žilo druhé 

smetné Ó. /Vytáhne z hrnce druhé 6 a posadí je na páro
ván./

Luděk: Druhé 6 zase pro zménn vzdychalo...
Druhé 6: óóoóóóóóch!
Luděk:..n protahovalo se, lelkovalo a provalovalo se v trávě.
Alena /mu oplácí/: Hazi pampeliškami a vlčími máky!
Luděk: Hm!!*
Alena: Jedno 0 nevědělo nic o druhém a obě dohromady nevě

děla nic o světě...
Luděk:... dokonce ani o tea, že žiji žížaly...
Alena: ...neměla si a kým povídat, ani s kýa pohrát a pro

to me z nich pomalu ale jistě stávali amutni peciválo
vé. Jednoho dne, Myž tomuhle ó bylo zrovna nejsmutně- 
ji, řeklo si:

První Ó: Dám se k horolezcům a j^o první horolbSeskíH: 
zkoušku udělám to, že se vyšplhám sa kopec. Až budu 
nahoře...

Luděk: ... na hoře...
První 6: ... rozhlédnu se, jak to vypadá kolem.
Alena: Jak řeklo, tak udělalo, postrčí ukazovák & pro

středník otvorem v ó, takže s. z jejich prstů stanou 
nožičky prvního 6 a začne šplhat po kopci/: Šplhalo a 
šplhalo...

Alena: ... a ještě šplhalo, až se vyšplhalo až na vrcho
lek.

První 6 /rozhlíží se kolem dokola/: Jé - to je rozhled!
Luděk /vezme vařečku a podrazí mu nožičky, takže ó se 

začne kutálet s kopce na druhou stranu/: Stzči si
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říct Óp ale vtom nm ujely nožíčky a ̂  #1 to fičelo
Q &op&e dolů a

3^Vhí é /ns-razí pod kopcem na druhé ú. bouchne
Várgíčkou o hrnec a nad pběma ó zaviři 
icek;t- j-aA se jim xgsj&g^Eí z nárazu v î lavě̂

$̂ Ěá%é §9 Nemůžeme dávat pozor? Tady není ̂ ádná SMtO-*
AĚ9KAA yptem a# á na seb# podívala % podivila ^Úc 

jae^ ai podohhá:.
Kyvní Ale to mě těší, Že jsem vás twJMé&eX 
&.yŝ é áa Potěšení je ha mé straně! Vždyt vy jata ZĚHTS

tak pěkné,jako já!
íHjěkí ^4k H# d ČMtoválá podobnými zdvořilostmi# <1# 

pa& #i lehla Teále aebe a civěla do nsb#^ 
á&s-nan. W k  tp nezkaz, to maní žádná pohádka! 
laáěk /se tedy sebere, poš^ouchne druhé é vařw&aa a 

říká/: No tak začalo druhé d pobízet ̂ psaí* 
ďyhňá d; Povídejte mi něco! Vy jste hodné <csotovalô  

máta jistě spoustu zážitků...
Pwsá ós Ale to sestojí za řeč. Povídejte raději něco vy! 
Luděk: A pak se dohodla, že si vlastně nemají c čem poví- 

dat o protože eeBaem nic nezažita-, a&os movidělag s 
nikým se nesezaámila.

Prvzi O! Co budeme dělat?
DyssM óa Mám nápad. Půjdeme do světa!
Alena: A Ma: kutálela se o vaíilap loudala jodno za 

druhým jako dvě obruče, /č poéhoduji na místě. po 
obou otramáeh so objevuji a dozadu ubíhají patníky sil. 
aieo. Po obvilo# sa ó za&aou loudat a aaheaoo oo úplně 
zastaví./

Luděk: jenomže je nikdo nepoháněl a tak byla za obvili 
9B@abrtaaá a unavená. že ta dál aočlo.

První áa Takhle de gyáta nikdy nedojdeme.
Luděk: To ne! ,
Alasa /se rázně rozhodne/ Když aadejdou<, tak dojedou!

Mám auto /Vytáhne aute z hrnce a postaví ho na rampu/ 4 
Luděk: Ale kola. kde máš kola?

_______ ____________ 4



Obě d: Od čeho jsme tu my?! /Seberou se a tlačí se pod 
auto na. prázdná místa, místo kol. Alena jo připevňuje./ 

Luděk: Každé pořádné auto má čtyři kola! Jenom splašený 
m ntgomerák má tři!

Alena: Copak jsou ta druhá dvě kola vidět? Tak vidíš!
/Aute povyskočí, zamává výfukem a rozjede se. Na scéně 
s# postupně objevuji kartónové čtverce 1. 2, 3. Auto 
mezi nimi projíždí a veselým houkáním, zatímco Luděk 
s Alenou mluví/.

Alena: Ne a už to fičelo, dranáilo, svištělo, hučelo a 
drnčelo. 6 si to hnalo stovkou do světa.

Luděk: Kolem nich se míhají stromy a patníky a kopečky...
Alena: o.o a louky $ telátky a ovečkami...
Luděk: ooo A as.jednou přesně za pět minut čtvrt na jede

náct dojedou Ó de světa.
/Papírové kartony naráz zmizí, objeví se avět-země- 
koule. Luděk as ni zaklepe vařečkou, v zěsaěSseuli se 
otevřou dvířka, auto jimi jpréjeda dovnitř a vyjede 
na rampu./

Alena /sáhne do hmse a vytáhne z něj čšdečkag pesadá 
ho ma zeměkouli /: Na začátku svata sedí dědeček a 
povídá:

Dědeček: Kdopak to tu ěrandí a sviští a hučí?
První Ó /vyskočí zpod auta/: Ne přece já!
Druhé Ó /vyskočí za ním/: No přece agy!
Alena: Dědeček kouká a. kouká...
Luděk:... ale nevidí nikoho.
Děda: Kdepak aám své brýle?
Al&uug.oo povídá dědeček & hledá je v kapse.
Luděk: Za uchem, ped vousy, v druhé kapse, v yx&ávěp 

v bgtáeh.o.
První d: To nic. My vám ty brýle, dědečku, uděláme.
Druhé d: Abyste nás viděl.
Luděk: Dodává druhé Ó...
Alena: ... protože mu je lito, že na ten západ nepřišlo 

samoo /Vezme obě d. nenápadně je vymění za hotové brý
le a připevní je dědovi na nos./: A dědeček je rád, 
kouká se, protože se může konečně zase koukat s pro
hlédnout si všechno kolem sebe.



Pohádka o dvou Ó 6

Luděk /upevni na svou vařečku značku ZÁKAZ ZASTAVENÍ 
a podrží ji dědovi těsně před nosem/: Ale jak si 
tak prohlíží všechno kolem sebe, uvidí zrovna před 
sebcu značku ZÁKAZ ZASTAVENÍ.

Děda: Ale, ale, to nejde, auto, abys tady stálo, když 
je tady zákaz zastavení, na to jsou předpisy! To 
tě měli v autoškole už dávno naučit, Ae pod tako
vouhle značkou se stát nesmi. Tak se nestartuj a 
honem jeS, aí z toho nemáš polízaniei!

Auto: No jo, dědečku, ale ještě jsem nevidělo ani je
den bourák, aby jezdil bez kol. A já, račte si vštmy* 

nemám ani jedno kolo. To je patálie. Při &é 
gEula taa za chvilku bude dopravní strážník a zatk
ne mě a vsadí do vězení až zčernám.

Hodiny /ozve se bití hodin, na scéně se v jeho rytmu 
objeví čtvercový karton č.4 - věž s hodinami, pak 
ho překryje větší čtvercový karton č.5 a před !*ěj 
se zase vynoří poslední karton č.6, největší, z 
věže se odloupnou hodiny a poskakuji kolem auta/:
My bychom mohly dělat přední kolo. Proč bychom ne
mohly běhat, když umíme dobře a přesně chodit?
Jdeme už několik let na jednom místě.

Alena /připevní hodiny pod auto/.
Luděk: Má to háček: čas poletí rychle dopředu.
Hodiny: Ale to se dá zase vyrovnat, až budeme stát.

Dejme tomu, že bude pět hodin odpoledne už v po
ledne. Ale pak budeme zase pět hodin odpočívat, 
takže bude v pět hodin opravdových pět hodin.

Auto: Ale kde seženeme druhé kolo?
Alena /vezme Luďkovi značku ZÁKAZ ZASTAVENÍ a upevní 

ji na auto/: Tady!
Luděk: Jenomže to se pak auto nesmí nikdy zastavit, 

pořád bude muset ujíždět a ujíždět.
Obě Č: 0 to nám přece jde, abychom se dostala co

nejdál do světa, tak proč by mělo auto zastavovat?
Auto: Tak nasedat, dědečku! /Auto zahouká a rozjede se 
na místě. Luděk vezme veliké papírové kolo a namalova

nou silnicí, roztoči ho kolem osy a nechá ubíhat pod au
tem na horním okraji paravánku. Alena mu pak podá



Pohádka o dvou ó

druhé a nakonec třetí kolo./
Alena: Auto dranáí a ujíždí, jako kdyby bylo kradená. 

Napřed jelo po betonu, pak po asfaHm, jelo ae jim 
báječně, ale pak přišly kočičí hlavy a hodiny ae 
najednou zastavily.

Luděk: Asi byly možná málo natažená.
Hodiny /vyskočí zpod auta/: A uy už dál nepůjdem ani 

nepoběžímeŽ Už jsme ukodre&aé až běda. Takhle jame 
si ten výlet nepředstavovaly! Už je na nás sedm ho
din a co je moc, to je moc!

Alena: Ale co dopravní značka?
Děda: Porucha je porucha...
Alena: ... řekl dědeček a přemýšlel;, že by měli mít 

náhradní kolo. Ani svou myšlením aeřekl sahlaa, když 
tu se ozvalo ó z vývěsního štítu nad obchodem:

Ó ze štítu /na scéně se objevuji Čtvercový karton č.7, 
překryje ho větší č.8 a ten ještě větší č.9 - výklad 
obchodu a botami s velkým nápisem BOTY/: Jak se tak 
na vás dívám, mohli byste nepotřebovat! /ZavFtí ae 
Ó z aápisu/o

Děda: Copak o to, ale když ty patříš do nápisu!
Ó ze štítu: Jen klid, dědo! 0 dámskou a pánskou obuv 

jsem ne nikdy přehnaně nezajímalo. Ani o vycházkovou 
a pracovní ae. /Seskočí se štítu a přiběhne k dědovi./

Alena /dá hodiny do auta a na místo kola připevni 6 ae 
štítu/: AÍ ee teŽ hodiny taky trochu povozí, když 
se tak schvátily a startujeme!

T se štítu /začne se hýbat a natahovat směrem k autu/: 
Haló, prosím vás, vezměte mě s sebou! Ó je můj starý 
kamarád a já tu bez něho BTY prodávat nebudu! /Se
skočí dolů a přiběhne k Lůžkoví/.

Luděk: Vidíš, to je vlastně pravda. Ostatně si
vedu představit, že by někdo na tak malém městě ku
poval BTY. Já sám bych se rozmyslel, abych takovou 
neznámou věc koupil.
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3šíá&í Víš co. T? Poj^ sem - měžeč náa áelat planto 
Stejně mě to už otravovalo jezdi$ pořád TS, nosem.

T #e štítu /skočí do auta na místo volantu a naparuje 
sá/s Jsem volantp beč!

Alena: Najednou o...
I^děk: ..o začnou dědečkovi bubnovat na'hlavu kapky.

Kap! Kap! /Sáhne do kapsy, vytáhne odtamtud hrst 
ploěnýah kapek a pomalu je pouští dědovi na hlavu/ ^

Běda: Co je to? Jasná obloha a prší? Škoda, že tu ne-
 ̂mást av3j klobouk.

Alenám Dědečku,, my vám ten klobouk uděláme, ozve se nad
ním.

3 a Y se štítu /plačtivě/: My vám uděláme ten nejkrá^ 
s&ější klobouk, jaký jste kdy viděl!

Alena: Dědečku, tc neprší, to jen zbylá písmena pláčí 
a vzdychají!

i- a Y as štítu: Sám jste povídal, že by nikdo neku
poval BTY a kdo má kupovat BY*' Byla bychom tu doce
la lbytečná!

Alena: A písmena kupky hup, naskáčou dědečkovi na hlavu.
Luděk: Tohle má být. klobouk?
Děda: Vypadám jako strašák do zelí. A bolí mě z nich 

hlavao Y je moc tvrdé, tlačí mě.
Alena: Tak to spravíme. Povaříme Y trochu v hrnci, snad 

smějme. /Vytáhne a. hrnce pruh látky s namalovanými 
kamnyp přehodí ho přes paraván = zároveň na druhé 
straně vysune za paraváaoa pokračování malovaného 
komínm. Alena zatopí v i-Asnečh: otevře dvířka * strčí i f!

do nich cedulku a ságcírea Z konina tačneu vystupovâ d
ohLáčky kouře. Pak vezme hrnec, steapne si na sto
ličku, hodí Y do hrnce, hrnec postaví na kamna./ < J

Luděk /přinese si štafle, vyleze si na mě jako reportér, 
vařečku drží před sebou jako mikrofon/: Milí poslu
chači, právě sledujeme zajímavou událost - jak udě
lat z tvrdého Y měkké. Pozor: Alena právě zatopila v 
kamnech, dává na ně prádelní hrnec a tvrdým Y, pozor? 
voda s# začíná vařit, vystupuje pára, moneatg sám se 
pádívám, vážení posluah&čipY je ještě, pořád tvrdé, je i

oprav-



da velič# tvrdé Y. Posar: ubíhá třicátá minuta. našeho 
pekuau stav je nezměněn^ vážení poelncbači? ? je 
stále ještě velice 'tvrdé. Posl#'d^%te ed -̂ edy zatím 
sábavcou hudbu. /Ozve se rytmická wzika - bui z 
Bagaetcfoau,;, Babo múž^ ai i sám Luděk vytáhnout hře
bec & něco řízného ̂ zahrát". Během muziky č$ na scé
ně odehrává tanec obláčků kouře. Alena zkouší vařeč
kou vytáhnout Y. Děde zvědavě na.kukuje/.

Luděks Vážení posl̂ c-b&či,, hlásíme se vám opět po krátko 
přestávce: jsme svědky nového zajímavého pokusu - ne
vidím dobře - slávě - sláva § Ano, vážení poslu^mčig 
Y je už úplně měkkém A tec, dokud je ještě měkké? be
re je Alenu do ruky, trochu je povytahuje a nyní - 
ano, nyní pokládá ze napjatého ticha na měkké I B a 
posadí klobouk dědečkovi na hlavu-!

Alena /po vytažení měkkého I vymění oba písmenka, nená
padně a& hotový klobouk a připevni ho dědovi na hlavuo/

Igiděka Pokus se podařil, dědeček je v klobouku doealsa 
štramék.

Alena /zabalí pruh látky a kasaaa _ schová zpátky do 
amce a chce odejit/: Tak a ted je všechno v pořádkrn, 
máme-auto, mám dědu s brýlemi a klobw&amp Děda ee 
může do světa - pebááha je vyŝ šl-asá-a sážeme
končit.

Luděk /popadne auto a schová ho pod rampu/& Máme dědu, 
máme klobouk, máme auto - nemáme aaateí

Alena: Tak nedělej schválnosti! Proč bychom aen^úLi 
pohádku skončit, když všechno dobře dopadlo?

Luděk: Všechno dobře dopadlo! - Neméme aute, povídám 
t 'Se!

Alena/ae vzhlédne g s&me sa paraváng vytáhne veli
ký telefon/: Fakt! Nevadí! /Vytočí na telefonu čís
lo a volá/: Haló! Halo! Informace? Prosím váas, mů
žete mi říeig lam se nám ztratilo auto z pohádky 
o dvou ó? Anoo.o ano. Ce říkáte? Vyhrálo právě 
závody pohádkových aut? První miate, říkáte? No 
tohle! Halo... že ja-aa cestě k nám? Ano, děkuji p
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dčkuji. Slyšeli sto to? /Poleží telefon A ten o#
ztratí pod rampa/.

Luděk: To jo i na pohádko trocha moc. Koukej - dědeč
kovi se z toho toči hlavai /Otáčí dědovou hlavou./

Hodiny /ďiči z přijíždějícího auta/; Byly jame první!
Alena: Hláei hodiny, která - koukejme oo - už zaoe 

dělají přední kolo.
Hodiny: Vyhrály jame! V životě jaaa tak rychle neutí

kaly. A ještě k team pozpátku!
Alena: BMečku, tak ui ao vzpamatujte! Dědečku?!!
Luděk /zaatavi dědečkovu hlavu tak,, Že má obličej obrá

ceně - voaay tvoři nyní vlaný, brada je holá - zkrát
ka loutka: dědečka se mezila v mladíka/: Tak - a dě
deček se náa proměnil v docela mladého atrojdu!

Hodiny: To je hotovka! Tzky jame uběhly msjmín 263 ti
síc hodin nazpátek!

Luděk: &63 tisíc hodin - to jo... to had*..
Alena /se ca něho výaměíně divé/
Luděk: To je..6 to bude... /najodhou dostane nápad, 

vytáhne zpod garavánku počítač, natuká ei čísla.
Otvo co xvonok, Ludčk ves^e oluohátko - počítač js 
totiž ^slefon z druhé strany - ozve se hlas, stála 
op^Aj.tcí /třicet lot, třicet lot... Luděk zavěsí, 
počítač se stratí./ Třicet let /Děda nám omládnul 
o třicet let!

Strejda: Ho vy jato to se mnou vymnoukli!
Alana: ... řekl vyjevený strejda...
Strejda: Ho še bych nebyl rád, ala eo bude a mou penzi, 

vážení? Z čeho budu teď živ? Copak ni někdo uzná 
nárok na penzi?

Luděk: Těžba. Nikdo vám nebude věřit, že jato děda, 
když nejste.

Alena: No to jsem zvědavá, eo a tím teď uděláme. Když 
8# kouknu na dědu - vlastně na atrojdu, vidím, že jame
v koncích!

Luděk: Ale nejome, Strejda najednou vyakoči, bouchne 
se do čela a volá:
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Strejda: Mám nápad! Já tu penzi vůbec nepotřebujíc Já se 
můžu uživit samo Zařídím si benzinovou pumpu a budu 
prodávat benzin...

*udšk*3.o a olej a náhradní součástky... 
trejdá: ... a svíčky...

Luděk: ... a stlačenéj vzduch..o
Strejda: ... a naftu a po pracovní době se budu přejíždět 

v autě./Jenom nesmím nechat běhat hodiny místo kal*.
/N& paravánku se bšaem jejich řeči objeví benzinová 
pumpa.; která se poaalu skládá několika části k sobe: 
rršek ji udělá obrácená značka ZÁKAZ ZASTAVENÍ, na 
něj skočí B jako značka benzínu Hodiny vyskočí na 
pumpu jako počítač benzinu. Pumpa začne fingovat: 
hadice po s trans cí: --3 pohybují jako oce - přivolá
vají kaÍemy\: r'Ugi avca. na : ' jím ůe;,zf a posílají
je dál./

Alena /vezme strejdu do náruči/: Nezapomena;*. ív stavit' 
u naší pumpy,, až pojedete aekáy koles-., dětí! Strej
da vás rád obslouží! /Odejde se strejdou do záku'.-,i- 
sí za Luákem, p;mpa obslouží poslední auta: začíná 
velkým nákladním, pokračuje přes osobní a skonči u 
dětského kočárku; nakonec vytáhne zpod paravánku jedno 
po druhém písmena. KONEC, přehodí je přes rampu, uklo
ní se a po úderu gongu všechno zmizí naráz za pura- 
vánkem./
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