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Obraz 1
Ulice Na Hejkalce – p ed domem
Reál – exteriér – noc

Ulice p sobí v noci opušt n . Ob as
vozovku a chodník osvítí kužel sv tla
z okna n kterého inžovního domu nebo
projížd jící auto. V tuto dobu jich tu však
projede jak šafránu.
P ed domy jsou popelnice na t íd ný
odpad, barevn rozlišené dle p íslušného
obsahu. Postava, zahalená do tmavého
kabátu a s velkým kloboukem, odhazuje
n kolik láhví do zelené popelnice.
T íšt ní skla.
NÁHLE do ulice vjíždí tmavé auto.
Luxusní zahrani ní v z zastaví u jednoho
z vchod . Na st eše má nápis TAXI.
Brzd ní.
Z auta postupn vystoupí muž a za ním
žena. Jsou to milenci Honza s Klárou.
Úvodní titulky.
Honza, obléknutý v moderním stylu –
um le prošoupané rifle a triko s anglickým
nápisem známé skupiny a riflové bund ,
zaplatí idi i, obejme Klára a odeberou se
do domu.
Klá e je zima, nebo je rovn ž oble ená
v krátké riflové bund a kalhotách. Pod
bundou je vid t r žové triko.
Honza jí rukou stáhne tri ko p es rifle, aby
schoval záda p ed ve erním chladným
v trem.
Dorazí ke vchodovým dve ím.
Dve e jsou dost t žké. Jist pamatují ješt
první republiku. Honza musí vynaložit
velkou sílu k jejich otev ení.
Kvílení pant .
Klára rozsvítí schodiš ové osv tlení.
Bzukot startujících zá ivek.
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Dve e bramo nemají a tak Honza za
sebou zavírá dve e.
Kvílení pant . Dutá rána p i dosednutí
dve í.
Pár zmizí v domu.

-3-

KLÁ INA BABI KA

scéná Daniel Nosek

Obraz 2
V dom - schodišt
Reál – interiér – noc

Klára s Honzu jdou po schodech a drží se
za ruce.
Dupání do schod .
Honza se p idržuje volnou rukou zábradlí.
Ob as narazí do zábradlí.
Nárazy do zábradlí.
Oba jsou díky alkoholu v dobré nálad
povídají si.

a

HONZA, KLÁRA
Povídají si o krásn
s p áteli.
Klára se ob as postaví Honzovi do cesty,
p ilepí se na Honzu a líbají se.
Mlaskání p i líbání.
Pono eni
do
hovoru,
n kolikrát
p erušeném polibky, p ichází ke dve ím od
bytu.
Klára se prohledává. Chce najít klí .
Neda í se jí to hned.
Až po chvilce ho nalézá, odemyká a
rozsv cuje sv tlo v p edsíni.
Cvak!
Oba vchází dovnit .
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Obraz 3
Klá ino babi ky byt - p edsí
Reál – interiér – noc

Klára zavírá vchodové dve e.
Honza se mezitím vyzouvá, pak v ší
bundu na v šák a vrhá se na Kláru.
Obejme jí v pase, p itáhne k sob
chystá se jí líbat.

a

KLÁRA
Po kej! Nejsem ješt svle ená.
Honza si Kláru p itáhne víc k sob .
HONZA
To nevadí. Já ti pom žu.
Honza a Klára se líbají.
Klára si p i tom jednou nohou zouvá botu
z druhé, ale neda í se jí to. Ob as kopne
do parketové podlahy.
Kopanec botou do parketové podlahy.
KDYŽ se dolíbají, Klára si svlékne
zakou enou bundu a chystá se vyzout.
Honza má chvilku as studovat byt. R zn
zvedá hlavu a pozoruje starou stavbu.
Mimikou dává najevo p ekvapení nad
stá ím bytu.
HONZA
Ten už n co pamatuje.
Dál studuje byt.
Klára už má jednu botu vyzutou. Zvedá
k Honzovi hlavu.
KLÁRA
Cože?
Klára se dál v nuje zouvání. Jde jí to
pomalu, alkohol jí rozhodil koordinaci.
HONZA
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Prohlížím si byt tvé babi ky. Je dost starý.
KLÁRA
Jo! Je to prvorepublikový d m.

KDYŽ je Klára p ezutá, zavelí.
KLÁRA
Hotovo! Tak m žem!.
Oba – v objetí - pak procházejí kolem
obýváku, kde práv babi ka sleduje TV.
Skrz prosklenou výpl z broušeného skla,
takže není nic vid t, problikává jas
obrazovky.
Náhle se z obýváku ozve k ik.
BABI KA
Bingo!
Honza se lekne. Vytrhne se Klá e z objetí
a sleduje dve e do obýváku.
Klára ho uklid uje.
KLÁRA
To jen babi ka zase vyhrála.
Honza s podivem.
HONZA
Vyhrála? A kolik?
Klára mu s klidem odpoví.
KLÁRA
Nejspíš zase první v etn jackpotu.
Honza žasne.
HONZA
První v etn jackpotu?
Honza si ješt
jednou pohledem
zkontroluje stav bytu, zda se mu to
p edtím jen nezdálo.
HONZA – POKR.
A to bydlí v takové pastoušce?
Klára jen suše odv tí.
KLÁRA
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No! Bydlí.

Usm je se a dál to nerozvádí.
Honzovi to po ád vrtá hlavou. Stojí na
míst a p emýšlí.
Klára ho pobídne rukou.
KLÁRA
Tak poj !
Klára odchází sm rem ke svému pokoji.
Honza se zarazí.
HONZA
Po kej!
Honza úpln vážn .
HONZA - POKR
Kolik je te v jackpotu?
Klára se za ním oto í.
KLÁRA
P esn to nevím. Ale minulý víkend tam
bylo 120 milion .
Honza je op t v úžasu.
HONZA
120 milion ? Te tam musí být nejmí
130, možná i víc...
Klára diskuzi o babi ino sázení nem la v
úmysl. P istoupí k Honzovi, p itulí se a
šibalsky praví.
KLÁRA
Lásko, poj už! P ece nechceš strávit noc
na chodb ?
Klára odchází do pokoje, kde rozsvítí.
Honza shlédne byt, nev ícn
hlavou a následuje Kláru.

zakroutí

Zav e za sebou dve e.
Milenci popustí uzdu a vrhnou se na sebe.
KLÁRA
Vískot.
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Obraz 4
Klá ino babi ky byt - kuchy
Reál – interiér – den

Na jídelním stole je již prost eno. Dva
talí e s chlebem, pomazaným máslem a
plátky salámu. Vedle nich pak dva
starodávné
ješt
poctiv
vyrobené
hrne ky s ajem a lži kami.
Klára ješt
spí zatímco Honza krájí
papriku a raj ata ke snídani.
Dopady nože na prkénko.
P ichází babi ka.
Honza jí zaregistruje a zvedne hlavu.
HONZA
Dobré ráno paní Soukupová!
BABI KA
Dobré ráno! Tak ty jsi ten Honzík?
Klárka mi o tob vypráv la.
Honza se usm je.
HONZA
Doufám, že jen v dobrém.
Dál se v nuje p íprav snídan .
HONZA – POKR.
Dáte si s námi?
Babi ka chystajíc se k odchodu se k n mu
oto í.
BABI KA
Ne! D kuji! Já už snídala.
Honza se podívá nev ícn na hodinky.
HONZA
Je teprve osm a nádobí bylo uklizeno.
V kolik snídáte?
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Babi ka se podívá Honzovi do o í a zcela
vážn ho za ne pou ovat. P itom se op e
o op rku židle.
BABI KA
Milí Honzíku, v mých letech už spím tak
dv až t i hodiny denn . Zbytek se
p evaluji v posteli a snídan je pro m
jediné vysvobození.
Babi ka se na Honzu usm je.
BABI KA – POKR.
Takže klidn snídám v p t. Ale má to i
pozitivní stránky.
Honza se zájmem naslouchá staré paní.
P itom se uvelebí na židli.
HONZA
Jaké?
BABI KA
Mám den delší a tak toho víc stihnu. A
hlavn , ráno sleduji opakování losování
sazky.
Honzu rozhovor moudré ženy zajímá ím
dál víc. Aby ne, když se zmínila o sázení.
Pro jistotu jí ješt nasm ruje.
HONZA
Aby jste n jaké íslo nep ehlédla, že?
BABI KA
To taky! Ale hlavn
z výhry…
Honza nenechá babi ku
dokon í v tu za ní.

domluvit

se mohu znovu t šit

a

HONZA
A pak rychle do sb rny tu výhru vybrat?
Honza se šibalsky usm je na paní
Soukupovou, stoupne si a b ží ke
kuchy skému stolu dokon it snídani pro
Kláru.
BABI KA
Ale kdepak mladíku.
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Babi ka se oto í k Honzovi zády a jde
kamsi do kredence. Otev e sk í a n co
tam rochá.
HONZA
Klárka se zmínila, že ob as uhodnete
první v etn jackpotu.
Babi ka neodpovídá.
Honza neví, zda ho stará paní slyšela a
tak se odml í a chvíli jí pozoruje. Babi ka
má zcela horní ást t la až po ruce
pono enou v kredenci a stále n co hledá.
Pak se Honza odhodlá pokra ovat
v rozhovoru, ale radši hovo í hlasit , aby
to dáma v pokro ilém v ku slyšela.
HONZA – POKR.
(hlasit ) Zrovna v era, když jsme se
s Klárkou vraceli, jste vyk ikla „bingo!“
Babi ka odpovídá na dotaz Honzovi ze
sk ín .
BABI KA
(tlumen ) Jo! jo! Te se mi docela da í.
Honza už to nevydrží.
HONZA
(stále hlasit ) Tak pro bydlíte v takové
k e, když po ád vyhráváte.
Babi ka vylézá ze sk ín
svazek papír .

a v ruce drží

BABI KA
Ale mladíku…
Babi ka vidí, že to bude na dýl a tak se
posadí. Na st l p ed sebe položí svazek a
za ne se v n m prohrabovat
BABI KA – POKR.
…já si…
Rozhovor už nedokon í. P ichází Klára
v no ním pyžamu modré barvy se
sl n tem uprost ed.
KLÁRA
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Dobré ráno všem.
Co probíráte, že tak na sebe vete, až mi
to probudilo?

Klára zamí í ihned k Honzovi a ušt d í mu
po ádnou pusu.
Mlask!
Pak se posadí na volnou židli.
Babi ka se k ní oto í. Rukama stále
ut i uje papíry na stole.
BABI KA
Tvého Honzíka zajímá sázení.
Babi ka se podívá významn na Honzu a
usm je se, zatímco Klára st ídav
pozoruje oba.
BABI KA – POKR.
Tak jsem si dala práci a našla jsem
n kolik sázenek.
Babi ka po stole šoupe
k Honzovi pár sázenek.

sm rem

Honza nev ícn vykulí o i. Nikdy ješt
nevid l výherní sázenku, natož pak na
n kolik milion .
Klára povídá k babi ce.
KLÁRA
Honza t
babi v era
vyk iknout „bingo!“

ve er

slyšel

Pak se podívá tázav na Honzu, jakoby
se ho cht la zeptat, zda m že pokra ovat.
KLÁRA – POKR.
Divil se, že po ád žiješ v tomto starém
dom a p itom jsi již n kolikrát trefila první
výhru.
Babi ka neudrží smích.
BABI KA
(smích)
Honza nechápe. Prohlíží si sázenky, ale
nic podez elého na nich nevidí.
Klára chce Honzovi celou situaci vysv tlit.

- 11 -

KLÁ INA BABI KA

scéná Daniel Nosek
KLÁRA
Víš? Babi ka…

Ale e už nedokon í. Podívá se na
sm jící se babi ku a p idává se k ní.
Nyní se sm jí ob .
BABI KA A KLÁRA
(smích)
Honza je stále zmatený. Nechápav
p ejíždí pohledem po Klá e a babi ce.
HONZA
Co jsem ekl vtipného?
Klára chce celou situaci Honzovi objasnit.
Pokouší se zadržet smích.
KLÁRA
Nic! Jen…
Ale hovor nedokon í. Ob se sm jí až se
za b icha popadají – neschopny cokoliv
íct.
KLÁRA, BABI KA
(smích)
Honza se k nim p idává.
KLÁRA, BABI KA A HONZA
(hromadný smích)
Když je babi ka schopna slov, praví
k Honzovi.
BABI KA
Já ty sázenky nikdy nepodala.
(smích)
Babi ka si utírá slzy.
BABI KA – POKR.
P ed losováním si napíšu ísla a pak si je
kontroluju.
Te už i Honza chápe.
Všichni se v euforii sm jí.
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KLÁRA, BABI KA A HONZA
(hromadný smích)

Záv re né titulky.

KONEC
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