Pohádka – inspektoři jsou na draka
Hlavní role: ( podle skutečnosti u nás ve škole)
ředitel
dcera Zuzka
Laďa
Hana
Hela
Alena
Inspektor Bachacha
Martin
Marie Láníková
Mireček
Vyslanec
Honza

Vedlejší role:
7 zastupitelů
Nápověda
Reklama 1
Reklama 2
Školníci
Kuchařky
Mohutní kluci, jako ostraha vyslance
Holky tanečnice při písni (Jsou tady zlé časy)

ředitelna
Učitelky hrají člověče nezlob se
Pan ředitel Pavel: Copak ti to padlo?
Hana: – 6 mě padla
Pan ředitel Pavel: na to zapomeň
Učitelky: ale pane řediteli Pavle
ředitel: neplatí, tady platí, co říkám já
Učitelky: zajisté pane řediteli
ředitel: jestlipak víte proč?
Učitelky: nevíme
ředitel: protože padla 6 a 6 mě vyhodíte. Copak to jde, abys vyhodila pana ředitele?
učitelky: zajisté ne
ředitel (rozzlobeně ) zajisté ano, zajisté ne, to používáte titul Mg.r a RNDr. Hanko, Helo a
Aleno?. (ředitel slyší hrát Zuzku s míčem, dribluje) – co to zase je?
Hela: Vaše dcera Zuzka hraje si hraje s míčem
ředitel: (rozčíleně) – ona si hraje s míčem? Ona se má učit jiné věci – angličtinu, matematiku
ICT aj.. To je neuvěřitelné, Co z té holky vyroste? No to jsem zvědav, teď se zlobím.
U Zuzky v pokoji.
Zuzka si hraje s míčem na házenou, dribluje
Zuzka: to se nikdy nenaučím, na každé škole je pořádný tým v házené jenom u nás ne

V ředitelně
Ředitel: Proč jsme přestali se čtením mailů, družináři Láďo?
Družinář Laďa: abyste se nerozčílil, já jsem vás varoval. Čtu vám mail od paní
Láníkové.“Žádám vás, abyste mému synovi Honzovi dal práci“.
ředitel: Láníková, tu znám, to je ta hezká ženská z dráhy. Tak tomu jejímu synovi tu práci
dáme, ne?
Laďa: ano pane řediteli, práce by byla, ale peníze na zaplacení jaksi nejsou, máme vysoké
provozní náklady.
ředitel: tak jí napíšeme, že práce by byla, ale peníze nemáme. Copak je tam dál?
Láďa další mail je od vaší dcery Zuzky. Žádá o nový míč značky Addidas.
Ředitel: já se z ní opravdu zblázním
Mezitím přijde Mireček s gongem a ohlašuje
Mireček: vyslanec ministra školství pan Petr Buzek žádá o slyšení
Ředitel ukáže na Mirečka: proboha, kdo to je?
Láďa: To je Mireček, syn vašeho bratrance, slíbil jste mu..
Ředitel: jo Mireček, už vím. Mirečku jakpak se ti daří?
Mireček: dobře pane králi. Můžu ho poslat?(ukáže směrem ke dveřím)
Ředitel:Samozřejmě
Vyslanec: Dobrý den pane řediteli Pavle. Jsem vyslanec ministra školství pána 9-ti hradů a
10-ti zámků
Ředitel: no to znám a co dál?
Vyslanec: Přišel jsem si pro vaši dceru Zuzku
Ředitel: co? (udiveně)
Vyslanec: můj šéf ji chce do týmu v házené, a to,
(zapomene, přiběhne nápověda a napoví do úplňku)
Nápověda: do úplňku
Opakuje vyslanec: Do úplňku
Ředitel: no to teda vy jste se snad zbláznil (rozzlobeně), Zuzu vám nepošlu. Má dobrou
kondici a vyhrává naší škole všechny přebory.
Vyslanec: Tak to mám vzkaz číslo 2. Můj šéf si pro ní přijde osobně. Zruší vaši malotřídní
školu. Proto nezapomeň, musí přijít do…
(zarazí se, opět proběhne
nápověda: do úplňku),
opakuje vyslanec: do úplňku
Ředitel: (smutně) to jsme to dopracovali. Slyšeli jste? Obrátí se na obecenstvo: Co s tím
budete dělat? Chcou zrušit naši malotřídní školu.
Učitelky si mezitím šuškají
Ředitel: : okřikne je. Musíte i teď pořád kecat? Nechte toho. O čem jste mluvili?
učitelky: nevíme pane řediteli
ředitel: A co ty družináři Láďo? Máš radu?
Láďa: nemám pane řediteli
Zuzka: a nemohla bych ti poradit já?
Nápověda: projde jako manekýna: nebo já?
Zuzka: vše jsem slyšela
Ředitel:udiveně: ty jsi to slyšela? A máš nějakou radu?
Zuzka: hmatem se šacuje nemám, ale vím co by nám mohlo pomoc

ředitel co by nám mohlo pomoc v této situaci? Jestli myslíš, že naše zastupitelstvo,
vejdou prvňáci: každý řekne jednu věc, co chce udělat zastupitelstvo

ZASTUPITELSTVO
1. chceme koupit hasičům nový žebřiňák pro rychlé zásahy
2. musíme vynosit tmu z radnice a nanosit tam nové světlo
3. je nutné ucpat díru v rybníce
4. musíme udělat podchod do Mastňáku
5. rozhodně musíme umožnit kravám pastvu v parku, ušetříme sekačku
6. musíme vybudovat nový bankovní ústav
7. nám zvedneme platy
8. a chtělo by to zvednout mandle učitelům
9. a musíme už konečně poručit vlastním větrům a dešti
tak na to jsou malí páni.
Zuzka: netrap se tatínku, jeden den skončil a druhý teprve začíná

Hřiště
Na školním hřišti se opaluje Martin a chytá bronz
ředitel: přichází a houkne – co tu děláš a kdo jsi?
Martin: jmenuji se Martin Keňa, adoptovaný k Láníkům a chytám bronz.
Reklama: Projde s přípravkem od Avonu. Na náš přípravek od Avonu se do čista chytá
slunce dočista.
Ředitel: sáhne si na hlavu - au
Martin: co vám je?
Ředitel: bolí mě hlava
Martin: ukažte já tady pro vás něco mám (vytáhne z kapsy Nurofen)
Reklama 2 : projde s Nurofenem : cítíte se špatně? Bolí vás hlava, klouby, či záda? Vezměte
si Nurofen a bolest vyjde okamžitě ven.
Ředitel: Láníčku, ty jsi šikula, ten rychle zabral. Víš ,že jsi první kdo mě po dlouhé době
pomohl? Poslouchej neznáš mou dceru?
Martin Zuzku? No jasně, je krásná jako Taťána Kuchařová.
Ředitel: to jsi řekl moc hezky, to jsi vymyslel sám?
Martin . ne můj bratr Honza
Ředitel: no tak si představ, že tu moji Taťánku musím dát ministrovi. Chce ji do svého týmu
v házené
Martin: ale vy mu ji nedáte, že ne? Vím, že je nejlepší v týmu Piškotů
Ředitel: ale co mám jiného dělat: pokud mu ji nedám, zavře naši školu
Martin: no pozvete do školy inspektora Bajaju – nebo tak nějak aby se jmenoval, a budete se
jenom dívat jak domluví, aby Zuzka zde mohla zůstat.
Ředitel: Láníku, ty jsi mi pomohl víc než můj velký kamarád Jura Paroubek.. /odejde/

VE ŠKOLE

Zuzka hraje s míčem, dribluje, vedle leží inspektor Bachacha
Bachacha: probudí se a unaveně říká – co to je za rušivé bouchání? Chci spát, slyšíš?
Přestaň, chci spát.
Zuzka: od chvíle, co jsi na naší škole, tak jenom spíš. Jsi snad medvěd? Inspektore Bachacho?
Vedle v místnosti učitelky vaří kávu panu řediteli / výměna ředitele/
Učitelky si povídají jak se změnil ředitel
Alena:- spí, pořád jenom spí
ředitel: kdo?
Hela:no Bachacha
Ředitel: doufám, že nezaspí ministra, jinak ať si spí jak chce
Hana: já myslím, že zaspí
Ředitel: to snad ne (rozčíleně) , družináři Láďo
Láďa: pane králi ale byl nejlepší ze všech. Je nejpodobnější tomu Bajajovi
Bachacha: přijde unavený a povídá: Co to je za rachot? Docela mě to unavilo, (lehne vedle
ředitele a usne)
Ředitel: : Co to je? To je přírodní úkaz, to je snad největší spáč. On ani neví co se tu děje.
Akorát se nám to prodražilo. Školníci odveďte ho. (školníci ho odvedou).
Nedá se nic dělat, zavolejte Martina.
Píseň jsou tady zlé časy v Zuzčině pokoji - tančí

V ředitelně
Ředitel sedí v ředitelně
Mireček: přijde s gongem, bouchne a povídá: už je tady ta ženská
Ředitel: Láďo, kdo to je?
Láďa: Mireček pane řediteli
Ředitel : aha Mireček, a k němu přichází místo Martina Marie
Ředitel: co ty tu děláš? Já jsem chtěl Martina
Marie: no zdvořilý jsi nikdy nebyl, chtěla jsem práci pro svého syna Honzu. Na úřadu práce
je již několik let, a ty potřebuješ přeci ve škole ledaco spravit. Například prkénka na WC,
vodu, přišroubovat umývadlo ajn.
ředitel: rozpačivě – Jak to vše víš? No je pravda, že práce by byla, ale peníze na zaplacení
jaksi nemám.
Mařenka: Nemáš, a my je máme mít? Já ti řeknu, kde jsou. Co nová fasáda, a natřený plot, to
muselo stát peněz co?
ředitel: ty myslíš jenom na sebe a na Honzu. Ale já mám taky velkou starost. Určitě víš,
v jaké jsem situaci. Moje dcera. A proto nemám čas zabývat se váma. Pošly mi tvého syna
Martina
Marie: nepošlu, leda bys dal Honzovi práci a těm ostatním
Ředitel No tak ať přijdou. Můžou stavět zídku u kostela. Ale teď mi pošli Martina
Marie: pošlu, vždyť jsi můj ředitel
(odchází)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Školní hřiště

Láďa vede Honzu na školní hřiště
Laďa: Opravíš tuto zeď, ale pořádně ať to nespadne, máme málo peněz
Honza: nebojte, já vám ji tak opravím, že nepoznáte, kde byla spravovaná
Lukáš: to si pokládej za čest, že můžeš spravovat zeď na školním hřišti (odchází)
Honza: zavolá na Laďu – chtěl jsem se jenom zeptat, co Zuzka chodí na hřiště?
Laďa: chodí, co by nechodila, ale nebude se o tebe zajímat. Hraje tady pořád tu svou
házenou. Vidíš tu velkou branku? odejde
Zuzka jde směrem k Honzovi. zpívá dělání a přitom hraje s Honzou házenou

Zuzka: to nám to šlo
Honza: ušlo to
Zuzka ušlo?
Honza: no kdybys nebyla ředitelova dcera, tak bych řekl, že jsi tu písničku to měla trochu
falešně a nahrávky nebyly dostatečně přesné
Zuzka falešně? A mé nahrávky nebyly dostatečně přesné? Urazí se a po chvíli mlčení.Tak
mě nauč dobře hrát házenou a přitom hezky zpívat
Honza: až dostavím tu zeď
Zuzka: jenže já už milej Honzíčku nemůžu čekat na to, až dostavíš tu zeď. Já totiž musím jít
k ministrovi hrát házenou do jeho týmu.
Honza: diví se – k ministrovi? Ale doufám, že se ti tam nechce
Zuzka to víš, že se mi tam nechce, máme teď rozjednaných spoustu turnajů a jsem nejlepší
v týmu Piškotů. Komu by se chtělo. Inspektor, který mě mi to měl domluvit jenom spí a spí.
Proto mě nic jiného nezbude
Honza: ale já bych ti to taky domluvil. Já bych se o tebe popral třeba s ministrem obrany
Zuzka udiveně – a myslíš to vážně
Honza kývne
Zuzka tak to já ti dám školní diplom za statečnost. Přemýšlí. Ne diplom ne. Už vím , co ti
dám. Pomůžu ti postavit tuhle zeď
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------školní jídelně
ředitel s Martinem. Martin přijde s tácem s jídlem a jí ve školní jídelně
ředitel : no Martínku, teď toho papání nech. Potřebuji poradit. Jestli mi poradíš, paní
kuchařka ti navaří co budeš chtít.
Martin: inspektor nepřijel že?
Ředitel : ale to víš , že přijel. Ale jenom spí a spí. Je naprosto k ničemu. Určitě znáš i jinou
možnost. To by bylo aby se nenašlo na naši situaci řešení
Martin: Jo, ale není to jistý
Ředitel jistý, jistý, já už si nemůžu vybírat
Martin: tak já vám to pošeptám (pošeptá řediteli
Ředitel No vidíš, to by šlo.

Ředitelna
Ředitel chodí netrpělivě sem a tam
Ředitel : měsíc je v úplňku, co když ten ministr naši lest prohlédne?
Martin: on to zbaští, nebojte se.
Marie: nesmíš být nervózní
Mireček: přijde nešťastný s gongem – už je tady, mluvčí ministra školství
Vyslanec pane řediteli Pavle, zanechám zbytečných okolků. Přišel jsem, zapomene. Pro co
jsem si to přišel?
Nápověda: no pro dceru Zuzku ne?
Vyslanec: jo pro vaši dceru Zuzku. Kde je?
Ředitel víte, že vám to nemůžu říct? Ale zato vám mohu sdělit něco jiného
Vyslanec: mě nic nezajímá¨
Ředitel nespěchejte, zavolejte doktora informatiky
Píseň Statistika
Přijde Martin převlečený za doktora a zpívá statistika nuda je
Martin dozpívá, vyslanec se diví:
Vyslanec: vy máte Honzu? Toho Honzu, který hraješ za gladiátoru v mezinárodních
turnajích?
Martin: samozřejmě
Vyslanec: a mohl bych ho vidět?
Martin: jistě pane vyslanče
Martin jde s vyslancem a ukazuje mu Honzu jak je na hřišti se Zuzkou
Vyslanec: opravdu a chystá se již svatba. Pane řediteli, tak to určitě jako manžel vaší dcery
bude hrát ve vašem týmu Piškotů že?
Ředitel: zajisté
Vyslanec:to můj pán velice rád sleduje turnaje v házené a nebude chtít se utkat s žádným
Honzou. Proto mám pro vás vzkaz číslo 2 – otevře kufr s penězi a dá mu ji. Odejde rychle
Ředitel co to mělo znamenat? Peníze???Podívá se z okna a podiví se
Všichni jdou na zahradu a vidí princeznu Lenku s Honzou jak se drží za ruky – píseň
Jestli to nebude láska z pohádky Princové jsou na draka

Jestli to nebude láska
1. Tam kde je srdce,
srdce a nejbližší okolí,
něco mě svírá
svírá a vůbec to nebolí
R: /:jestli to nebude láska:/.
2. Najednou pláčeš,
pláčeš a tak se ptám
co je ti ?
Já sama nevím
je to však příjemné dojetí.

R:/: jestli to nebude láska:/.
3. Klíčí láska tiše stůjme,
klíčí, klíčí, opakujme.
Klíčí láska tiše stůjme,
klíčí, klíčí, ať se ujme.
opak. 1. sloka
R: 4x
4. /: Slunce nám svítí
a déšť nás chladí
přejte nám lidi,
máme se rádi :/
Slunce nám svítí
a déšť nás chladí
přejte nám lidi,
budem se brát.

