Pohádka Mrazík
Scéna 1
Vypravěč: Dobrý den, klasickou pohádku Mrazík jistě všichni znáte. Tuto krásnou ruskou
pohádku vám zahrajeme i my tentokrát v novém kabátě.
V jednom bytě v centru města Jívové v sobotním ránu křičí macecha na Nastěnku
Scéna 2 (kulisy moderní kuchyně)
Dědek sedí uprostřed kuchyně, všichni ho obchází
Macecha: Nastěno! udělej Marfušce, dušičce toasty.
Nastěnka: Dobře
Marfuška: Né, já chci lízátko a oříšky
Macecha: Ale Marfuško
Marfuška: Já chci
Macecha: Tak co tu stojíš ty prkno, neslyšíš co Marfuška chce?
Nastěnka: Tady máš
Marfuška: To ti to trvalo
Nastěnka vyjde před dům a pláče. Přijde Ťapka (bude mít zavázanou ruku)
Nastěnka: ji hladí – Ťapko, ty má kamarádko
Macecha:zavolá na Nastěnku. Uklidíš, zaliješ kytky, vypereš záclony, umyješ okna, přišiješ
dědkovi knoflíky a pak si táhni. A né abys zapomněla!
Nastěnka: Ale došla nám okena
Macecha: Tak ji pojedeš koupit do Makra na koleběžce. Už tu nám stejně nachystaný nějaký
seznam.
Dědek: To zase budu dělat přesčasy, takovej velkej nákup.
Macecha: Ty mlč!
Nastěnka. Ano maminko.
Scéna 3
Vypravěč: V rodinném domku, se loučí Ivan s matkou.
Ivan leští koloběžku
Matka: a kam to vlastně jedeš, Ivánku
Ivan: jedu na Miss do Jívové, kde bych měl být jediným porodcem.
Matka: A nezapomeň se vrátit.
Ivan: O.K.
Matka. moc se neper, Ivánku.
Ivan: O.K.
Matka: A nepřekračuj rychlost, Ivánku.
Ivan: O.K.no jasně.
Matka. A nelaškuj s děvčaty.
Ivan: O.K.
Matka: A už jeď, musím do aerobiku.
Scéna 4
Ivan nasedá na motorku a jede, zabloudí, potká paní s jídlákem

Ivan: Hele teta, zdrastvuj, kudy tudy na Miss?
Teta: Jdi cestou necestou přes tento les, to ti však povídám, opatrně tam vlez.
Ukáže na směrovku Kouzelný les
Vejde do lesa potká
Ivan: To je ale divnej les.
1. čertíky
2. trpaslíky
potká dědečka Hříbečka
Ivan / kroutí hlavou Tady je jo fakt jak na patnátce ve Šternberku,
Co ty jsi zač? Hříbeček je leda v pohádce
Hříbeček: Ale já jsem skutečný.
Ivan: Tak to dokaž.
Dědeček vyčaruje pistoli
Ivan: Ta je super, co za ní chceš?
Hříbeček: Zahraj si se mnou na honěnou.
Ivan: Vždyť tě hned chytnu.
Hříbeček: Nechytneš, když jo, je tvoje.
Začnou se honit /Ivan položí pistol na zem/
Vypravěč: Chytne ho, nechytne? Ne
Ivan: Vzdávám to/ rozhlíží se/, kde je ten dědek jeden.
Hříbeček: Tak vidíš, nechytls mě.
Ivan: Vyhráls.
Hříbeček: Že jsi přiznal svou porážku, vem si ji
Ivan:/ prohlíží si ji/ Ó ta je super, /chňapne ji a sedá na motorku/ Tak čau.
Hříbeček: Ivane,na to nejdůležitější jsi zapomněl.
Ivan: A na co?
Hříbeček: Poklonit se a poděkovat starému člověku.
Ivan:Ať se ti klaní nějaká zrůda.
Hříbeček: No dobrá.
Scéna 5
Na scénu vchází lidé, baví se, na scéně leží maska Ivana
Vypravěč: Je devět hodin večer a jívovský kulturák praská ve švech, mládež se schází na
volbu Miss.
Ivan vkráčí – píseň od Korna / promenáda- tanec/
Ivan spatří Nastěnku – rozzáří se. Přistoupí k Nástěnce, drží růži
Ivan: Jak se jmenuješ?
Nastěnka: NASA.
Ivan : Jsi tu sama?
Nastěnka: Sama.
Ivan: Hele, vem si mě! / podá jí růži, prsten/
Nastěnka: Ne to nepůjde.
Ivan: Proč? Nejsem snad hezký, silný, a milionář?
Nastěnka: To jsi, ale já ne.
Ivan : No, problém.
Nastěnka: Já se k tobě nehodím.

Ivan: A proč.
Nastěnka: Chlubit se neumím.
Ivan: Copak já se chlubím, abys věděla já můžu mít na kterou si ukážu./ Ukáže na dívky,které
se smějí/
Nastěnka: Ale hloupý budeš dál
Ivan: Já nejsem hloupý slepice jedna.
Nastěnka vrazí Ivánkovi facku.
CINK – cinkne dědeček Hříbeček
/ Ivan spadne, nasadí si masku spaidrmena, vstane s maskou na obličeji/
Ivan: /podívá se do zrcátka /co jsi to udělala, ty zmije jedovatá
Nastěnka: Ale, Ivánku, já za to přece nemůžu.
Ivan: Proklínám tě, ty čarodějko.
Všichni: Ivane.co se ti to stalo.
Zapiští a utečou
Scéna 6
Vypravěč:Nastěnka se vrátila pozdě domů a celá uplakaná. Již na ni čekala macecha.
Macecha:/ zatahá ji za cop a křičí/. Kde vězíš ty nepovedená. Napadl sníh a Marfuška zítra
odjíždí na lyžák. Musíš ji uplést do rána teplé ponožky.
Vypravěč: Macecha dala Nastěnce nesplnitelný úkol. Nastěnka pletla celou noc a k ránu ji
macecha přišla zkontrolovat.
Macecha: Už to máš?
Nastěnka: Chybí mi tři centimetry.
Macecha: Běž a už se nevracej, jsi k ničemu.
Vypravěč: Nastěnka bloudí Jívovou. Posadí se pod rozsvícený strom u masných krámů.
Scéna7
Z masňáku vychází tři chlapi a za nimi dědeček Masňáček
Masňáček: hoši, dobrou, zítra zas.
1.ch : Dnes mě to sedlo, dal jsem jich deset a ještě jdu po svých.
2.ch. To už je pět ráno, to mi ta moje dá.
3.ch. Hoši, ještě že nejsu ženatej.
Masňáček: / zamyká dveře a vidí Nastěnku /Ja ti teplo děvče
Nastěnka: Teplo dědečku, teplo.
Masňáček: Nevypadáš, pojď moje milá, uvařím ti grog.
Vypravěč: Když dorazí do mastňáku poučí ji dědeček Mastňáček.
Masňáček: Buď tu jako doma, jen ledničku neotvírej, dali jsme tam na rok hypotéku k ledu.
Nastěnka: Ano, dědečku.
Scéna 8
Vypravěč: Ivánek zatím dumá, jak by se z Hříbečkova prokletí dostal.
Na plakátě uvidí telefon na vědmu. domluví si s ní schůzku
Vědma: Jen pojďte dál, už na tebe čekám.
Ivan: Potřebuju pomoc.
Vědma: A jakou.
Ivan: Odčaruj mi z tváře tuhle ohyzdnost.
Vědma: Hochu, už to není co to bývalo, je mi 1569 let a síly mě už opouští. Tohle kouzlo
dávno nesvedu.
Ivan: Tak co mám dělat?

Vědma: A proč si to nenecháš?
Ivan: Koukni jak vypadám, kdo by si mě vzal?
Vědma: No já bych si tě vzala, větší krasavici stejně nenajdeš, ale už nám léta. Musím také
myslet na zadní kolečka.
Ivan: Když mi poradíš, nepřijdeš zkrátka. zaplatím ti dovolenou u Fišera.
Vědma: Hm.. tak počkej, /zalistuje v knize/ Ha tady to je. Musíš vykonat dobrý skutek.
Ivan: Díky.
Vědma: A nezapomeň na mě s tou dovolenou.
Scéna9
Vypravěč: Mezitím se dědeček Masňáček chystá na obvyklý nákup do Makra.
Masňáček: Buď tu jako doma, můžeš uklidit po včerejšku.
Nastěnka: Ano, ráda ti pomůžu.
Vypravěč: Nastěnka uklízí masňák.
Otevře lednici, v tom vypadne hypotéka, Zalehne Nastěnku
Vypravěč: Jé ubohá Nastěnka, na co a si myslela.
Vypravěč: Když se dědeček Masňáček vrátil domů, okamžitě se lekl.
Masňáček: Já hlupák starý, hlava děravá. Pojď, uložím tě do vyhřáté sauny.
Scéna 10
Vypravěč: Mezitím se Ivan chystá vykonat dobrý skutek ale neví jaký, bloudí a přemýšlí co
by měl udělat. Vtom potká paní s vozíkem.
Ivan: Dobrý den teta, já vás svezu, máte to těžký.
Paní: To jsi hodnej, já to vezu do školky.
Ivan: No, problém, naskočte.
Paní: Ta ti šlape, pane jo.
Ivan: Vy tomu rozumíte.
Paní: Tak trochu, do leva, tady to je. Díky.
Ivan: Není zač.
Vypravěč: Ivan se otočí a všimne si, že paní tam zapomněla várnici.
Ivan: to je smůla, musím ji tu várnici okamžitě donést.
Vykoukne dědeček Hříbeček CINK
Hříbeček: Výborně Ivane, výborně.
Ivan: / změní se mu tvář, zazvoní na MŠ, vyjde paní/ Tady jste zapomněla várnici.
Paní: Jejej, díky. Nejsi ty jinej?
Ivan: Ne proč?
Paní: Změnil ses, neoholil ses?
Ivan: /sáhne si na tvář a zvolá/ Jupí, děkuji dědečku Hříbečku.
Paní: Ji O.K.
Ivan: Samo / otočí se sedne na motorku a volá/ Nastěnko, Nástěnko!!!
Jede kolem Masňáku, vyjde Msňáček a křičí:
Ivan: Je u mne, v sauně, pomalu tam roztává.
Ivan přistoupí k Nastěnce a zpívá:
Nastěnka otevře oči
Nastěnka: Ivánku!
Ivan: Nástěnko!
Obejmou se, Masňáček je dojatý
Masňáček: Můžete si půjčit mého peugeota, jeďte k rodičům. Já mám takovou radost.

Poděkují- odjedou
Scéna 11
Vběhne vědma ve svatebním:
Vědma: no pčkat a co já to by teda nešlo
M: jagušnice je to vůbec možný?
V. a hele mladej Masňák
M: jakej mladej
V. vždyť jsme spolu chodily do školy.
M: no jsi pořád dobrá kost, máš někoho
V: ne
M: vem si mě / podá růži/
Vypr: a Masňáček je pod pantoflem, vědma aspoň nepojede na slíbenou dovolenou sama.

