Severní vítr je krutý

NÁCHOD - PERLA SEVEROZÁPADU

letecký (s využitím migrujících čápů) kulturně-mystifikační zájezd

Produkce:

Metro Goldwyn Mayer, Paramount Pictures, Columbia Picture - ani jeden z
nich to nechtěl vzít
Director:
Ridley Scott (pouze davové scény)
Starring:
Arab Nitram Ivoroh a NULA s.r.o.
Co-starring: Možná přijde i kouzelník
Music:
Dalibor Vrána (violin) - za všechny prachy
Stunts:
Ing. Králík - navenek chudáček, jinak pracháček
Destination: Náchod, Central Europe
Ubytování: Hotel Beránek, asi 100 hod. (500 km) pěšky od moře
(kdo tam bude komu skákat pro pivo ještě není určeno, ale měl by to obstarat
falešný vrchní)
Termín:
16.7.2005
Cena:
2 x ANO (eventuálně Yes, I will)
(nadstandard = omdlení při obřadu)

Přednáška (scénář)

Obsazení:
AP
…
PŠ
…
PK
…
MŠ
…
PB
…
GS
…

Aleš Polák
Pavel Špak
Petr Klusák
Markéta Šimlová
Pavel Bůček
Gábina Seidlová

/PŠ vstupuje zatím sám na pódium, kde jsou již připravené židle/
AP: /téměř ve tmě/: Vážení diváci, dovolte abych vás přivítal na dnešním představení
divadelní hry „Náchod – perla severozápadu“ a odborných přednáškách, které této hře budou
předcházet. Abych vás už předem přikoval k sedadlům, prozradím Vám, že hra, která bude po
přestávce následovat se vyznačuje hned několika rysy, které rozhodně zato, abyste nezbytnou
faktografii v úvodních cca 30ti minutách přečkali, stojí. Jsou to především dva primáty ve
světové dramatické tvorbě:
Za prvé, je to hra, která se výhradně hraje s větším počtem herců než diváků.
Za druhé, je to hra s opravdovým alkoholem.
Možná už tušíte, že první primát nebyl jen tak samoúčelný. Věru, takováto hra by se s větším
počtem diváků nevyplatila!
PŠ /přichází s úsměvem, najednou mnohem vážnější, fundovaný výraz/:
Lakonickým jazykem encyklopedií k nám historie promlouvá touto jedinou větou osvětlující,
/rozsvítí se světlo/ ovšem ani ne 40W žárovičkou, vznik města Náchod:
V roce 1254 byl na obchodní stezce do Kladska založen hrad Náchod. Žádná zajímavá pověst
či alespoň veselá historka se k tomu neváže a zatímco Metuje hučí, prameny mlčí. Náš
vědecký tým pod vedením dr. Poláka /sss sss/ promiňte, profesora Poláka, který, jak sám říká,
v Náchodě už nejednou taky nebyl, jsme se pokusili prolomit ledy a pod nánosem prachu
nalézt jehlu v kupce sena, ze které by mohlo vzklíčit semínko pravdy, k níž se oficiální
historikové ale i náchodští občané dosud obracejí zády. Teď je myslím pravý čas se zeptat,
zda náhodou není v publiku přítomen někdo z Náchoda? Nebo okolí? Ani nikdo z rodiny
odsud nepochází?
Není tomu tak, já vám děkuji za důvěru, protože v opačném případě bych byl nucen
přednášku z bezpečnostních důvodů ukončit a zahájit besedu o hře, kterou neuvidíte. V
Českých Budějovicích například nějaký vášnivý čtenář - vtipálek zavinil naši evakuaci na
nádraží, když tvrdil, že byl odkojen babičkou ze Starého Bělidla. Takhle mohu směle
pokračovat a představit vám i další členy vědeckého týmu a sice inženýra Pavla Bůčka, dále
pak přední neznalkyni Náchoda a okolí inženýrku Šimlovou a po ní přední kapacitu mezi
neznalci vůbec inženýra Klusáka. Měla tu být s námi ještě asistentka Seidlová, bohužel, z
neznámých důvodů, zatím chybí. Já sám jsem se o Náchodě dozvěděl teprve před měsícem, i
když přiznávám, že již předtím jsem něco tušil. Takto složený badatelský kolektiv a
především jeho náchodská nerudice je tou nejlepší zárukou objektivních výsledků na poli
přepisování dějin.
AP: Tak tedy vzhůru do minulosti! Poprosil bych doc. Špaka Csc. o domluvený příspěvek:
PŠ: Děkuji, pane profesore /čte události předchozího dne/:
AP /přiskočí a ukazuje do textu/: eeeee hhh … jste vedle… To jste se moc hluboko neponořil
, pane kolego. Tady, 13. století…
PŠ /naštván, že ho AP opravil/: Děkuji pane PRO-FE-SO-RE
Ona zmíněná obchodní stezka do Kladska byla tehdy daleko frekventovanější v opačném
směru. Z Wroclawi se již od 30. let, kdy byl mezinárodní věhlas českých Přemyslovců
podpořen stříbrnou horečkou následující po objevu této rudy na Vysočině, začal do českých
zemí valit proud zahraničních dráteníků, kteří si slibovali ekonomické přilepšení za svou
výpomoc při opravách v domácnostech čerstvých zbohatlíků. Toto období bylo poměrně
krátké, protože dumpingové ceny těchto zahraničních pracovníků znamenaly zhoršení životní
úrovně domácího cechu drátenického a jeho pozvolný přerod v cech žebrácký. Český král měl
na Poláka spadeno, od těch dob, co Čechům kratce vládl Polák!
/dramatická pauza se mstivým pohledem na AP/
/AP se jakoby probouzí s uspokojení, mrzne mu úsměv na tváři, nicméně stále dělá, že si
narážky nevšimnul/
PŠ: /opakuje/ … os těch dob, co Čechům krátce vládnul Polák Boleslav Chrabrý, byl mrtvý
Polák dobrý…!

AP /smířlivě/: To už je snad moc, ne?!
PŠ /téměř mu skočí do řeči/:
… s nadsázkou řečeno.
Král Václav I. proto tento příliv polských instalatérů zastavil zdviženým prstem, což bylo v
tehdejším diplomatickém jazyce poslední varování před Hrr na ně! V literatuře jsem bohužel
nenalezl ani zmínku o tom, jak na tuto panovníkovu sólo akci v zahraniční politice reagoval
tehdejší kancléř, což byl něco jako dnes předseda vlády, ovšem absence jakékoli jeho reakce v
tisku může znamenat jediné - držel hubu, krok i funkci. S rozmachem žebrání skoncoval
zákazem působení minoritů a podnětem ke stavbě hradu, jehož jméno nám dodnes připomíná,
kdo jej svýma holýma rukama v Letech postavil. V letech 1248-49 postavil. Asistentka
Seidlová nám teď ve svém příspěvku poví, co bylo o vzniku hradu Žebrák známo před naším
odvážným vkročením do řeky dějin proti proudu času, abyste si mohli poopravit své školní
vědomosti.
/AP vytočí GS na mobil – hlasitý odposlech/
AP: Asistentko Seidlová jak jsme domluvili, můžete říct před naším odvážným vkročením do
řeky dějin o vašich … no, našich … výzkumech na zmíněném hradu?
/GS nejspíše zmatená, pravděpodobně smích…/
/AP reakce podle situace, zakončení típnutím telefonu s nespokojenou gestikulací/
AP: Poprosil bych všechny aktéry i diváky, aby si vypnuli mobilní telefony. Přece jen je to
divadelní představení, a kromě toho docela hrozí, že nás bude vyrušovat asistentka Seidlová
PŠ: Pojďme na to plynně navázat. O to cennější a i pravdivější tedy bude námi zjištěná
informace. Ale zpět k založení Náchoda. Právě polští pendleři mají na svědomí vznik města v
severozápadním výběžku Čech. První početnější skupina mající za úkol průzkum trhu a
možnosti infiltrace se záhy po překonání hraničních hor dostala do potíží. Začaly je bolet
nohy. Navíc následkem jednotvárného stravování typického pro zbídačelé středověké
obyvatelstvo, známého podnes z lidového popěvku "Hrách a kroupy, to je hloupý" postihla
celý oddíl úporná zácpa. V údolí na břehu řeky se jim však všem ulevilo a od těch časů tam
do té doby rovně tekoucí Metuje, výrazně meandruje. Za normálních okolností by tam Poláci
/AP právě nesleduje přednášku a narážka ho probudí/
AP /zmateně/: Proše?
PŠ /plynule pokračuje/: déle nezůstali, ale zesláblí vandrovníci dostali horečku a trápily je
také hemeroidy, a tak se na několik týdnů utábořili kousek dál proti větru, aby se zotavili. Na
stejném místě přepadaly jejich přicházející krajany obdobné potíže, takže tam časem vznikla
malá osada znamenající opěrný bod pro polský ekonomický exil. V roce 1254 do této oblasti
přijel královský lokátor, který měl za úkol vyhledávat vhodná místa pro založení měst. A
právě o něm si připravil příspěvek Ing. Klusák, takže pane inženýre…
PK /nadšeně/: V čemže se vlastně dva nejznámější typy radiolokátorů české výroby liší. Jejich
názvy zcela jistě znáte: Věra a Tamara. Věra i Tamara, služebně starší modely byly i proto
technologicky zastaralé. No, vidím tady samé fundované publikum, tak mohu trochu do
technických detailů. Představte si, že její dvouprocesorové jádro bylo osazeno dihydridním
chlazením s proměnlivou fluktuací průtokových látek H5SO8 a AgCO4!
/PK pobaveně hledá v publiku oporu. Vtip se mu dle jeho názoru povedl/
/AP a PŠ nevěřícně koukají do materiálů, ukazují si je navzájem/
PK /dál pobaveně pokračuje/: To zcela nový model – Barbora – dokáže nejen lokalizovat
Hory i idoly (/opraví se/), i DOLY, je model již technologicky velmi vyspělý.
/PŠ naznačí AP telefon, AP vytočí PK, ten se po vyzvánění omluví a otočí od pultíku/
/AP skrčen na židli nenápadně telefonuje PK nicméně budou oba slyšet jak se dohadují/
AP: To je úplně mimo mísu, to byl chlap! Jaká Tamara, jaká Věra? A ještě k tomu Barbora!
/PŠ, PB a MŠ se usmívají, jako že je vše v pořádku
PK: Vždyť jsem si měl připravit přednášku o lokátorech!
AP: Ale ne tyhle. Nějak to utni!
PK: Jak utni?!

AP /už velmi nahlas/: …to je fakt mimo, prostě jdi pryč!
/PK se pomalu otočí, vrací se pomalu a důležitě k židli – stojí, chvilku ticho
PK: Budu-li ještě někdy požádán, tak se vám na to vyseru!
PŠ /vystartuje k pultíku… přehnaně nadšeně/: Konečně k tématu… Scheißkerl, královský
lokátor Wilhelm Scheißkerl, byl na svou dobu také neobyčejně vzdělaným člověkem a jeho
květnatá a košatá čeština by lépe slušela básníkovi. Jeho samolibost vedla k tomu, že býval ve
svých raportech panovníkovi poněkud upovídaný. Proto také přidal k zjištěným skutečnostem
i historku, sice pravdivou ale současně zavádějící, o zlaté žíle a horečce v údolí Metuje při
hranici s Kladskem.
/PŠ se krátce zamýšlí/
PŠ: … a když už tady mluvíme o INŽENÝRU Klusákovi, tak si nemohu odpustit omluvné
vysvětlení, že vystudoval pouze nějakou vyšší nebo vysokou školu na Žižkaperku, pchá.
/AP tlumí PŠ gestikulací a tichým napomenutím. PŠ se uklidní a hledá v papírech kde skončil
s textem/
/V tom PK polohlasně ale zřetelně řekne nadávku na plzeňáky/
/PŠ se nadechne ale při pohledu na AP se vrátí k textu/
PŠ: Přemysl Otakar II. byl pouze obyčejný feudální exekutivní praktik, nebyl nikterak zvlášť
sečtělý a neměl pochopení pro básnické střevo, sám se navíc, přestože měl sedavé zaměstnání,
setkal pouze s problémy se Svatou stolicí, takže si nedokázal pod lidovým pojmem zlatá žíla
představit nic nepříjemného a už slyšel cinkat zlaťáky. Tímto trapným omylem si vysloužil
druhou část přezdívky, kterou zná každé školní dítě a ze které už běh věků setřel stopy ironie.
Král železný a zlatý tedy tehdy sice nezaložil královské město na zlatonosné řece, ale pověřil
jednoho z předních šlechticů - Hrona z Načeraticů, aby na místě postavil své sídlo a pokusil
se tam oživit osadu.
/AP se chce na záchod, pohyby a tichým skuhráním to dává najevo – PŠ si toho všimne ale
nechápe, plynně pokračuje v přednášce/
PŠ: Na cestu mu dal dobrého koně, 20 horníků, kteří se už v jihlavských stříbrných dolech
začínali nudit, a do erbu černého lva na zlatém štítě, na kterém symbolicky záhy skončily i
jeho naděje, že ještě více zbohatne těžbou této rudy. Zkušení horníci, aniž do země jedinkrát
kopli, už ze vzduchu poznali marnost jakýchkoliv těžebních snah a přesunuli se na
Kutnohorsko, kde se za několik let jejich přítomnost přetavila v ryzí stříbro. Hronovi se ale v
kraji zalíbilo, posunul se kousek od údajných ložisek zlata a začal budovat svůj hrad a novou
osadu. Jméno převzal po té staré a tak vznikl, a to vás možná překvapí, hrad Záchod.
/AP nevydrží a vyrazí rychle na záchod. Přednášející nechápou a posunky se dohadují co se
děje/
PŠ: Poláci tak totiž na hranicích českých zemí uváděli našim pohraničníkům, jako místo
určení pouze směr, kterým putovali a začali tak pro jednoduchost a asi také z konspiračních
důvadů říkat i své osadě Zachód. Pán z Načeraticů nebyl lingvistou a tak si pouze přesunul
přízvuk a na dlouhých 500 let tak dnešnímu Náchodu nikdo jinak neřekl. Z dnešního pohledu
to bylo jméno příznačné, tehdy ovšem k záměně nedocházelo, chodilo se za maringotku.
Osadu Starý Záchod nechali obyvatelé zarůst lesem, kterému začali říkat Kobylince (dnes
Kobylice) a který se nalézá mezi Kramolnou a Starým Městem. Není ale příliš navštěvován
houbaři, daří se tam prý jen hadovce smrduté.
/ v tu chvíli se vrací AP ze záchodu, všichni se drží za nos/
PŠ /pohledem přechází z obecenstva směrem k AP/: Koneckonců prof. Polák tom lese byl,
není-liž pravda pane profesore? Možná i tom byste nám mohl něco povyprávět …
/úsměvy spolusedících, tlumený smích (MŠ, PŠ, PB), jediný PK se směje nahlas
/AP přichází k pultíku, ignoruje pokyvem hlavy poslední poznámky a pokračuje v projevu/
AP: Město Záchod se ani ve své další historii nemohlo odpoutat od své do nosu bijící pověsti,
přestože časem se ovzduší v okolí města pročistilo. Ta oblast prostě přitahovala podezřele
zavánějící individua i události. Tak například Zimní král Fridrich Falcký se tu zastavil na
útěku po prohrané bitvě na Bílé hoře. Dá se jistě předpokládat, že srdce nebylo to jediné, co

měl v kalhotách. Ještě předtím v 15. století uchvátili hrad Koldové ze Žumpachu …
Žampuchu …
/AP nemůže přečíst jméno – komolí ho na Žumpach, Žampuch
PŠ /ho opravuje s kroucením hlavy/: Žampach!
AP: Žampach… Žampachu a Jiřík z Poděbrad po jejich vypuzení nechal do městské kroniky
zapsat poděkování obyvatel za záchranu před tím smrdutým tchořem. Sám Kolda mu však
utekl a zbyl tam po něm jen ten žumpuch.
/PŠ rozčíleně práskne poznámkami na zem/
PŠ: JEŽIŠI!
PŠ /zvedá naštvaně přednášky/: Inženýrko Šimlová, prosím mohla byste to vzít za pana
profesora?!
/MŠ jde k pultu, potkává AP, který si stále pod vousy komolí Žampuch, Puch a Žumpa…
MŠ /trochu nervózně ale bojovně/: Žampach!
/tázavý pohled na PŠ, PŠ pochvalná gestikulace/
MŠ /již sebejistě/: Nebylo by tedy divu, že by skupina obrozeneckých jazykovědců z okolí
Josefa Jungmanna sáhla po slovu záchod coby definici oné místnosti, kam chodí i císařpán
pěšky. Tehdy už ovšem na mapách existovalo jen město Náchod, ale my se myslím můžeme
oprávněně domnívat, že jim historie městského názvu byla známá, i když se Náchodský
spolek dbající archivního purismu, vzniklý za účelem revize všech archiválií pojednávající o
minulosti města Náchod, snažil všechny prameny vyčistit od veškerých záchodových splašek.
Tato militantní, ničeho se neštítící skupina později vstoupila do anonymity, a tak si dnes pod
zkratkou NSDAP představujeme úplně jinou organizaci. Hnědá barva košil jejích příslušníků
byla však fackou do tváře meziválečnému předsedovi náchodského spolku. Alois Guma,
přední spolkový vymazavač a přepisovatel, došel ve své averzi vůči zatajované minulosti
Náchoda tak daleko, že jak spatřil hnědou, tak viděl rudě. Což jednak posílilo komunistický
odboj a zároveň na dalších 40 poválečných let zajistilo spolku přízeň vítězů na východní
straně železné opony a volnou ruku v retušování minulosti. Toto spojení KSČ a NSDAP na
náchodském městském národním výboru bylo natolik plodné a oboustranně výhodné, že se ho
podařilo po listopadu 1989 nepozorovaně transformovat, i když vedoucí úlohu na radnici
převzal spolek. Je až neuvěřitelné do jakých rozměrů se revizní činnost městské rady
vyvinula. Dnes už prakticky není oblasti ani časového období, ve kterém by cenzorská ruka
náchodských radních neškrtala.
Malou ukázku toho, jak taková současná retuš vypadá si připravila asistentka Seidlová…
… ale nevím, jestli vstoupíme ještě jednou do téže řeky? /obrací se na AP/
AP: /přijde k MŠ, nakloní se k inkriminovanému textu/ No, on to vlastně může přečíst
kdokoliv… /k Báře/ Mohu poprosit třeba Vás? /k ing. Klusákovi/ Pane kolego, buďte tak
laskav a doprovoďte mladou paní sem k pultíku, to snad zvládnete.
PK: /galantně/ tak pojďte, jak se Vám to zatím líbí? Já vím, ten zasedací pořádek není
optimální, ale dneska si nemůžete vybírat.
Bára: Tak například nejstarším řemeslem v Náchodě nebylo podle severu nachodsko.cz
nejstarší řemeslo - kdo tomu věří ať tam běží - ale šestovcí. Hezká snaha o duševní hyenu.
Proti tomu se samozřejmě bouří kurev. Každého poctivého hypertonika. Jistě vás bude
zajímat, jak se ještě donedávna dařilo dnešním knížkám v domech látky v Náchodě. Hůre,
hůre. Měli zavázáné červené lampičky. To pak do nich našinec mohl těžko trefit. Nakonec na
zákal vysráli. Změnili se orientálci a vrhli si na angličanky, které na to vyslalo na společné
cvičení s našimi vodáky a kteří bydleli v nedalekých kavárnách. Cizinecké trupy snad no
našly domy mající ve štítě bitch. Prefikané dívky obtěžkané zahraničním kapitánem pak
začasté očekávají nový život.
Přes to všechno dnes ve městě dominuje gumárenský průmysl.
PŠ: No…
AP: No i tak děkuji.
MŠ: Takže pokračujme.

PŠ /s potutelným úsměvem/: Slečno inženýrko, prosím chvilinku, jen aby si diváci něco
uvědomili.
/AP, PŠ v krátké pauze významně významně mrkají, ostatní s usmívají jakoby diváky převezli
PŠ: Nooo? Co ještě neštymuje?
AP: Aha!?
PŠ /zklamaně/: No, nic.
/PŠ letmým posunkem naznačí k pokračování přednášky/
MŠ: … takže k té změně … V roce 1740 se Záchod zase jednou připravoval na královskou
návštěvu. Nešlo o přátelské obléhání v zájmu sprostého lidu ani o azyl na útěku ze země,
tentokrát to byla spíše náborová akce do rakouské armády. Bavoři si tehdy brousili zuby na
Česko, Prušáci na Slezsko a bylo třeba posílit nadšení obyvatel pro vítěznou obrannou válku,
předtím než se začne prohrávat na všech frontách, jak se také stalo. Situaci nakonec před
fiaskem zachraňovali až Uhři, o Slezsko a Kladsko jsme sice přišli, ale čistá pleť je čistá pleť.
/MŠ jakoby si uvědomila, že je již předat slovo někomu jinému/
MŠ /směrem k PB/: Nu zde by bylo dobré předat slovo někomu jinému. Pane inženýre, pojďte
nám povědět o tom, jak došlo k té změně.
/PB nepochopí na o co ho MŠ žádá, začne vyprávět ve stylu TV shoppingu o produktech
Nivea/
PB: Neuvěřitelné. Jedním slovem N E U V Ě Ř I T E L N É! Tyto přípravky vyrobené jen z
čistých chemických replik přírodních surovin nenechají nikoho na pochybách, že by mohl mít
svou tvář úplně čistou! Již dva roky používám na pravé straně celou tuto řadu výrobků Nivea
a na druhé tváři nechávám působit divoký zub času. A vidíte? Vidíte? NEUVĚŘITELNÉ!
SKVĚLÉ!
/AP a PŠ si drží hlavu, MŠ hledá v přednáškách kde to mohl najít/
PK /k AP a PŠ naštvaně/: A tohle vám nevadí, jo!?
/AP v pozadí u pultíku domlouvá PB/
/PŠ před ně předstoupí/
PŠ /zklamaně/: Možná jste poznali, že případ pana INŽENÝRA Bůčka je hodně podobný
panu Klusákovi. Ne nadarmo se vzdělávali na stejném husitském ústavu…“
/po tomto vysvětlení předá AP s prosbou o přečtení vytištěný text PB, který ho nerad a za
neustálého ukazování výrobků Nivea bude předčítat/
PB: Na příjezd císařovny se připravovalo město jako na velký svátek. Marie Terezie byla totiž
v požehnaném stavu a radní si hodně slibovali od případného zrození následníka v branách
města, což by významně zvýšilo jeho prestiž. Přivítání mělo být velkolepé a hlavním trumfem
konšelů, který schválili všemi hlasy na schůzi přípravného výboru, byl veliký - dnes bychom
řekli billboard avizující přijíždějící družině brzký vjezd do města, billboard s nápisem
ZÁCHOD - 50 metrů. Ta vzdálenost byla jistě diskutabilní, ale purkmistr si vymínil, že na
ceduli musí být dobře vidět z oken jeho domu na náměstí, jinak že neuvolní pro výrobu
uvítací cedule velkou místnost v přízemí radnice, které jeho žena využívala k sušení prádla,
kterého se na zasedáních konšelů něco napralo. Mimochodem ta cedule se nezachovala, ale
ten záchod tam dnes skutečně je. Nápis na ceduli měl zhotovit až z Německa přivolaný mistr
kaligrafie Josef Schumann, jehož práce byly proslulé po celé tehdejší východní části
severního Porýní - Westfálska, jak tvrdila paní purkmistrová za svobodna Schumannová a
který podle ní též hořel touhou předvést své umění v katolických zemích. Učitel Pýcha, který
se účastnil jednání městských radních jako zapisovatel a který v konkurzu na nápis neúspěšně
prosazoval svoji dlouholetou žačku Anežku Karasovou, ale do svých zápisků uvedl, že
Schumannovi spíš hořela půda pod nohama v zemích protestantských, kde dlužil kam se
podíval - hlavně na výživném. Klášter v Münsteru prý tehdy začal dokonce zaměstnávat kojné
a křestní jméno Josef se stalo nejčastěji vyvolávaným - hned po Ježíšovi a Marii - i když za to
byl jeden otčenáš a pětkrát zdrávas. Josef Schumann do Záchoda přijel. 19. března. Když
vystřízlivěl natolik, aby udržel štětec v ruce bylo 1. dubna. Po příjezdu totiž okamžitě vyrazil
na exkurzi do vinných sklepů překypujících těmi nejlepšími moky čekajícími tu na rozmar

císařského jazýčku. Stručný sedmitstránkový přehled o tom, co a jak se tehdy pilo si pro vás a
vaši představu připravil profesor Polák.
/PB hledí na AP a jakoby mu předává slovo/
/AP je viditelně překvapen – přijde k papíru na pultíku a nevěřícně kroutí hlavou – pak
ztichne a podívá se naštvaně na PŠ
/PŠ se záhadným úsměvem kouká za publikum, hvízdá si
/AP vyndavá zmuchlaný miniaturní papír s poznámkami (viditelně toho sedm stránek není)
AP: Ono toho tolik není. Malinko jsem to zestručnil.
/AP přednáší na flipu druhy vín přitom PB ruší tím, že Báře nutí si natřít ruce krémem Nivea/
PŠ /okřikne PB/: Pane kolego nerušte přednášejícího! Běžte si to nabízet třeba na recepci!
/PB na chvilku odchází/
přednáší AP (improvizace)
/na konci přednášky se vrací PB se štosem bankovek a za pochodu k židli si je přepočítává/
AP /k PB, nadmíru přátelsky/: Pane kolego pojďte nám ten příběh dočíst!
/PB zamyšleně přichází k pultíku, kde mu AP předává výměnou za štos bankovek zbytek
textu.
/Po usednutí na židli se AP o peníze rozdělí s PŠ. PK a MŠ jsou zklamaní natahujíce ruce pro
svůj díl.
PB: Schumanna se na jazyku ještě lechtal ryzlink, když se tento podle norimberských zákonů
z jedné šestnáctiny Žid rozmáchl štětcem a namaloval první písmeno. Přestože hebrejsky
neuměl ani slovo, začal psát zprava doleva. Když to uviděl právě se probudivší učitel Pýcha,
začal lomit rukama. Ochromený Schumann začal řvát jako obřezaný, čímž vzbudil ostatní
radní, kteří se účastnili onoho nepřetržitého dvanáctidenního zasedání. Jakmile spatřli
blednoucího Schumanna s rukama do zet, nezbylo jim než uznat učitele Pýchu jako nového
mistra kaligrafie a dokončení zakázky předat Anežce Karasové. Zbýval ovšem ještě problém,
jak napravit pokažený začátek. Jinou ceduli neměli a císařovna měla dorazit za necelých
dvanáct hodin a pozpátku napsaný název by vypadal jako projev zpátečnictví. K vyřešení
složité situace nečekaně přispěla uklízečka paní Mráčková, která směrem k dohadujícím se
konšelům utrousila posměšné: "Stejně s tim krámem neprojdete dveřma, leda naštorc".
Zaslechl ji Pýcha a přišel s nápadem celý problém vertikalizovat, ponechat úvodní písmeno
pootočené a modlit se, že si ta Rakušanka ničeho nevšimne. Nakonec ale byli Prusové
rychlejší, obsadili Slezsko a Kladsko, Moravu až k Olomouci a císařský konvoj se obrátil v
houstnoucím dešti k maďarské Pešti. Náchod se ale ujal. Když už to stálo tolik peněz, tak se
toho páni radní drželi a lidi si už po druhém třetím bičování začali zvykat.
/PB se uklání a odchází k židli. PK a MŠ mu něco našeptávají. PŠ se nenápadně odsunuje na
židli směrem k pultíku, kam již směřuje AP dokončit přednášku, PB si vše uvědomí a spolu s
PK a MŠ se nenápadně posouvají k PŠ/
AP: Vážení diváci, nebojím se říct přátelé, dovolte mi, abychom tímto příspěvkem ukončili
přednáškovou část dnešního představení a pozvali vás do pokoje č. (doplnit) na malé
občerstvení.
/PB, PK a MŠ přestanou jevit naštvaný zájem o PŠ a začnou se sunout ke dveřím/
/AP a PŠ je následují v malé vzdálenosti, ve dveřích se všichni zaseknou/
AP /přetlačuje se s ostatními, již ne směrem k divákům/: Diváci prosím netlačte se! Na
všechny se dostane!

/diváci zůstanou v místnosti sami…

