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SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha 1 – Přepis audiozáznamu: O ježibabě 

Hrdinové: Kouzelný králíček, Tučňák 

Hráči: Ema-vypravěč (10), Gogo-Kouzelný králíček (10), Kristýnka-Tučňák (9) 

Herní předmět: lotosový květ  

 

Probíhá rozdělování postav 

Ema (na Kristýnku): Tak budeš třeba nějaký domácí zvířátko…budeš třeba Osmák. 

Kristýnka: Ne to nebudu… 

Gogo: Budeš Králíček. 

Kristýnka: Ne. 

Gogo: Tak budeš pes. 

Ema: Křeček. 

Gogo: Pes, Kočka. 

Ema: Tak řekni Kristý, co… 

Gogo: Panda. 

Ema: Panda! Panda! 

Kristýnka: Tučňák! Tučňák budu! 

Ema: Tak Tučňák. 

Gogo: OK, já budu Kouzelnej králíček. 

Ema: Tak jo. 

Gogo: No tak začnem. 

 

Pohádka začíná 

Ema (vypravěč): Jdete, máte hromadu jídla, tady máte…kouzelný květ, který se jmenuje 

Lotosový květ. Tak dobrý. Takže jdete a před vámi jsou tři cesty. Na jedné vidíte stromy, 

ráj a… ne takle jehličnaté stromy, ráj a… třeba louku. Kam jdete?  

Gogo: Na tu loučku. 

Kristýnka: Ne, k těm stromům. 

Ema: Tak kam teda jdete? Ráj, stromy anebo louka? 

Kristýnka: Dyť jsem to říkala. 
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Gogo: No tak stromy. 

Ema: Stromy. Takže jdete a vidíte dvě cesty, kde jsou…kde je pařez…a ještě druhý…ještě 

tam máte houby. Kam jdete? 

Gogo: Počkej, pařez a…? 

Ema: Pařez a houby.  

Gogo: Já bych dala houby. 

Kristýnka: Tak jo. 

Ema: Eee, takže udělali jste špatně, protože máte hlad a sežrali jste ty houby a…eee… 

Gogo: Není to náhodou dobře? 

Ema: No právě že voni ty houby byly jedovatý. (smích) 

Gogo: Tak jsme umřeli. 

Ema: Nenene, máte tři životy, takže už máte jenom dva. 

Kristýnka: Nee, nula máme. 

Ema: Na cestě…eee teda, noo takže jste snědli ty houby, a pan Tučňák bohužel mu bylo 

moc velké horko…ne takže jdete dál no, a… 

Kristýnka: A kde jsme? 

Ema: Jdete k pařezu… 

Gogo: Máme kreslit? Máme kreslit sami sebe? 

Ema: No, ale jako co jste v tý hře. 

Gogo: No právě! 

Ema: Takže jdete, jdete dál. A vidíte a) poušť, b) moře, a za c) louku. Tak jo takže, kam 

jdete? 

Kristýnka: Jdeme na louku! 

Ema: Dobře. 

Kristýnka: Jdeme na louku, Gogo! 

Gogo: Co? 

Ema: Kam jdete?! Buďto do moře, nebo do pouště, anebo na louku. 

Gogo: Na louku. 

Ema: Tak jo. 

Kristýnka: Já nemůžu do pouště. 

Ema: Jdete teda na tu louku…eee…no a jdete po tý louce. Králíčkovi se tam zalíbí kytičky, 

takže je sní, udělá se mu blbě a potom potkaj nějakého kouzelného dědečka. 

Kristýnka: A kde bude ten květ? 
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Ema: No buď zticha Kristýnko, to bude za chvíli, potom teda potkaj dědečka, a ten 

Králíčka uzdraví… 

Gogo: Jee 

Ema:…a potom jdete dál a tam…eee…je les, kde potkáte starou ježibabu! Tak a Králíček 

tady má kytičku, která se jmenuje…? 

Gogo: Lotosový květ. 

Ema: Takže a zeptáte se ho, nemáte hlad, pane? 

Kristýnka: Ne-e! 

Ema: Kristýnko, buď zticha. Tak a…eee…on řekne: Mám veliký hlad! Co mi lezete do 

lesa, vy, Králíku a hnusnej Tučňáku! 

Kristýnka: Cože? 

Ema: Tak eee…Králíček řekne: My vám dáme tajidle list, který vám udělá, že vám bude 

hned úplně jasně dobře. Tak a ten lotosový květ. Takže on vám ho…ten lotosový květ…ona 

na všechno zapomněla, co řekla, a takže jdete dál a tam jsou, tam je skála v ní jsou troje 

dveře. Kam jdete? Do zlatých, nebo do broznových anebo do diamantových? 

Kristýnka: Diamantových! 

Gogo: Broznových. 

Kristýnka: Dobře. 

Ema: Takže udělali jste špatně a takže jdete dál… 

Gogo: Kam jsme měli jít? 

Ema: Měli jste jít do diamantovejch. 

Kristýnka: To sem říkala! 

Gogo: Obvykle to mají být ty… 

Ema: No jo no obvykle! Takže jdete dál, máte poslední život (!), tak jdete dál do těch 

bronzových a máte dvoje dveře, do kterých jdete? Do…do…do železných anebo do 

lapisových. 

Kristýnka: Do lápisových. 

Gogo: Do lápisových. 

Ema: Udělali jste špatně! A umřeli ste! 

Konec pohádky 
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Příloha 2 – Přepis audiozáznamu: O pokladu na konci duhy 

Hrdinové: Lízátko, Motýl, Čivava, Kamzík 

Hráči: Terezka-vypravěč/Globus (10), Nela-Lízátko (9), Kačka-Kamzík (10), Hanička-

Motýl (10), Adam-Čivava (23) 

Herní předmět: kotlík  

 

Probíhá rozdělování postav 

Terezka (vypravěč) (nejspíš se hraje verze pohádky, kdy vypravěč přiděluje ostatním 

postavy a on sám je nějaká postava): Takže já jsem Globus. Nela…Nela bude Lízátko nebo 

Palec nahoru (Nela líže lízátko ve tvaru zdviženého palce) 

Nela: Hihihi 

Hanička: Tak co ale?! 

Nela: Tak Palec nahoru. 

Terezka: Hani, ty budeš buď…eee…buď Fialová barvička nebo Oranžovo… 

Hanička (kňourá): Já nechci bejt ani jedno! 

Nela mezitím změní svou postavu na Lízátko. 

Terezka: Tak si Hani vyber, mně to je jedno… nevim, tak třeba Kůň a…eee…třeba 

Ovce…nebo Olaf! (odkaz na NP Frozen – sněhulák Olaf). Kůň nebo Olaf! 

Hanička: …Motýl!! 

Terezka: Motýl. 

Hanička: Fialovej motýl! 

Terezka: Dobře budeš fialovej motýl…Fialásek. 

Nela: A budeme to kreslit? 

Adam: Jojo, můžeš to kreslit. 

Terezka se chystá přidělit autorovi postavu a šeptem se radí s Kačkou a pochechtávají se. 

Terezka (se šíleným smíchem): Tak jo…Čivava s malejma očima nebo Čivava s velkejma 

očima!! 

Ostatní se smějí 

Nela: Neee…Čivava s brejlema! 

Adam: Tak já budu Čivava. 

Terezka: Tak jo, a Kačko ty můžeš bejt ten Kotlík, jestli chceš. 

Kačka: Ale my nemáme bejt… 

Adam: To máme sebou, to máme na cestu… 
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Terezka: Tak, tak budeš buď… 

Kačka: Já chci bejt Oslík. 

Terezka: Tak budeš Oslík. 

Kačka: Jůůů! 

Hanička: Nekecej furt! 

Terezka: Tak jo! (bere si tužku a papír, aby kreslila mapu). Tu ste vy! (Píše nadpis) Cesta 

k pokladu… Cesta ke kotlíku! 

Hanička:  Jo ale to by mohlo bejt! (obrací se na autora) Nemůže to bejt, jako že bysme za 

tím kotlíkem šli? 

Adam: To závisí na vypravěči. 

Terezka: Mám nápad! Menuje se to Cesta na konec duhy! 

Nesouvislá výměna názorů a ruch kolem půjčování pastelek a kreslení. 

Terezka: Takže dete za pokladem s kotlíkem na konec duhy, ale cesta pro vás nastražila 

spoustu ne…neo… 

Hanička (netrpělivě): Těžkých… 

Terezka: Dobře…těžkých úkolů. Budete muset projít… 

Hanička (netrpělivě): Čim? Mikinou? Kotlíkem? Človíkem? 

Hrdinové jsou neukáznění a neustále vstupují do vyprávění. Vypravěč není příliš rozhodný. 

Terezka: Dobře…takže jdete na výlet na konec duhy. Nejdřív musíte poprosit nebe, aby 

vám začalo pršet. A…co uděláte? Poprosíte nebe aby vám začalo pršet. Za druhý… 

Kačka: A proč potřebujem, aby začalo pršet? 

Hanička: Aby se udělala ta duha a my věděli kam jít. 

Terezka (se smíchem): Máš logiku?! …Takže buď poprosíte nebe, aby vám začalo pršet, 

nebo si postavíte hrozně…eee….hrozně velikej žebřík, abyste mohli jít do nebe pro vodu. A 

tu pak vylejete na zem… 

Kačka: Já bych to udělala tak, že bych si natáhla žebřík a zatře… 

Terezka: Zatřepala mrakem!! 

Hanička: Já bych udělala to, já bych tam vyletěla a poprosila… 

Nela: Já bych…já bych… 

Terezka: Dejte ňáký návrhy. 

Nela: Poprosila bych.  

Kačka: Ale dyť Čivava je něco jako lítací veverka! 

Adam: Čivava, dyť to je pes ne? 
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Kačka: No jo, ale dyť ty její (naznačuje blány mezi nohama a rukama) 

Hanička: To je ale veverka Kači. 

Terezka: Takže bude to třeba tak, že vy dáte nějaký návrhy a potom se na jednom 

shodnete.  

Kačka: Kotlík! 

Hanička: Takže já tam vyletim a poprosim. 

Terezka: Jo a při každým úkolu musíte použít kotlík! 

Ticho na pár sekund. 

Kačka: COŽE! 

Hanička: No tak počkej! Já mám nápad. Já vyletim nahoru s kotlíkem… 

Terezka (nedirektivní vypravěč, co dělá problémy): To jsem zvědává, jak ho v těch 

křídlech…to…udržíš 

Hanička: Počkej počkej, poprosim ty mraky a oni mi to daj jakoby do toho kotlíku a pak 

sletim dolů. 

Terezka: No jasně a jak z toho uděláš duhu, ty trdlo.  

Kačko: Oni ti to daj do kotlíku a ty to pak vyleješ. 

Terezka: Musíte zároveň poprosit i slunce a svítilo aby jako to dohromady.... Tak jo tak 

udělali ste to, jdete dál, máte tu vodu v tom kotlíku a teď narazíte na skálu. A potřebujete ji 

přelízt. A tím že potřebujete přelízt, tak eee potřebujete nahoru, abyste mohli dát do sebe to 

slunce a tu vodu, aby vám vznikla ta duha. Potřebujete teda vylízt na tu horu. Co uděláte? 

Hanička: Já bych udělala to že… 

Kačka: Já bych udělala to, že bych si vzala lano co si nesu v tom kotlíku. 

Terezka: Kdo řekl, že máte v kotlíku s vodou lano. 

Adam: Tak to bych zvlád jako pes ne? 

Hanička: Ale musíme tam všichni žejo! 

Adam: Tak to nějak vymyslíme. 

Kačka: Já ti dám to lano. 

Terezka: Můžete se rozdělit. 

Adam: Já můžu vzít do pusy Lízatko, na hlavu Motýla, ale co s Oslíkem. 

Kačka: Já jsem Kamzík.  

Adam: Dyť jsi říkala, že jsi Oslík. 

Kačka: Ale skáču jako Kamzík. Takže já tam vyskáču. 
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Terezka: Takže ste vylezli nahoru a teď musíte poprosit slunce aby vám dalo sluneční svit. 

Ale je zataženo, protože Hana poprosila mraky aby začali pršet, takže jak? 

Hanička: Takže já bych to udělala tak, že bych zase poprosila mraky, aby přestali pršet a 

my bysme ho poprosili slunce… 

Kačka: Ale kdo by ho poprosil když ona je nad námi (Motýl)? Co když bys uhořel? 

Hanička: Prosimtě…no jo to je pravda, jak ho poprosíme, když každej uhoří. Jak 

poprosíme slunce… 

Kačka: Polejeme se vodou. Já tam vyskočím jako kamzík. 

Hanička: Nebo takovým tím olejem, kterej když…když se zapálíš, tak tě to vůbec nepálí. 

Opět krátká diskuze na postavou Kačky – zda je tedy Osel, Kamzík, anebo nově – Kůň. 

Terezka: Tak, takže co uděláte teda? 

Kačka: Řekneme mraků aby přestalo zase pršet a vyšlo slunce, potom ho poprosíme, 

potom zase poprosíme mraky, aby zas začlo pršet 

Terezka: No to je trošku složité. Tak jo, takže poprosili ste sluníčko a ono vám dalo jeden 

svůj paprsek. Tak a teď potřebujete dát ty dvě věci dohromady – vodu v kotlíku a slunce. 

Hanička: Já bych to udělala tak, že vezmu ten kotlík, mám ho jakože v ruce… 

Terezka (se smíchem): …a vyvhrnu tu na to slunce! 

Hanička: Počkej…do toho bych namočila ten paprsek, nastrkala bych to do toho kotlíku a 

z toho by vyšla ta duha. 

Terezka: Tak jo…takže máte…a abyste tam byli dřív, rozhodli jste se že pujdete po duze. 

Jdete, jdete… a třeba Čivava se zvrhne…prostě spadne na zem. Co uděláte? 

Kačka: Zvedneme jí. Nenene, Oslík ji vezme na záda a jdou. 

Adam: Musíte pro mě úplně dolu. 

Hanička: Když spadne úplně na zem... Já bych udělala to, že by Oslík seskákal zase dolu, 

vzal tě na záda a zase vyskákal nahoru. 

Kačka: Tak jo. 

Terezka: Tak jo, jdete dál, jdete dál. 

Hanička: Kdy se konečně něco stane? 

Terezka: Sluníčko začíná zapadat. Co uděláte? 

Adam: To se nám ta duha začne rozpadávat pod nohama, když zachází slunce. 

Hanička: Nene, dyť je z toho kotlíku, ten paprsek. 

Kačka: Já vím co uděláme, já se vrátím zpátky a budu tu duhu vracet do kotlíku. Nebo se 

tam vrátim, tu duhu schovám a přeskočím to jako kamzík. 
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Terezka: To bych ti neradila. Ten poklad je tak trošku tisíc kilometrů před vámá…jestli seš 

tak jistá, že tam doskočíš, tak v poho… 

Kačka: Jo sem. Já sem suprkamzíkoosel 

Terezka: Tak jo. Tak ste udělali tak jak vám poručil tady ten Kamzíkoosel. 

Hanička: Máme se rozhodnout všichni! 

Terezka: A teď najednou zjistíte, že se vám duha rozpadá pod nohama, protože… 

Kačka: No počkej, ale když je v tom kotlíku a já jsem to přeskočila…Oni došli, já jsem to 

schovala a přeskočila. 

Terezka: Aha, já to nepochopila…no dobře. 

Adam: Ale to už jsme teda kousek od toho pokladu ne? 

Terezka (vítězoslavně se smíchem): Ale tím že to Kačka schovala, tak se vám ten kotlík 

ztratil. 

Kačka: Jak to!? 

Terezka: Protože se přece ukáže, jen když je tam ta duha. 

Kačka: Nene! 

Adam: Nojo, ten kotlík je přece na konci tý duhy a když ztratíme duhu, tak nemůžeme 

teda najít ten poklad. 

Hanička: Musíme teda Kačku vytáhnout… 

Terezka (s křikem): Jenomže Kačka je tak strašně znavena, že už nemůže skočit ani 

centimetr. 

Kačka: No ale přece kotlík mám sebou, vytáhnu duhu a zas ta duha je! 

Terezka: No ale to se objevíš zas na druhý straně. 

Smích 

Hanička: Ježiš, tak poprosím slunce aby vylezlo. 

Terezka: No ale to by vám zas zašly mraky…no tak ste to udělali…a… 

Hanička: Přemejšlíš zas nad něčím špatnym co… 

Terezka (smích): Tak, slunce vám vyšlo, duha vyšla, jenomže…zvýraznil se vám kotlík, 

kterej má tady pan Oslík v ruce… 

Adam: Co se s nim teda stalo (s kotlíkem)? 

Terezka: Prostě se vám ukázal na druhý straně.  

Diskuze nad situací. 

Terezka: Jak ste se teda rozhodly teda? 

Hanička: To že tam doletim pro ten kotlík. Hotovo 
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Nela: Tak sme to přešli. 

Terezka: Po tom Fialásek v půlce cesty spadl na zem, protože byl vyčerpán. 

Hanička (naštvaně): Nejsem vyčerpán, já to vím líp než ty! 

Kačka: Tak Kamzíkooslíl pro něj seskočí dolu. 

Terezka: Jak to uděláš? 

Kačka: No když už jsem přeskočila ten celej…půl kilometru… 

Terezka: Kači, tisíc kilometrů! Tak jo, Kačka pro ni skočila, ale musela se vrátit zpátky 

protože… 

Hanička: Proč všechno vždycky kazíš, Terezo! 

Terezka: Já vám to usnadnim, tím pádem Kačka se s Hanou vrátila k ostatním. Co 

uděláte? 

Kačka: Jdeme dál. 

Terezka: Potřebujete ten poklad. 

Kačka: No jdeme za tím pokladem.  

Terezka: Tak jo, to je prosimtě těch tisíc kilometrů (počítá čárky na mapě). Tak a teď 

musíte najít ten poklad. Jenomže, došli ste na to místo, kde ste měli předtím ten kotlík, 

jenomže ta duha se teďkon zvětšila, rozšířila se, zvětšila se a šlo to někam do pralesa. 

Hanička (odvzdaně): Tak jdeme dál…ne počkej já vím, co uděláme…vypálíme prales. 

Kačka: Ano. 

Hanička: Mmm, nevypálíme i tu duhu? 

Adam: To nejde ne? Duha nejde vypálit. Ta jde z toho kotlíku. 

Hanička: Ne…já vím co, já doletim za ten prales pro ten kotlík a zase se vrátim. 

Terezka: To sem zvědává jak to uneseš. 

Kačka: Já to přeskočim. Jsem kamzíkooslím, takže to hezky přeskočím aa…všechny 

vezmu na záda, přeskočíme to, vezmeme poklad a hotovo. 

Nela: A teď už je to hotový. 

Terezka: Tak ste to přeskočili…JENOMŽE! …ste všichni spadli do jámy, ale i s tím 

pokladem. Takže ste tam zůstali i s tím pokladem… 

Hanička: Umřeli sme, konec… 

Kačka: Ale já vyskočím, vezmu si to lano přece a vytáhnu vás. 

Terezka: Kačko, ale i s tim pokladem ste tam zůstali. 

Kačka: No oni mi přivážou poklad… 

Adam: Tak máme poklad to je důležitý… 
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Hanička: Tak já bych, když máme ten poklad, si tam udělala domeček v jeskyni,… 

Terezka (výhružně): Jenomže!... 

Zastavení hry Adamem (autorem). Druhá skupina již má dvakrát dohráno a dělá hluk.  

 

Příloha 3 – Přepis audiozáznamu: O strašidelném domě 

Hrdinové: Pejsek, Osmák 

Hráči: Gogo-vypravěč (10), Kristýnka-Pejsek (9), Ema-Osmák (10) 

Herní předmět: lotosový květ 

 

Rozdělování rolí (Ema se ujme počáteční organizace) 

Kristýnka: Kdo je vypravěč? 

Ema: Ani seš vypravěč. 

Gogo: Já neumím…no dobře. 

Ema: Tak jo, takže kristýnko budeš teďka třeba ten Tygr,… 

Kristýnka: Neee, já budu Brambory… 

Ema: Nee, Kristý musíš bejt nějaký zvíře…třeba kočka… 

Kristýnka: Nee… 

Ema: Tak co chceš bejt? 

Kristýnka: Brambory!! 

Gogo: Musíš bejt zvíře, Kristý! 

Ema: Ani (obrací se na vedoucí) řekni ji něco! 

Gogo: Kristýnko co chceš být za zvíře? 

Kristýnka: Pes. 

Ema: Tak jo Pes a Osmák (tím myslí sebe). 

 

Pohádka začíná 

Gogo (vypravěč): To jste vy, tohle bude prostě mapa. 

Kristýnka: A co že jsem? 

Gogo: Pes. Dobře. Takže máme tu nebojásného Osmáčka, nebojácného Pejska a jdeme 

dál. Šli a šli tam uviděli tu…sovu…chcete…Sovu která volá: Pomoc! Chcete jí pomoct?  

Ema: Jo! 

Gogo: Udělali jste dobře, sova je moudrá a pomohla vám… 
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Kristýnka: A s čím? 

Gogo: Eee počkej…vy jste chtěli zachránit princeznu Marianu… 

Kristýnka: Tos neřekla! 

Gogo: Dobře, teď to řikám…a sova vám poradila, kudy máte jít…jdete dál a tam jsou tři 

cesty. První cesta je taková malinká…eee…první cesta vede do louky, druhá cesta jde do 

jeskyně, třetí cesta jde…třetí cesta jde do města… 

Ema: Tak jo Do města. My jdem do města. 

Gogo: Počkej, počkej, znovu znovu…do města duchů. 

Kristýnka: Tam nejdem. 

Ema: Aha, tak tam nejdem. Takže my jdem na tu louku, nebo cos to říkala? 

Gogo: Louka, jeskyně, město duchů. 

Ema: Tak jo, louka. 

Gogo: Tak jo, udělali jste dobře, protože šli jste, šli jste po pěšince a pak tam byl takovej 

velikánskej dům, chcete jít dovnitř nebo ne? 

Kristýnka: Ne. 

Gogo: Udělali jste…špat… 

Kristýnka (pozná, co chce Gogo říct): Jo! Chceme! 

Gogo: Už máte dva životy, udělali jste špatně, protože venku se už stmívalo… 

Ema: Kristýnko buď zticha! 

Kristýnka: Tos neřekla! Tos neřekla, že se venku stmívalo! 

Ema: No a co že se venku stmívalo! To je jedno ježíš! 

Gogo: Ono se stmívalo a večer přicházejí monstra. No tak co chcete, ještě máte druhou 

šanci, jít dovnitř, nebo zůstat venku? 

Ema: Eee no dovnitř. 

Gogo: Dobře, šli jste dovnitř a udělali jste správně. Jak neočekávané…a tam jste. A jdete 

dál a dál, jako po domu se rozhlížíte a najednou tady jsou tři dveře. Na jedných…eee…víš 

jak je…pod dveřma teče krev, pod druhým je…v druhých dveřích pláče miminko a hraje 

tam, víš co, taková ta…ta dětská hudbička… 

Kristýnka: A ve třetích? 

Gogo: A ve třetích se…ve třetích se křičí. 

Ema: Jdeme za miminkem. 

Gogo: Udělali jste špatně. Je to jako z hororu…proto…jste mrtvý, protože vás to dítě 

zabilo. A je to blbost, protože to žádný dítě nebylo. 
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Ema: No počkej… 

Gogo: No tak máte jeden život. 

Kristýnka: A kam jsme měli jít? 

Gogo: Měli jste jít do těch křičících, tam prostě člověk volal o pomoc. 

Kristýnka: Ale tos neřekla! 

Ema: Tos neřekla Áňo! 

Gogo: Ale když se tam křičí…když vám řeknu… 

Ema: No tak ale co když někoho zabíjí, to nevíme, žejo… 

Kristýnka: Co když někoho zabíjí! 

Gogo: To je jedno! No tak dobře, máte ještě další život no, já vám ho nakreslím. 

Ema: Jdeme dál! 

Gogo: Šli jste, šli jste, jako že jste šli do těch křičících, jako! Ten člověk, jako že jste mu 

zachránili život…nebo počkej, počkej… 

Ema: Ještě máme jeden život ale vlastně… 

Gogo: Nee, já vám předám, já jsem vám to neřekla, že někdo volá o pomoc…no dobře. Šli 

jste dál a ten člověk, kterej volal o pomoc, vám poradil…počkej, a má tam bejt ten lotosový 

květ? 

Ema: No. 

Gogo: Aha, tak kdo chce mít lotosový květ? 

Ema: Já! 

Gogo: Dobře a co chceš, aby to bylo? A co bude dělat ten dělat ten lotosový květ? To 

samý? 

Ema: No tak je omámí. 

Gogo: Dobře, šli jste dál a ten vám pomohl. Jdete, jdete… 

Kristýnka: A co udělal, že nám pomoh? 

Gogo: Že vám pomohl, kudy máte jít, protože tam byly jako tři cesty a ten vám poradil, 

chápete? A šli jste dál a dál a ještě bylo jako horní poschodí… chcete jít nahoru nebo 

chcete jít zpátky ven? A už svítá. 

Ema: Jo jdeme ven. 

Kristýnka: Ven. 

Gogo: Dobře, udělali jste špatně. Protože tam nahoře jste mohli ještě získat pomoc a rady. 

Kristýnka: Tos neřekla! 
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Gogo: To je jedno, když sem řekla, že venku svítá, buď můžete jít ven, nebo můžete jít 

dovnitř, a to se nemá říkat „je tam rada, běžte tam!“ to se tam nemá říkat, chápeš? 

Kristýnka (smutně): Jo. 

Gogo: Šli jste ven a jdete dál.  

Ema: Dobře už jsme mrtví. 

Gogo: To znamená, že máte pořád ještě jeden život. 

Ema: No z tý předchozí. 

Gogo: Jdete, jdete, jsou tam tři cesty, nenene tři cesty ne…jsou tam…ne potkali jste jedno 

zvíře a to zvíře je…eee…chameleon. 

Ema: A je hodnej nebo zlej? 

Gogo: No právě to nevíte, to se nemá říkat Emo. 

Ema: Tak jdeme dál. 

Gogo: Dobře, chcete si s ním popovídat nebo ho prostě takhle obejdete? 

Ema: Asi si s ním popovídáme, jinak by to bylo neslušný. 

Gogo (rozmýšlí se): Udělali jste š…udělali jste…udělali jste dobře, protože chameleon je 

moudrý a dal vám jídlo. 

Ema: Juchů, a kolik jsme měli jídla předtím? 

Gogo: No to jste ještě nepotřebovali…udělali jste teda dobře. Jdete dál a dál za řekami, 

horami a…a najednou tam vidíte pouť, cirkus, školu, do čeho půjdete? 

Ema: Do školy, tam se můžeme vzdělat, abysme… 

Kristýnka: Dobře do školy! 

Gogo: Dobře, jak očekáváme, udělali jste dobře, protože ve škole jsou hodně hodní lidí a 

kamarádů a ti vám pomohli, jako jídlo, pití, svačiny a všechno jako na výpravu, oblečení 

a…opustili jste školu a jdete dál. A teď…já nevím… dobře je tady rybníček, chcete jít do 

rybníku? 

Ema: Jo tak jo, Kristýnko pojď. 

Kristýnka: Tak jo. 

Gogo: Udělali jste dobře, protože v rybníku jsou…eee… 

Kristýnka: Ryby. 

Gogo:…a ve škole vám taky dali potápěčský to… abyste se neutopili. A šli jste do toho a 

tam…a tam byla jako, víš co, ta potrubní šachta… 

Ema: Jo no… 

Gogo: A chcete jít…a tam byly ryby…jako, víš co, mořský…mořský pánové… 
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Ema: Mořský pánové? Jo, jdeme za nima. 

Gogo: Dobře, udělali jste špatně. Jste mrtví. 

Kristýnka (volá na vedoucí): Jsme zase mrtví! Anuško! 

Konec pohádky 

 

Příloha 4 – Přepis audiozáznamu: O ztraceném koni a obrech 

Hrdinové: Opice, pan Úžasňák 

Hráči: Kačka-vypravěč (10), Kristýnka-Opice (9), Adam-pan Úžasňák (23) 

Herní předmět: kouzelné špendlíky 

 

Po rozdělení postav vypravěč vysvětluje pravidla pro používání herních předmětů. 

Kačka (vypravěč): Takže každej máte na svý cestě tři špendlíky, který můžete použít v tu 

chvíli, když se někde ztratíte. Oni vás oba daj do takový místnosti, a tam vám poradí 

takovej černokněžník. Vy se ho zeptáte na otázku a on vám poradí. 

Adam: Toho špendlíku…se zeptáme. 

Kačka: Ten špendlík hodíte a ono vás to jakoby teleportne do místnosti a tam se zeptáte 

černokněžníka na nějakou otázku. 

Kristýnka: Špendlíky nás teleportnou… 

 

Příběh začíná. Adam se snaží otázkami zapojovat Kristýnku, která nebývá v této hře moc 

aktivní. 

Kačka: Takže…jste dva. Ty jsi normálně v domě a ty jsi na stromě…a …oba máte 

společnýho koně. Kristýnka ho bude krmit a ty ho budeš čistit. 

Kristýnka: Jak se to dělá? 

Adam: Tak máme koně, Kristýnko. 

Kačka: Tak…eee…kůň…utek vám a vy nevíte kam. Máte dvě…ty…buďto hodíte špendlík a 

poradíte se s černokněžníkem, anebo půjdete hledat otisky kopyt. 

Kristýnka: Půjdeme hledat otisky kopyt. 

Adam: Musíme ho stopovat. 

Kačka: …anebo hodit špendlík. 

Adam: Tak co, Kristýnko? 

Kristýnka: Půjdeme ho hledat… 
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Adam: Půjdem ho hledat podle těch stop? Tak jo. 

Kačka: Tak jo…takže jste šli hledat. Kdybyste totiž vybrali toho černokněžníka, tak by to 

hned skončilo, protože by vám řekl, kde to je…takže jste udělali dobře. Takže jdete, jdete a 

vidíte stopy koně a stopy lidský. Myslíte, že ho někdo ukradl, nebo to jenom tak šel. 

Adam: Tak co, Kristýnko? Já myslím, že ho někdo ukrad. 

Kačka: No buďto ho někdo ukrad…nebo…oni ty kopyta byly jakoby na cestě…anebo tam 

prostě jenom někdo šel, vedle toho koně, anebo ten kůň šel předtím. 

Adam: Já myslím, že ho někdo ukrad…tak co Kristýnko, co myslíš? 

Kristýnka: Někdo ho ukrad. 

Kačka: Dobře… no tak jdete a opravdu ho asi někdo ukrad, protože vždycky byli spolu a… 

Kristýnka (reaguje na rostoucí hluk ostatních skupin): Já neslyším! 

Kačka: …vidíte detektiva, kterej nic nedělá a prostě jenom stojí…no…tak…půjdete se ho 

zeptat, jestli náhodou nevystopuje, jestli šli stejně nebo jestli šli jakoby po sobě, nebo 

půjdete dál a toho detektiva necháte být. 

Kristýnka: Nevím. 

Adam: Detektiv… zeptáme se ho, co? Tak jo… 

Kristýnka: Není to past? 

Adam: No taky si říkám, jestli to není nějaká bouda… tak to risknem a zeptáme se ho. 

Uvidíme (obrací se na vypravěče), co na nás vymyslíš. 

Kačka (s úsměvem): Zeptali jste se ho, a bylo to správně, takže ten detektiv žádná bouda 

nebyl. Prostě jen šel domů. Zeptali jste se ho a on vám pomohl a …eee…ten někdo toho 

koně neukradl, protože nějaký ty stopy bylo prostě mimo…eee…mimo sebe…třeba o 

minutu nebo o hodinu. No tak jste šli dál, a viděli jste, že se ty stopy rozdvojují, za kým 

půjdete, za koněm nebo za tím pánem? 

Kristýnka: No určitě za koněm. 

Adam: No určitě za koněm, hledáme furt koně ne. 

Kačka: No ale, co když ten někdo, třeba ví, kde ten kůň je… anebo můžete hodit špendlík! 

Kristýnka: Špendlík házet určitě nebudem. 

Kačka: Cože? 

Adam: Že špendlík házet určitě nebudem. Tak…půjdem za tím koněm. Když furt máme 

stopy, tak jdeme za koněm. 

Kačka: Dobře, ale kdybyste se zeptali toho pána, tak by vám poradil… ale smůla… takže 

jste šli dál a dál, a potkáte tam pána, kterej má skoro stejnýho koně, jako jste měli vy… 
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jenom skoro! Půjdete se ho zeptat, jestli náhodou eee…nebo takle… zavoláte policii, hodíte 

špendlík anebo ho necháte být a půjdete. 

Kristýnka: Určitě házet špendlík nebudem, už jsem to říkala! 

Adam: Dřív nebo později ho budeme muset hodit určitě. 

Kristýnka: Hodíme ho, až ho budem potřebovat. 

Adam: Ještě jednou co je za možnosti? 

Kačka: Buďto zavolat policii, nebo hodit špendlík, anebo to nechat být… a ten kůň je 

SKORO stejnej, nevíte, jestli třeba není tohle stejný namalovaný (ukazuje na skvrny na 

koňské srsti na obrázku Kristýnky)… 

Kristýnka: Já nevím… poradí nám Opice! Jestli padne opice, tak hodíme špendlík… 

Adam: A co kdybych, jako pan Úžasňák, se došel toho pána prostě zeptat, kde toho koně 

vzal, on by se mě zaleknul, co…? 

Kačka: …a utek by, třeba i s tím koněm! 

Kristýnka: To by neudělal. 

Kačka: No zeptat se můžete taky, ale nevíte, jestli to třeba není zloděj a neukrad by vás 

taky žejo. To nevíte… 

Adam: Tak co Kristýnko, zavoláme policii? 

Kristýnka: Zavoláme policii. 

Kačka (podmanivě): Co když to ale třeba není… 

Adam: No tak to se zjistí… 

Kačka: Tak jste zavolali policii a zjistilo se, že to je to zloděj, ale ne s vaším koněm…není 

to váš kůň, je to ale zloděj, kterej ale má jinýho koně. Takže jste jako zavolali dobře, ale 

toho svýho koně jste furt ještě nenašli. Poděkoval vám ten pán (myšleno nejspíš policista) a 

říká, že vám může splnit jakékoli přání, jaké si necháte splnit? 

Kristýnka (zuřivě): Aby našel to zvíře! 

Kačka: Mmm jakože to nemůžete, to by…  

Adam: Aby nám ukázal správnou…nějakou cestu. 

Kačka: A co třeba nějaký jídlo? Už jste třeba nejedli. 

Adam: To je pravda. 

Kačka: To třeba můžete umřít hlady…můžete ho třeba požádat o nějaký třeba buchty a… 

eee… nějakou láhev vody. 

Adam: Dobře. Tak vezmem si jídlo, co Kristýnko? 

Kristýnka: Jo vemem si jídlo… 
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Adam: Ať to přežijem… 

Kačka: Jakou…jaký jídlo? 

Adam: Tak… 

Kristýnka: K jídlu si dáme asi…nějaký zvíře, nebo nějaký maso. 

Kačka: A jaký? 

Kristýnka: Kuřecí…kuřecí maso s chlebem. 

Kačka: A kolik těch kousků kuřecího masa? 

Kristýnka: Tři…ne deset! Deset! 

Kačka: No tak jste si vzali. 

Kristýnka: Co dál? 

Kačka: Jdete dál a viděli jste strom…velkej…a kolem toho je les…nemůžete projít, co 

uděláte? 

Kristýnka: No…ještě jednou to zopakuj. 

Kačka: Velkej strom, kolem něj malý stromy, který píchaj a eee kdybyste tam jakože… 

Kristýnka: Adame, musíme hodit špendlík! 

Kačka: …buďto si hodíte špendlík anebo… (vítězoslavně, evidentně s konkrétní 

představou) můžete vymyslet svojí vlastní strategii, která by šla na pana Úžasňáka! Já vám 

můžu trošku poradit – pan Úžasňák má sílu… 

Kristýnka: …má sílu, takže ty stromy znič! 

Adam: Je tam teda velkej strom a kolem něj nějaký ty malý… 

Kačka: …který hrozně píchaj. 

Kristýnka: Pan Úžasňák to zničí. 

Adam: Mmm tak pan Úžasňák to tam vytrhá asi ne? 

Kačka: Ano… 

Kristýnka (ukazuje na svou mapu): Neví někdo, co je tohle? 

Kačka: Ten zloděj s tím koněm. 

Adam: No zloděj s koněm. 

Kačka: Tak jdete dál… 

Kristýnka (stále ještě luští mapu): To je detektiv! 

Kačka: …a jdete, jdete a uvidíte velkou kytku. Myslíte si, že je to z toho, jak jste se málo 

napili (smích představě halucinací), anebo si myslíte, že je opravdová. 

Kristýnka: No určitě není opravdová… megakytka. 

Kačka: No je to svět pohádek! 
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Kristýnka: Tak bude opravdická. 

Adam: Jo ta bude doopravdická. 

Kačka: Mmm takže jo, byla opravdická, takže obejdete jí, nebo… 

Kristýnka (přerušuje): Půjdeme po ní do nebe! Půjdeme po ní do nebíčka a tam bude náš 

koníček. 

Kačka: No a je to právěže v tom, půjdete do toho nebe, tam se kůň nedostane, nebo půjdete 

kolem tý kytky? Ten kůň po tý kytce nevyšplhá, a je tak těžkej, že ho ten zloděj nevynese. 

Kristýnka (napůl vážně napůl z legrace stále rozvíjí svojí teorii o cestě do nebe): Ale 

nee, ale tak třeba umřel a dostal se nebíčka! To je logický! Umřel! 

Adam: No kdyby umřel, tak už ho nemá cenu hledat. Jsou tam furt ty stopy, po tý cestě? 

Kačka: To vám říct nemůžu. 

Adam: Tak hodíme špendlík. Každej máme dva…nebo jak je to s nima? 

Kačka: Každej máte jeden…každej máte tři! Čí špendlík hodíte? 

Adam: Tak můj. 

Kristýnka: Tak jo. 

Kačka: Tak jste hodili špendlík a zeptali jste se čaroděje, jestli máte jít do nebe, 

anebo…nebo …eee…řek vám, že buďto můžete jít do nebe, bude to zkratka, ale taková 

těžší, anebo půjdete rovně, ale bude to o hodně delší, a budou tam jen malý pasti. 

Kristýnka: Půjdeme do nebíčka, a koukneme se tam za mojí babičkou a ta nám poradí, co 

bysme mohli dělat. 

Adam: Babička v tý pohádce asi nehraje ne? 

Kristýnka: Hraje! 

Adam: Takže do nebe je to kratší, ale těžší cesta, po zemi je to delší a jednodušší, tak co? 

Kristýnka (ukazuje na mapě zloděje koní): Zeptáme se tohohle blba. 

Adam: Ale ten už je za náma. To se nebudem vracet přece… tak co půjdem po tý kratší? 

Kristýnka: Půjdem do nebe. 

Adam: Tak jo. 

Kačka: Šli jste do nebe a… 

Kristýnka (už jí to asi moc nebaví): Už to bude končit? 

Kačka: Ne… a viděli jste obra. Myslíte, že je hodnej, anebo půjdete zpátky dolu a nebudete 

mu věřit? 

Kristýnka: Já nevím. 

Adam: Já jsem pan Úžasňák, takže půjdem… půjdem dál. 
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Kačka: Mmm, řeknu to takhle… ten obr je větší, a asi tak stejně silnej jako pan Úžasňák, 

takže když ho hodíš na zem, tak obr…eee…bude po lidech, anebo ty budeš mrtvej. 

Kristýnka: Já jsem to nepochopila. 

Adam: Takže když ho porazíme, tak on spadne… 

Kačka: …on spadne z těch mraků, protože jste na mracích… 

Adam: …on spadne na zem a zabije lidi. 

Kačka: No nějaký, tak je to obr, tak asi bude chodit a hledat nějaký ty lidi. 

Kristýnka (nadechuje se): A co… 

Kačka (rázně utne): A babička tam není! 

Kristýnka: Babíí! Babíí! Báábíí! 

Adam: Tak co Kristýnko, riskneme to s tím obrem? 

Kristýnka (ztrácí koncentraci): Zavoláme prababičku, která nás zachrání. 

Kačka: Nebo můžete hodit špendlíkem… 

Kristýnka: Špendlíkem házet nebudem, už jsem to řekla jednou! 

Adam: Ale máme jich ještě dost. 

Kristýnka: No ale špendlíkama házet nebudem. 

Kačka: Ale nevíš, kdy se ti budou hodit. 

Adam: No zrovna teď je to taková docela blbá situace. 

Kačka: Mám ještě takovou…když najdete obra, kterej je hodnej, a protože…poprosíte ho o 

další špendlíky, tak vám dá jeden. Takže jestli je to hodnej, tak máte šanci, ale jestli je to 

zlej, tak jako že… 

Kristýnka: Tak se ho zeptáme…(na Adama) tak se ho běž zeptat! 

Adam (smích): „Tak se ho běž zeptat“ …a ty kdyžtak utečeš viď? 

Kristýnka (se smíchem): Já odskáču pryč. 

Adam: Tak já se ho zeptám. 

Kačka: Taky se neví, jestli náhodou ten zlej nemá komplice vedle sebe, protože obři jsou 

vždycky po skupinkách. 

Adam: To bysme je viděli ne? 

Kačka: To nevíš. 

Adam: Tak se jdem zeptat. 

Kristýnka: Běž se zeptat, já když tak uteču. 

Kačka: Tak byl hodnej a přidal vám špendlíky. 

Adam (na Kristýnku kreslící do mapy): Přidej nám špendlíky. 
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Kačka: Takže vám přidal dva špendlíky, jeden špendlík každýmu. 

Kristýnka: Takže mám teď čtyři. 

Kačka: A chcete se ho zeptat kudy dál a nepotkat žádný zlý obry, anebo půjdete prostě 

nějakou cestou? 

Kristýnka: Musíme se ho určitě zeptat. 

Kačka: A co když vás navede špatně? 

Kristýnka: Tak je to blb! 

Adam: No je hodnej, tak nás navede dobře. 

Kačka: No ale to nevíš, jestli to tam zná celý…anebo vám řekne „nevím“. 

Adam: Tak aspoň kousek nám řekne. 

Kristýnka: Jestli je blbej, tak ho zabiju. Já…já budu skákat nad ním, a on se lekne a nám 

to řekne. 

Adam: Tak co Kristýnko? Tak se ho zeptáme ne? 

Kačka: Tak jo, tak jste se ho zeptali. Obr věděl jenom, že jdete dopředu a tam je rozcestí a 

tam půjdete doprava, víc už nevěděl, víc už to neznal, protože tam už neměl chodit. 

Adam: Aha. 

Kristýnka: No to je teda dobrý. 

Kačka: Kdybyste šli totiž doleva, tam je království zlých obrů, takže tam byste asi nešli. 

Kristýnka: Zabijem se. 

Kačka: Takže na další cestě je obr, kterej tam spí, a hrozně chrápe a ze spaní říká, že chce 

bonbóny. 

Adam: Tak co Kristýnko, co s ním? 

Kristýnka: Zavoláme mýho dědu. 

Kačka: Můžete… eee… hodit špendlík. 

Kristýnka (kreslící spícího obra do mapy): Napíšeme „blb“. 

Adam: Spící obr…a co kdybychom se kolem něj nějak proplížili. 

Kačka: Myslíš, že se proplížíš kolem obra, kterej všechno slyší? 

Adam: Všechno slyší jo… 

Kristýnka: Uděláme to tak, že já mu skočím na hlavu a on se lekne a uteče! Anebo 

zavoláme mýho dědu! 

Kačka: …anebo tě sní, obři jsou lidožravý. 

Kristýnka: Eeee! 

Kačka: …i opicožravý. 
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Adam: Tak co Kristýnko. Hodíme špendlík. 

Kristýnka: Nee, ještě bysme to zkazili prosimtě. Opička sní banán a ten banán jí posilní… 

Kačka (suše): A kde vidíš banán. 

Kristýnka (ukazuje na mapu): Tady…držím ho v ruce. 

Kačka (rezolutně): Jenomže ten banán nemáš! 

Adam: Tak co? Nebo mu dáme jedno kuře… 

Kačka: …když chce bonbony? 

Adam: To je pravda. 

Kristýnka: Tak zavoláme mýho dědu a on nám dá bonbony! 

Kačka: A policii zavolat fakt nemůžete, protože poněkud zbourali tu naší kytku. 

Kristýnka: Policieee! Policieee! 

Adam: Kristýnko ššš. 

Kristýnka: Policie. Policie. 

Kačka: Nemůžete… 

Adam: Hodíme špendlík, není kam jinam… 

Kačka: Anebo se vrátíte a půjdete doleva. 

Adam: No ale tam jsou ty zlý obři žejo. 

Kačka: No ale nevíte, jestli nejsou zrovna na jahodách. 

Adam: No ale to je…tak to je risk ne… 

Kristýnka: A kdyžtak tam půjdeš ty! Já tam zůstanu. 

Adam: Tak se vrátíme…když to říkáš. 

Kačka: Opravdu tam nikdo nebyl, všichni byli na jahodách. Byl tam jenom jeden malej. 

Bohužel zlej obr, ale malej. Ten nespal, ten si tam hrál. Co s ním uděláte? 

Kristýnka: Ty tam pujdeš a něco mu řekneš, já uteču! 

Adam: Tak když je malej, tak ho porazím ne? 

Kristýnka: Řekni mu, ať mlčí, že tady chceme bydlet. 

Kačka: Víš, jak malý jsou obři? 

Kristýnka: My chceme svého koně! My nic víc nechcem, my chcem akorát koně. My 

chcem akorát todleto zvíře. 

Adam: Tak co Kristýnko, co uděláme s tím malým obrem? 

Kristýnka: Chceme koně! 

Kačka: Můžete si hodit špendlíkem. 

Kristýnka: Špendlíkem házet nebudeme…usneme tam, a počkáme tisíc let… 
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Kačka:… a sežerou vás zlý obři. 

Adam (na Kristýnku): No když tak usneme, tak přijde zbytek těch zlejch obrů. 

Kačka: Pozor jsou na jahodách, kterých je tam málo, takže byste si měli pospíšit. 

Adam: Tak hodíme špendlík. 

Kačka: Hodili jste špendlík, ale ten špendlík náhodou vás prostě, nepřeto---, ale přeto--- 

vás na druhej konec hradu. Místo toho aby vás dal k čaroději, tak vás přendal na druhou 

stranu hradu. 

Adam: To je ten hrad, kde bydlí ten čaroděj jakoby? Nebo to je jinej hrad? 

Kačka: No to je…jak jste šli do toho hradu, byl tam ten malej (obr), tak to je ten hrad. 

Adam: Jo takle, takže nás přesunul za ten hrad… tak vidíš to! 

Kristýnka (stále jí to nedošlo): Blbej špendlík. My chcem koně. 

Kačka: Takže teda, vidíte, že tam končí cesta a jsou tam u toho dva obři. Končí tam ta 

cesta dvakrát, protože se to rozdvojuje, no a u každý tý cesty…takže doleva nebo doprava? 

Kristýnka: Půjdeme…půjdeme k mí babičce, ta nám poradí. 

Kačka: Přestaň, Kristýnko. 

Adam: Tak co, Kristýnko, ke kterýmu? A jsou nějaký to…oba jsou stejný jo, ty obři? 

Kačka: No jakoby oni jsou to bráchové, akorát jeden hodnej, jeden zlej. Jsou to dvojčata, 

akorát se narodili každej s jinou tou… 

Adam (se smíchem): …každej s jinou povahou. 

Kristýnka: Tak já už vím, co kdybys šel na obě dvě cesty, a zeptej se jich „jste hodný“, a 

když nejsou, tak je zabiješ, a když budeš mrtvej ty, tak mi to nevadí, protože ještě budu já. 

Tak ty se běž zeptat. 

Kačka: Nebo si hoďte špendlíkem. 

Adam: Mně se nechce umírat. 

Kristýnka: Házet špendlíkem nebudeme. 

Kačka: A když se dostanete k tomu hodnýmu, tak zase dostanete dva špendlíky za jeden. 

Adam: Mmm tak si hodíme špendlík, třeba nám to pomůže. 

Kristýnka: Já jdu na záchod! 

Kristýnka odchází. 

Kačka: Hodíte se teda špendlík nebo ne? 

Adam: Jo hodíme. 

Kačka: Tak jste ho hodili a čaroděj vám řek, že ten napravo je správnej. Tak jste šli 

napravo a chcete se ho zeptat na ty dva špendlíky? 
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Adam: A je to teda ten hodnej, ten vpravo. Tak jo, tak se ho zeptáme. 

Kačka: Tak jste se ho zeptali, a bylo na tom to dobrý, že on vám místo dvou špendlíků dal 

tři. Dostali jste tři špendlíky a vidíte tam tři cesty. Na každý je ten stejnej kůň a u každýho 

je trochu jinej pán. Jeden má červenej klobouk… 

Kristýnka se vrací 

Adam (vysvětluje Kristýnce, co se stalo): Už vidíme koně, ale jsou dva. Hodil jsem 

špendlíkem, dostali jsme se ke správnýmu obrovi, ten nám dal dva špendlíky, tři 

dokonce… 

Kristýnka (přikresluje špendlíky do mapy): A čí je čí? Já mám dva, ty máš jeden. 

Adam: …ten nám ukázal cestu správnou, k těm koňům, žejo. 

Kačka: Jsou úplně stejný jako ten váš. Akorát u jednoho je pán s červeným kloboukem a 

druhýho s bílým kloboukem. 

Kristýnka: My chceme toho normálního, ne nějakýho cáklýho! 

Kačka (stupňuje napětí): Špendlíky vám najednou vám zmizeli, nemáte ani jeden po 

kapsách. 

Adam: A teď si musíme…no tak každej si vezmem jednoho! 

Kačka: To nemůžete. 

Kristýnka: No k tomu chytřejšímu, kterýmu nestraší ve věži. 

Adam: Tak červenej nebo bílej klobouk. 

Kristýnka: Tak bílej. 

Kačka (s úsměvem): Ještě jedno…vzpomněli jste si, že detektiv měl bílej klobouk. Za kým 

půjdete? 

Kristýnka: Za bílým. 

Adam(na vypravěče): Tak co? 

Kačka: Šli jste k tomu špatnýmu… 

Adam: Nee! 

Kačka: Cesta vám teda pokračuje, šli jste dál, a zase tam vidíte dva koně. Jeden je 

správnej a druhej ne. A tentokrát je tam s bílým kloboukem – ten jeden si přeměnil klobouk 

– a s modrým kloboukem.  

Adam: Tak teďka, když si je proměnili, tak ten s tím bílým. Tak co Kristýnko, rozhodni. 

Kristýnka: Půjdem k tomu chytřejšímu, kterýmu nestraší ve věži. 

Kačka: Ale kterej to je? 

Kristýnka: Kterýmu koňovi nestraší ve věži? Zeptáme se mojí babičky, už jsem to říkala. 
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Kačka: Anebo, jmenuje se, váš kůň se jmenuje Sára. Zavoláte na něj „Sáro“ nebo…? 

Adam: Jo, tak zavolej. 

Kačka: Jenomže když na něj zavoláte „Sáro“, tak s ním půjde i ten zloděj…co uděláte 

s tím zlodějem. 

Adam: Tak toho zloděje zlikvidujem. 

Kristýnka: No zabiješ toho zloděje, dyk seš silnej. 

Kačka: Tak jste zavolali a on k vám přiběhl, ale za vámi je zloděj a těch zlodějů bylo víc. 

Co uděláte? Pan Úžasňák na ně nestačí a Opice taky ne. 

Adam: Tak nasednem a ujedem ne? 

Kristýnka: Jo ujedem. 

Kačka: A myslíš, že tě unese? Kůň? 

Adam: Jo. 

Kristýnka: Já klidně poletím, já mám supersíly! 

Adam: Nebo minimálně jim uteču. 

Kristýnka: A co uděláš se mnou, to mě tam necháš? 

Adam: No ty pojedeš na koni. 

Kristýnka: No já jezdit neumim, já jsem opice. 

Adam: To zkusíme ujet. 

Kačka: Dobře, tak jste zkusili ujet, ale v půlce cesty vám ten kůň zkolaboval. 

Adam: Ježiš. 

Kristýnka: Blbej kůň. 

Kačka: Najednou máte zase špendlíky, teleportne se za čarodějem? 

Adam: Jo i s tím koněm, ať jsme pryč. 

Kačka: Takže máte pryč tři špendlíky, za každýho jeden… no tak jste šli a ten čaroděj vám 

řek, že ty lidi, chtěj toho koně jenom na výstavu, takže… 

Adam (se smíchem): Takže to bylo celý zbytečný… 

Kačka:…oni by vám ho vrátili. No tak jste šli, ale musíte se nima nějak dohodnout. Oni 

toho furt chtěj, ale vy jim ho dát nechcete. 

Kristýnka: Tak ho zabijem, už jsem to říkala! Zabijem ho! Dělejte, dohrajte to, všichni už 

skončili! 

Kačka: Takže co uděláte 

Adam: Tak jim ho půjčíme? 

Kristýnka: Tak jo. 
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Kačka: Takže jste jim ho půjčili, a vyhráli s tím koněm první místo a o tu cenu se podělili 

s vámi. Vyhráli čtyřicet tisíc a dvacet tisíc dali vám.  

Konec pohádky 

 

Příloha 5 – Přepis audiozáznamu: O princezně Krasoňoze a kletbě ve 

Storybrooke 

Hrdinové: Shrek, Méďa Pú 

Hráči: Verča-vypravěč/síla z jiného světa (14), Alík-Méďa Pú (15), Áňa-Shrek (14) 

 

Probíhá rozdělování postav 

Áňa: Já jsem Shrek. 

Alík: Ale já chci být něco jinýho než Kocour. 

Verča: Ty budeš Méďa Pú… a ty jsi Shrek? 

Áňa: Jo já jsem Shrek 

 

Pohádka začíná 

Verča (sebevědomý začátek): Takže Shrek a Méďa Pú mají jeden úkol a to zachránit 

princeznu Krasoňohu a upálit prince Sněhura. 

Alík: Cože? Princezně upálit co? 

Verča: Zachránit princeznu Krasoňohu a upálit prince Sněhura. Takže jdou teda zachránit 

tu Krasoňohu ale ten Sněhura tam dal různý nástrahy a jako první je tulipán, který žere 

jejich (Médi Pú a Shreka) meče. No takže jste… 

Alík: Co že žere? 

Verča: Jejich meče… co uděláte? 

Áňa: Useknu ho svým řevem…uaaa 

Verča: No takže jste ho usekli a jdete dál. Ty tulipány leží na zemi a už jsou bezmocný. Teď 

jdete dál a máte na výběr tři cesty – modrou, červenou a žlutou. 

Áňa: Modrou mám nejradši tak modrou. 

Verča: No dobrá jdete po modrý. Dojdete až k velké osamělé říši zvané Perníčkov, řeknete 

si, že si odpočinete a najíte se trochu perníku, jenže Méďu Pú pak napadne, že můžou být 

jedovatý, takže co uděláte? Sníte je nebo se otrávíte? 

Alík: Otrávíme…  
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Áňa: Ale to nedává smysl. Buď se otrávíš tím, že ho sníš, anebo ho sníš a otrávíš se stejně. 

Verča (rozhodne se situaci vyřešit sama): Takže eee… jelikož máte hlad tak Méďa Pú 

nabídne, že se podělíte o Váš med, takže si sníte med a tím pádem už jste bez medu, takže… 

takže jdete dál a najednou slyšíte, jak Sněhura volá, že nikdo tam nesmí vstoupit, nebo… 

Áňa: Počkej, volá mi mamka. 

Verča: Tak se zeptej mamky, co máš udělat… No a teď… 

Áňa odchází telefonovat a Alík najednou musí být aktivní. 

Alík (bezradně): Co mám udělat? 

Verča: Takže jdete a nevíte, jestli půjdete dál, a nebo se na tu princeznu Krasoňohu 

vykašlete. Takže vykašlete nebo ne? Zachráníte nevinnou princeznu, kterou tajně miluješ 

(obrací se na Alíka – Méďu Pú)? 

Alík (s úsměvem): Cože? … jo zachráníme. 

Verča: Takže jdete dál a eee Shrek se zatím zastaví v bažinách na bahně. Takže ty si 

řekneš, že si nasbíráš med, no takže sis ho nasbírala a… takže… to přeskočíme. A jdete 

dál. A teď máte možnost přelítnout ten hrad anebo ho podlízt, co si vybereš? 

Alík: Podlízt! 

Verča: Mmm dobrá. Našli jste tunel a vlezli jste pod hrad, teď ale nevíte, co…kudy. Takže 

se rozhodujete…levá, zjistíme, že tam jsou mutanti, který zabili Finnicka (film Hunger 

Games), ale stejně jdete dál. 

Alík: Cože, Finýka? 

Verča: …takže stejně jdete dál… 

Alík: Co to teda je? 

Verča: Ty to neznáš?  

Autor (překvapeně – vzhledem k popularitě filmu u mladých ve věku našich hráček): Tys 

neviděla Hunger Games? 

Alík: Co to je? 

Verča: Finnick… 

Přichází Áňa, která již dotelefonovala. 

Áňa: Neznám…z čeho to je? 

Autor: Z Hunger Games 

Áňa (teatrálně): Já jsem nikdy Hunger Games neviděla a ani po tom netoužím, ani to nikdy 

vidět nechci, nikdy, nikdy to nechci vidět, nikdy. 
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Verča: Jooo, tak prostě obejdete jeho bezvládný tělo (Finnicka) a jdete dál. Jenže pak 

zjistíte, že tam na vás čekají…eee…mírotvůrci (další záporné postavy z Hunger Games), 

tak se rozběhnete na druhou stranu, jenže zjistíte, že tam na vás čekají Smrtijedi (zlí 

služebníci hlavní záporné postavy z Harryho Pottera). Jakou cestou půjdete? 

Alík: Eee…vylezeme… 

Áňa: …na strom. 

Verča: To už nejde, protože tam čekaj… 

Alík: Pavouci. 

Verča: (nějaké nesrozumitelné nebezpečí)… 

Áňa: Takže si vyhrabeme díru. 

Alík: Jo! Jo! My budem takhle v tom podzemí a… 

Áňa (asi se stále chytá): Jo my jsme v podzemí. 

Verča: Je to představivost, takže fajn, jste v druhym patře podzemí a jdete dál a jdete, jdete 

a tam potkáte Sedm trpaslíků, jak se snažej zachránit taky princeznu Krasoňohu, tak se 

k nim přidáte. No, jdete… 

Slabý protest 

Verča: No tak fajn, chcete nebo nechcete pomocníky? 

Áňa (bojovně): Ne nechceme. Chceme je zabít, máme kudly, tak je zabijem. Shrek totiž 

má za opaskem kudly, takže teď je vytáhne a takhle čá čá čá čá (naznačuje sekání). 

Verča: Zabili jste trpaslíky, který vám mohli pomoct zachránit Krasoňohu. Takže dobrá, 

jak chcete. Takže jdete dál a tam potkáte sedm… ne osm motýlů, takže co uděláte teď? 

Spřátelíte se nebo ne? 

Áňa: Utrhnem jim křídla ne. 

Alík (se smíchem): Nee!  

Verča (chce pokračovat): Dobře… 

Alík (se smíchem): Ne rozhodně nic neřekla. 

Verča: No to máš blbý… takže jdete dál. Jenže když vylezete, tak se uvidí, že tam na vás 

čekali a mají na vás namířený šípy, meče a…další šípy, kouzelný hůlky, pistole, všechno. 

Takže co uděláte? Vzdáte se anebo vlezete zpátky? 

Alík: Zpátky vlezem! 

Áňa: Shrek má v kapse teleportační kouli, takže jí mrskne vo zem a … 

Alík (přepřává Áňu): Neee, vrátíme se. 

Verča: Vrátili jste se… 
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Áňa: Heej! 

Verča: Vrátili jste se a jdete jinou cestou. Takže rychle vylezete a utíkáte pryč. Cestou si 

vezmete meč, který ale upustíte tak, že se vám nohy přilepěj ke stěně. Zjistíte že Shrek má tu 

teleportační kouli, použijete ji? 

Áňa: Ano, a teleportujem se duhu. 

Alík: Jo teleportujem se, ale ne na duhu. 

Verča: Teleportovali jste se na duhu… 

Alík: Nee! Na duhu nee! 

Áňa: Do disneylandu jsme se teleportli. 

Alík: Tak vem ten meč! 

Nesrozumitelná hádka o tom, zda zvednout upuštěný meč či se teleportovat do disneylandu. 

Verča: …běžíte pryč, furt běžíte a…už jste z hradu pryč. A teď potkáte Tři prasátka, který 

by vám zase rádi pomohly… spřátelíte se nebo ne?  

Alík: Jo. 

Áňa: Nee, maj dobrou šunku, uděláme si řízečky. 

Alík: Ne!  

Áňa: Teďka vybírám já, je to šunka, je to šunka! 

Následuje vzájemné překřikování o tom, kdo rozhodne další postup 

Verča: Ne, teďka si vybírala dvakrát. Spřátelíte se. 

Áňa: Ona vybírala dvakrát!  

Verča: Ne ty! 

Áňa: Ne, ona se teleportla vedle medu a vrátili jsme se, takže teďka vybírám já.  

Verča: Nee. 

Áňa: Jakto?! Budem se střídat… 

Alík: Zeptáme se jich! 

Áňa: Šunku jsme si z nich udělali! 

Verča (rozhodně): Zeptáte se. Na co se zeptáte? 

Alík (přebírá iniciativu): Kam maj namířeno. 

Verča: Zeptali jste se jich, kam maj namířeno a oni řekli, že chtěj eee…zachránit 

princeznu Krasohovu. No takže se spolu domluvíte a jdete. V průběhu cesty si všimnete, že 

jedno z prasátek vytahuje kouzelnou hůlku a chce na vás uvalit jednu z kleteb, který se 

nepromíjej (odkaz na Harryho Pottera – kletba ovládáním, kletba mučení, kletba 

zabití…(dramaticky) a už se natahuje…a Shrek ho kopne…ne…a přijde vlk a sní je.  
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Alík: Ty prasata? 

Verča: Jo. 

Alík: A ta hůlka? Co je s tou hůlkou? 

Verča: Tu si vezmete. Vzali jste si hůlku a běžíte dál, protože už nemáte čas. Teď si ale 

Shrek vzpomene že, eee… vlastně nevědí kudy, že jdou na opačnou stranu. 

Áňa (sabotérsky): Tak Shrek vytáhne teleportační kouli číslo 2 a teleportnem se na duhu. 

Verča: Teleportli ste se na duhu… 

Alík (se smíchem): Nee!! 

Verča: Teď máte nádhernej výhled na město. Sklouznete se dolů a stopnete si jednorožce. 

Odejdete pryč a cestou potkáte Hermionu, která řekne, že chce taky zachraňovat princeznu 

Krasoňohu i Popelku… 

Alík: A to je na tý duze? 

Verča: No už nejste, stopli jste si jednorožce… 

Alík: A kde jsme teď? 

Verča: No tak teď vás Hermiona a jednorožci dopravili do hradu, kde je uvězněná 

Krasoňoha? 

Alík: Krasoňoha? 

Verča: No Krasoňoha, to je jako Sněhurka… 

Alík: No vyprávěj… 

Verča: No jenže teď řeknete… teď uslyšíte, že Sněhura jí chce popravit… 

Alík: A kdo je Sněhura? 

Verča: No to je ten její princ, ale ona ho nemiluje, protože je zamilovaná do Shreka. Jenže 

Méďa Pú miluje Krasoňohu a Shrek miluje Méďu Pú, takže je to teď takovej milostnej 

trojúhelník. 

Alík: Cože? 

Áňa: Ale Shrek si to rychle rozmyslí a zamiluje se do tý houby, kterou potkali… 

Alík: Houby? (obrací se na vypravěče) No říkej. 

Áňa: …byla to láska na celý život. Houby, chápeš to? Prostě zvětšenou houbu, která má 

velký voči, ručičky a nožičky… 

Alík: …a šatičky. 

Verča: Takže co teď uděláte? 

Áňa: Takže Shrek si řekne, že houba by to vymyslela tak, že abych zachránil Krasoňohu, 

řekla by mi: „Hele támhle letí pták“, Sněhura by se tam podíval…“ 
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Verča (přetváří sdělení do vyprávění): …Sněhura se tam podíval… 

Nesrozumitelné předhánění v líčení boje se Sněhurou (asi) – hráči se střídají v roli 

vypravěče – drama se stupňuje, protože Sněhura se už chystá popravit Krasoňohu 

Verča: …sebral mu…ne…chtěl mu ho sebrat!… 

Alík: …ale netrefil se… 

Verča: …netrefil se… 

Alík: Netrefil se, a proto se spolehl na tu hůlku…(Alík-Méďa Pú se obrací na Áňu-Shreka) 

máš nějakou tu hůlku?... 

Áňa: Mám. 

Alík:…máme tu hůlku, namířil na něj a vrazil mu ji do oka (Sněhurovi). 

Verča: Aha. Co uděláte teď? 

Alík: Teď? Zabráníme mu. 

Verča: A jak? Ona už skoro hoří… ne vlastně… popravit… ona už…už se těsně nad ní 

sklání meč kata… 

Alík (rozmýšlí): No takže… 

Verča (tiše napovídá): Máte tu houbu! 

Alík: My? Zavoláme tu houbu. 

Verča: Ne počkat musím přemýšlet…  

Alík (kouká po druhé skupině, která také hraje NP): Proč oni maj tak hezkej příběh, a my 

máme takovej divnej. 

Autor: Oni maj suchej příběh, tady je to lepší! 

Verča: Nemaj Krasoňohu…  

Alík: No říkej… 

Verča: Takže jste vzali tu houbu a teď si všimnete, že je tam něco modrýho na tý houbě, tak 

si řeknete: „To budou…“  

Áňa: …Šmoulové. 

Verča: „… rozemletý Šmoulové.“ Tak si řeknete: „Ježiši, to bude dobrý, musíme přivolat 

eee Gandalfa nebo jak jmenuje“ 

Áňa: Gargamela. 

Verča (se smíchem): Gargamela…a Gargamel, když slyšel „Šmoulové“, tak tam přiběhl a 

viděl, jak kat drží v ruce něco modrýho, tak se Gargamel začal s katem hned prát, tím 

pádem jsme měli dost času zachránit Sněhurčiny pěkný nohy. 
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Áňa (chce převzít iniciativu ve vyprávění): Počkat… a najednou …najednou přišel 

(někdo): „Počkat to je můj starý dobrý přítel Gargamel…“ 

Verča: …a snědl ho. 

Áňa: No jasně, dobrý kamarádi se jedí… vzal ho a hodil ho na duhu. 

Verča: Jo, tak jo… a hodil ho na duhu. 

Alík: A koho? 

Verča: Nevím. 

Áňa: Gargamela. 

Verča: Takže teď rychle běžíte s Krasoňohou pryč, a ona řekne, že nemůže běhat, protože 

její pěkný nohy jsou na to moc prostě… ona je předurčená k něčemu lepšímu – zachránit 

budoucnost prostě, prodat svý nohy a ne utíkat. No takže jí teda nesou. Jenže ona 

protestuje, že jí nese nějakej smradlavouch (Shrek) a nějakej medvěd… 

Alík (dotčeně): Já?! 

Áňa: Nějakej žlutej medvěd… 

Verča: No a…pak ale potkaj Harryho Pottera a hoděj na něj jednu z koulí…on má tři 

koule (Shrek)…a srazili se. Rychle se vezmou jeho famfrpálový koště a letěj pryč. Jenže ale 

najednou (stupňuje napětí) Méďa Pú spadl, protože nemá ty prsty… 

Áňa: …a Shrek řekne: „Prdíme na něj, letíme dál!“ 

Verča: …a Shrek…eee a Krasoňoha řekla: „Poletíme jinam! Budeme spolu žít šťastně!“, a 

Shrek řekne: „Nemůžu…!“ 

Áňa: „…mám doma svojí houbu!“ 

Verča: „…musíme ho zachránit!“ Takže rychle letěj, rychle letěj, ale najednou se tam 

objeví duch Finnicka, vezme svůj…teď nevím, co měl… 

Autor: Trojzubec. 

Verča: Jojojo trojzubec a odmrští ho takle jako to…zpátky na koště… a Shrek se na něj 

zamilovaně podívá… 

Alík: Na koho? Na Púa? 

Verča (se smíchem): …a Pú na něj taky a Krasoňoha řekne, že by to stačilo a vyšoupne je 

z toho (koštěte) a oba padaj. Takže Krasoňoha se začne smát: „Haha!“, a mění se na 

zelenou, protože žárlila jejich lásky, takže postupně začala zelenat jako zelená prostě 

v…chápeš no…no takže víme, teď chvíli odbočíme od vás a půjdeme… jo aha vy se máte 

rozhodovat. Takže, jak byste rozhodovali… 
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Áňa: A jakej je vlastně úkol v tom příběhu…ono už je to…byli jsme v pekle, potom jsme 

se teleportovali na duhu, potom zase zpátky… 

Verča: Na duze jste nebyli, to bylo podzemí. No teď jste…Krasoňoha někam letí, protože 

ona má jiný plány, to vám pak řeknu. No a vy furt padáte, padáte a najednou vás chytí… 

Áňa: Bezzubka, bezzubka (drak z filmu Jak vycvičit draka)! 

Verča: Bezzubka vás nabere a odletí pryč do domečku eee ve Storybrooke no. Jak tak 

letíte, tak si všimnete, že se na Storybrooke valí zlá kletba, co uděláte? 

Áňa: Ještě jednou od tý Bezzubky? 

Verča: Prostě letíte a pak takhle křičíte: „Bezzubko, honem potřebujem vás!“ Takže ona 

přiletí, vy jenom nasednete a letíte ke Storybrooku, kam se ale žene kletba. Půjdete dál a 

vstoupíte do… 

Áňa: …kletby… 

Verča: …toho města? 

Alík: Jo. 

Áňa (narušuje): …a tam se ozve: „Vítá vás kletba. Co si budete přát“ 

Verča: Takže jste tam a zapomněli jste proč…a usli jste. 

Alík: Co? 

Verča: A usli jste. 

Alík: Dyť jsme něco zapomněli! 

Verča: Spíte…ale to neva…no prostě musíte pryč zase. No a řeknete si, že jste spolu dost 

dlouho, abyste se vzali. 

Alík: Jako jak vzali?! Jako Pú se Shrekem? 

Komentáře k příběhu znějícímu od druhé skupiny. 

Áňa: Oni maj takovej blbej příběh. Maj tam Tlachapouda nějakýho (hlavní záporná 

postava poslední táborové hry). My tam máme „Vítejte v kletbě“ 

Verča: Ale vy jste mluvili. Helča (vypravěč u druhé skupiny) se furt jenom ptá, co maj 

dělat.  

Alík: No říkej 

Verča: Ty to nemaj zábavný… no takže se vezmete. 

Áňa: Kdy pošlou v jejich příběhu Harryho Pottera do pekla? 

Alík (podrážděně): Ticho! 

Verča: Takže co uděláte, řekneš ano? 

Áňa: A čemu ano? Já jsem teďka taky nedávala pozor. 
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Verča: No že se vezmete. 

Áňa: A kdo se vezme s kym? 

Verča: No vy! (Shrek a Pú) 

Áňa: No tak to v žádným případě. Já mám svojí houbu doma, chápeš? 

Alík: Počkej… 

Verča: Řekli jste ano! 

Áňa: Já jsem řekla ne! 

Verča: Řekli jste ano, jenom o tom nevíte, protože jste zdrogovaný houbou až moc… 

Áňa: Já jsem sněd svojí ženu (houbu)? 

Alík: Jo sněd si jí! 

Verča (směje se): Ještě ne, vždyť je tady (ukazuje na Alíka-Méďu Pú). Teď mám škytavku, 

fakt díky! 

Alík (smích): Řikej. 

Áňa: A najednou, když měli svatební noc, tak tam přiletěl Harry Potter se svým 

Voldemortem, který ho pak… 

Alík: Ne!! (udeří ji) 

Verča: Takže si zatím řekněte sliby!  

Smějí se a nemohou vymyslet, co si slíbit. 

Áňa: Slibuju, že tě… 

Alík: Zásoby medu. 

Áňa: Slibuju, že tě nezabiju. 

Alík (se smíchem): To je tak pitomý. No říkej. Tak jsme si řekli ano, ale ještě jsme pořád 

nezjistili… 

Áňa: Řekli jsme si ano! 

Verča: …políbili jste se a teď se přeměňujete na svý pravý podoby! 

Alík: Co!!!?? 

Verča (smích): Jo…zjistíš, že ty jsi ve skutečnosti princezna Krasoňoha (Méďa Pú) a ty 

princ Sněhur (Shrek)!... 

Alík: Cože? 

Verča: …a ty co jste zachraňovali, byl Méďa Pú…Krasoňoha byl Méďa Pú a Sněhur…  

Áňa ztrácí koncentraci a prohlíží si na mobilu fotky z Vídně. Ukazuje koblihu, kterou si tam 

koupila a vyfotila. 

Alík: No dobře… takže je konec? 
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Verča: Snědli jste koblihu za (čte nápis na fotce) 3,30 eura. 

Áňa: A Vídeň je drahá… 

Alík: No říkej. 

Verča: No tak teď už… teď už jste snědli a běžíte dál, protože jste si všimli, že za chvíli 

vám vaše houba porodí vaše šmouláčata. 

Alík: Cože vždyť jsme se… 

Verča: Takže ale přijdete pozdě, protože je tam Gargamel…protože tam přijde 

Gargamel… protože Gargamel vám zabije vaše šmouláčata. Vy jste smutný, proto si 

zavoláte na pomoc…mě! 

Vypravěč se dostává do svého vlastního příběhu. 

Verča: Já Gargamela zabiju, podříznu ho, pak podříznu i tebe a tebe a vrátíte se opět do 

svých skutečných věcí. Jelikož jste byl v týi eee…v tom Storybrooku, kde tam byla ta kletba, 

tak jste…(obrací se na hráčky) musíte vnímat! (na Áňu) Po-slouch-eeej! 

Alík: Já vnímám, tak mluv! 

Áňa: Já jsem se asi od tří čtvrtin, nebo čtvrtky až do teď ztratila takže… 

Verča: Tak fajn, začneme znova… 

Alík: Neee! Pokračujem!! 

Verča: Znova, pak to na to napojíme jo? Teď jste… 

Začátek nového záznamu. Nyní je potřeba zlomit kletbu ve Storybrooku. 

Verča: Tak potřebujete tři hlavní ingredience – dračí zub, Šmoulu, květák. Rozhodněte, pro 

co půjdete první? 

Áňa: Všechno máme doma, ve skladu. 

Alík: Pššt, takže první půjdem pro květák. 

Verča: Půjdete na zahradě k babičce anebo eee do Dračí hory? 

Alík: K babičce… 

Áňa (ironicky): No nevím, co si mám vybrat. 

Verča: Přišli jste k babičce, ale teď jste si všimli, že na zahradu dopadl meteorit. Takže 

rychle běžíte a musíte do Dračího doupěte. 

Áňa (podrážděně): To je prostě to, že chceš, abych si vybrala to horší, vyberu si to lepší a 

ty navážeš na to horší. 

Alík: No dobře. 

Verča: No takže tam dojdete a všimnete si, že tam je drak (nečekaně). No takže ho vzbudíte 

a zeptáte se, jestli má květák… 
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Alík (pobaveně): „Dobrý den, pane draku, nemáte náhodou květák?“ 

Verča: …a on tebe, protože jsi takovej (něco), tě skoro sní, ale pak tam přijde pes Fík a 

dohodnou se, že si vezmou jenom květák. No a…takže si vezmou jenom květák a hoděj ho 

na hlavu tomu… 

Alík: Komu hodí květák na hlavu? 

Verča: Hodíte květák na hlavu drakovi? 

Alík: Ne, nehodíme.  

Áňa: Ne protože Bezzubka drží draka… 

Verča: Když neodejdete teď, nemáte zub, tím pádem musíte získat dračí zub!  

Nesouvislé překřikování, co se stane dál. 

Áňa: Bezzubku napadne, že si svoje zuby zasune a má smůlu. 

Verča: Draka uspěj a ptá se, co teď uděláš (obrací se na Méďu Pú)? 

Alík: Takže já teď udělám to, přistoupím k drakovi… 

Áňa: Jenomže chápeš, ten má ve spánku zasunutý zuby, takže mu ho nemůžeš vytrhnout. 

Alík: …zavolám si doktora Who (postava ze stejnojmenného seriálu). 

Verča: Doktor Who přijel a vytrhl jste drakovi zub. Tím pádem máte dvě ingredience… já 

nevím jaká poslední… jo Šmoulové, fajn. Takže, jdete dál a musíte najít Šmouly. Kam 

půjdete pro Šmouly? 

Áňa: Do Šmoulí vesnice? 

Verča: Fajn, ale kde jí najdete? Gargamel jí hledá už dlouho a nenašel. 

Áňa: Prostě si vezmeš kypřící prášek a takhle fůůů…všechno se zakryje a jenom vesnička 

zůstane takle… 

Verča: No dobře, ale kde vezmete ten pudr nebo co, nebo prášek? 

Áňa (se smíchem): Dojdeš do DMka a koupíš no. 

Alík: Nenene půjdem k babičce… 

Verča: Tam nemůžete, tam je meteorit. 

Alík: Ale my ho obejdem. 

Verča: Fajn, obešli jste to, a vzali jste si pudr, tím pádem jdete, ale kam jdete, ani nevíte 

v jakým je to lese (Šmoulí vesnička). Takže do jakýho půjdete, do Strašidelnýho Šmoulího 

nebo Začarovanýho?  

Áňa: No tak jestli Šmoulí…tak do toho Šmoulího. 

Alík: Nenene, půjdem ke Kukymu (plyšový medvěd z animovaného filmu Kuky se vrací), 

ten má takovou tu mapu. 
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Verča: Ke komu? 

Alík: Ke Kukymu. 

Verča: Vzali jste si mapu a našli jste, že žijí v Černým lese. Takže tam jdete a zpíváte si 

„Šmoulí sen“ nebo jak se to jmenuje, prostě zpíváte a teď tam potkáte Šmoulinku a 

řeknete: „Chci vás zabít do vývaru.“ a Šmoulinka se lekne a uteče. Co uděláte, budete jí 

sledovat anebo utečete? 

Áňa: Jasně že sledovat. 

Verča: Sledujete jí, došli jste tam a… 

Áňa: …a Šmoulinka zapne turbo a uteče. 

Alík (se smíchem): Nene. Achjo…no vyprávěj. 

Verča: Došli jste tam…a najednou…teď nevíte co dělat…chytnete je všechny anebo je 

poprosíte, jestli je můžete zabít? 

Áňa (paroduje): Prosím můžeme si vás tak jako hezky popravit? 

Alík: Chytíme je do… eee…jo do plechovky od nějakýho energy-drinku a oni tam začnou 

úplně…běhat. 

Verča: Fajn, chytli jste jednoho Šmoulu, to není hodně, musíte dál, tak jak to uděláte? 

Alík: No…co taková ta… na mouchy, takový to lepidlo, jak se přilepěj. 

Verča: Jo přilepili jste to a všichni Šmoulové se zastaví. Teď je ale chcete odsunout od 

země, ale lepidlo je tak tuhý, že nemůžete, co uděláte? 

Alík (stydlivě se smíchem): Utrhnem jim nohy. 

Verča (rázně): Ufikli jste jim nohy…už máte dostatek Šmoulů na vývar, už máte dost 

Šmoulů na výrobu polívky. Tím pádem jste začali vyrábět polívku a ohřáli jste ji svými 

laserovými očima. (na scénu vstupuje velké množství nových postav z Marvelovských a DC 

komiksů a příběh graduje do velkého finále). Pak ale přilítl Superman a pak se začal prát 

s Batmanem, ale ty za chvíli odjeli. Pak ale přijel Iron Man a začal se prát s Kapitánem 

Amerikou, ale ty taky odjeli, nebojte se, jste v bezpečí…možná. Ale najednou se naštve ten 

drak, protože zjistí, že jste si vzali květák, kterej… 

Áňa: …má prošlou trvanlivost. 

Verča: Kterej je dračí vejce. 

Alík (nevěřícně): Květák, kterej je dračí vejce. 

Verče: Co uděláte? Zabijete draka? 

Alík: Jo zabijem! 

Verča: Jo zabili jste draka, udělali jste polívku a zrušili kletbu. 
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Konec pohádky 

Příloha 6 – Přepis audiozáznamu: O Tlachapoudovi a indiánech 

Hrdinové: Hraničář, Dračí jezdec, Prasátko Pepina 

Hráči: Helča-vypravěč (18), Terka-Dračí jezdec (17), Šárka-Prasátko Pepina (14), Adélka-

Hraničář (14) 

 

Rozdělení rolí proběhne v této skupině rychle a bezproblémově. 

Helča – vypravěč 

Terka – Dračí jezdec 

Šárka – Prasátka Pepina  

Adélka – Hraničář 

 

Pohádka začíná             

Helča: Takhle jde jednou Hraničář, Prasátko Pepina a Dračí jezdec a jdou spolu a…do 

města. Město je potemnělé, svítí jenom lampy. Najednou jedna lampa zapraská, padají z ní 

ty jiskry, Prasátko Pepina se lekne, vyskočí Dračímu jezdci za krk, a protože se všichni 

strašně bojí, tak zapadnou do nejbližšího eee baráku, který je v okolí a zrovna je to Planet 

(poněkud nechvalně proslulý discoklub v Kutné Hoře). Co uděláte? Zůstanete tam a budete 

se bavit anebo eee vyjdete ven? 

Terka: Půjdem se bavit. 

Helča: Ste ty postavy prosímvás jo. 

Terka: Mohla by bejt sranda, pujdem se bavit. 

Šárka (se smíchem): Prasátko Pepina jde do klubu… 

Terka: Jo speciální identita… 

Šárka: Zůstaneme tam a budem se bavit. 

Helča: Tak se dohodněte mezi sebou. 

Terka: Já jsem abysme tam zůstali a bavili se. 

Šárka: Já taky, Prasátko Pepina. 

Terka: Adélko…seš Hraničář ne Áďa…Hraničář se může bavit v Planetu! 

Adélka: Tak jo! 

Helča: Tak jo dobře. Rozhodli jste se zůstat v Planetu. Všude tam hoří červený lucerny. 

Zjistili jste, že je to opravdu podezřelý večer, dnes v Planetu. Je tam spoustu… 
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Šárka: …hraničářů… 

Helča: …lidí, kteří se baví, spoustu mladých slečen, mladých mužů, který jsou buďto hodně 

malý, nebo hodně starý, a všichni kouřej a bavěj se a trsaj a vy zjišťujete, že to není úplně 

jako pro vás. A sedíte u baru a přijde k vám eee…přijde k vám cizí pán a chce se s váma 

bavit. Co uděláte? 

Šárka: Začneme se bavit my tři, aby se nemoh s náma bavit. 

Terka: Utečeme. 

Adélka: Já bych šla ven. 

Terka: Půjdeme ven. 

Šárka (sžívá se s rolí – mluví o sobě v třetí osobě): Prasátko Pepina souhlasí.  

Adélka: Půjdeme na záchod. 

Terka: Takže pujdeme pryč, odejdeme? 

Adélka: Jo, od toho místa…kam za náma nemůže. 

Šárka (zlověstně): Červený lucerny nevypadaj dobře. 

Terka: Půjdeme na záchod teda? 

Šárka: Jo. 

Terka: Jo… (obrací se na vypravěče) jdeme se schovat na záchod. 

Helča: Schovat na záchod…vyšli jste ze dveří na záchod, ale máte na výběr ze dvou 

možností – pánské nebo dámské. Které zvolíte? 

Terka: Ty seš Hraničář, já jsem Dračí jezdec a ty seš TO Prasátko, takže jdeme na pánský. 

Šárka: Ne, já jsem holka, vždyť je to „Pepina“. 

Terka: Takže jdeme na dámský? 

Šárka: Na pánský jdeme… 

Terka: Na pánský jdeme… 

Helča: Jdete na pánský? Dračí jezdec pomalu otevře dveře záchodové kabinky… (chvíle 

napětí) ale najednou se všichni tři propadnou jámou dolu! Padají…kolem nich letí čas 

nahoru a dolu…padá tam králík s hodinkama, padá tam obří drak nahoru, padá tam 

nějaká dívka v modrých šatech, blonďatá…a potom se dostanou do podivné země – ta země 

je plná různých… 

Šárka: Tlachapoudů (hlavní záporná postava z pohádky Alenka v říši divů a zároveň z 

poslední táborové hry) 
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Helča: …věcí, zvláštních eee stvoření, podivných bytostí a vy procházíte pod velkými 

stromy z muchomůrek a divným zelenomodrým kouřem a najednou se dostanete k propasti. 

Vidíte, že propast na druhé straně končí, ale je příliš široká na překlenutí. Co uděláte?  

Terka: Slezeme dolu.  

Adélka: Máme něco sebou? 

Terka: Budem se slaňovat. 

Šárka: Já bych se nejdřív podívala, jestli tam někde není nějakej most, než slízt dolu a pak 

se nemoct dostat nahoru. 

Terka: Tak jo dobře. 

Helča: Tak jo. 

Terka: Jdeme hledat most. 

Helča: Hledat most…od nějaké doby opravdu dojdete k mostu. Je to vratký, provazový 

most, s takovými těmi prkýnky jak se komíhají ve větru a spadnou do obří hlubiny pod 

vámi, tam hučí vodopády a ta bílá pěna se tříští a padá vám do očí. Už chcete vstoupit na 

první šprusli, ale potom vám cestu náhle zahradí dva indiáni a míří na vás luky a oštěpy. 

Co uděláte?  

Šárka: Hodíme jim Hraničáře jako návnadu… 

Terka (smích): A oni stojí na tom provazu…na tom…na tom…kde voni stojí? Na tom 

mostě? 

Helča: Na tom mostě…najednou se tam prostě zjeví z těch provazů takle wůůůů! 

(dramaticky) Dole prostě seskočej a mířej na vás, stojej na mostě. 

Terka: Já bych rozřízla ten…já bych odřízla ten ten… 

Šárka: Já bych řekla Hraničáři, ať je zastřelí…takhle přijdeme o most. 

Terka: Tak jo, tak Hraničář je zastřelí. 

Helča: Hraničář moc nemluví, takže se ptám jeho… 

Adélka: Ano. 

Šárka: Ano! 

Adélka (rozhodně): Ano, zastřelím je! 

Helča: Hraničáři, jsi tak krutý… 

Adélka (méně rozhodně): Ano! 

Helča: …že zastřelíš dva nevinné…? 

Adélka: Anebo se zkusím s nima dorozumět. Zkusím se s nima dorozumět. 

Helča: Počkej, dohodněte se. 
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Adélka (obrací se na ostatní): Chceme se s nima dorozumět ne? 

Šárka: Radši se zeptat než jenom zastřelit. 

Terka: Takže budem na sebe…to je ale hodně dalekej ten most ne? Takže na sebe budem 

něco hulákat přes propast. 

Helča: Oni stojej přímo před váma. 

Terka: Aha! Tak se s nima dorozumíme. 

Adélka: Ano. 

Terka: Tak jo. 

Helča: Jak to uděláte?  

Šárka: Morseovkou nebo znakovou řečí… 

Terka: Znakovou řečí… 

Šárka: Vím, jak se udělá „kočka“ 

Terka (smích): Výborně. 

Helča. Co jim řeknete? 

Terka: „Přicházíme v míru!“ 

Adélka: Ano… 

Šárka: Ano, „Přicházíme v míru, a vy?“ 

Terka: „Nechceme vám ublížit, chceme jenom projít…“ 

Šárka (potutelně): „…a vy?“ 

Helča: Jo? Mhm. Indiáni vám neporozuměli a jeden z nich po vás vystřelil. Zasáhl 

Prasátko Pepinu do ocásku…Prasátko Pepina se s křikem vrhlo zpět do džungle. Dračí 

jezdec a Hraničář ho následují a indiáni svůj most obhájili. Prasátko Pepina uhání lesem, 

jakoby ho na nože brali… 

Šárka: Skoro jo… 

Helča: …a najednou, jak se nedívá nalevo napravo, tak narazí hlavou do stromu a je 

drobně omámeno. Dračí jezdec a Hraničář se drobně obávají o jeho zdraví, a proto 

rozhodnou, že Prasátko není schopné následující cesty. Co uděláte? Necháte ho tam? 

Počkáte tam s ním? – to ale znamená, že ste v nebezpečném území, nevíte, co vás tam může 

čekat eee anebo uděláte něco jiného? 

Šárka: Já si myslím, že byste mě mohli opíkat. 

Terka: Já si myslím, že si přivolám svého draka a poletíme na drakovi. 

Adélka: Jo uděláme něco jinýho… 

Helča: Můžete cokoliv dělat jo… 
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Terka: Já bych zavolala mýho draka. 

Šárka: Všichni si vyčarujem magický hole a budem lítat jako… 

Terka: Já neumím vyčarovat magický hole asi. 

Šárka: Můžeme udělat cokoli. 

Helča: Mmm vy neumíte čarovat… jste ty vaše postavy jako. 

Terka: Já bych tě mohla zkusit vyléčit. 

Šárka (se smíchem): Já bych sem mohla vzít pastelku. 

Terka: Já tě můžu vyléčit, protože jsem Dračí jezdec a umim používat kouzla na 

léčení…můžu ti vyléčit ocas. 

Adélka: Eee a co hlava? 

Šárka (směje se): Jak hlava? Tím chceš jako něco naznačit? 

Terka: Anebo si můžem přivolat draka a můžem letět. A můžem přeletět i tu propast… 

teoreticky. 

Helča: Noo to je pravda! 

Šárka: Ale musíme si dávat pozor na ty indiány. 

Terka: Tak jo. 

Helča: Takže? 

Adélka: Vejdem se tam vůbec? (na draka asi) 

Terka: Jo 

Šárka (shrnuje rozhodnutí vypravěči): Přivoláme draka a přeletíme přes propast, dávajíc si 

pozor na indiány. 

Helča: Co to je? Je to ševelivý šum nebo je to příjezd vlaku? (graduje napětí) Jaký dunivý 

zvon, hluk se to řítí kolem nás?...A v tom se na mýtině před vás snesl obrovský safírově 

modrý drak a krásně vypíná své šupiny a svůj dlouhý krk. Dračí jezdec se s ním láskyplně 

přivítá. Hraničář na něj pro jistotu namíří luk, protože přece jenom „Co to je, to jako u 

nás v Arnoru…“ (země z knižní série Hraničářův učeň). Pepina je omámená. Dračí jezdec 

řekne: „V pohodě, v pohodě, to je moje dračice a nasedněte.“ Dračici se to úplně nelíbí, 

zprvu si říká: „Tyhle dva mám jako teďko nýst na sobě?“, ale Dračí jezdec ji uklidní. Tak 

nasednou a ocásek Prasátka Pepiny vlaje ve větru, jak dračice eee letí vzduchem a 

Hraničář dokonce na své tváří vyloudí i vzácný úsměv z povznášejícího pocitu letu. Eee letí 

nad propastí, zamávají indiánům, ti se na ně dívají se značným…eee…se značnou 

nedůvěřivostí, a potom přistanou na druhé straně propasti. Co se ale 

nestane…najednou…najednou, úplně zničehonic se ozve ševelení listů, hrozivý hluk a buch 
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buch buch (klepe na stůl). Všude se kolem třese celá země, stromy se ohýbají, na mýtině 

před nimi přistane druhý drak. Ale je to jiný drak, vypadá na jiný druh, myslím, že se 

tomu… 

Terka: Maďarský trnoocasí! (drak z knižní série Harry Potter) 

Helča: …říká Tlachapoud… Prasátko Pepina opět omdlí, protože to je na něj moc a… 

Šárka (Prasátko Pepina): Jsem hodně platná teda… 

Helča: …a Hraničář opět tasí svůj šíp a luk… 

Terka: Che, tasí. 

Helča: …a Dračí jezdec je zmaten vývojem událostí, protože mu to moc rychle nemyslí. 

Ovšem, co se stane…co uděláte dál? Musíte to nějak rychle vyřešit, protože Tlachapoud se 

takhle rychle blíží svými tlapami (neznačuje) a chce Pepině rozdrápat obličej… 

Terka: Přivoláme Keclápa! (hlavní kladný hrdina z poslední táborové hry) 

Šárka: Já jsem omdlela, mně je to jedno. 

Adélka: Tlachapoud nejspíš má tvrdou šupinu, takže… 

Šárka (posměšně): Tvrdou šupinu… 

Terka: Já jsem nebyla na táboře, čeho se bojí Tlachapoud? 

Šárka: …ty neumíš anglicky, ale ani česky! (paroduje) „Má tvrdou šupinu mmm“ 

Terka: Proč si nebyla Harry Potter, mohla bys udělat: „Accio… šššš“ (přemýšlí, co 

přivolat přivolávacím kouzlem) 

Helča „…Kulový blesk?“ (rychlé létací koště Harry Pottera). 

Terka: Nee, myslím ten meč…eee… 

Helča: Šaršoun! (meč hlavního hrdiny z poslední táborové hry) 

Terka: Šaršoun… 

Šárka: Kdybys byla Harry Potter tak… 

Adélka: Hej tak ho přikouzli. 

Terka: Hmm to ale asi nepřivolám, Šaršoun. 

Helča: Tak přemýšlejte. 

Šárka: No, Prasátko Pepina se promění v Harryho Pottera a přivolá si Kulový blesk. 

Terka: To asi nepude.  

Adélka: Můžeme ale to eee Prasátko Pepina si nakreslí nevím co, ten Šaršoun a… 

Šárka: Pět megapixelů… 

Adélka: Eee tak nakreslí Šaršoun a budem malovat, eee teda budeme zabíjet… 

Šárka: Adéla tu přemejšlí nad tim, že si nakreslí Šaršoun… 
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Terka: …jak se dá zabít Tlachapoud…(uvidí v okně vedoucí, který nakukuje dovnitř) 

ahoooj Tandyy! 

Šárka (taky si všimne Tandyho): COŽE!!? 

Helča (taky si všimne Tandyho): No to je nápad!! 

Šárka: Zavoláme si Tandyho! Zavoláme si Tandyho! 

Helča: Máte k dispozici opravdu mocného…(zbytek sdělení zaniká ve vřavě) 

Šárka: Zavoláme si Tandyho na Tlachapouda! 

Terka: Takže bereme Tandyho, ten nás ochrání!  

Helča: Takže… 

Terka (oznamuje vypravěči rozhodnutí): Zavoláme Tandyho a ten Tlachapouda zabije. 

Helča: …jakým způsobem zavoláte Tandyho? Nikdo ho neznáte. 

Šárka: Vyhodíte mě do vzduchu a já zařvu: „Hele pocem!“…na tu dračici…ta dračice tu 

musíme využít! 

Terka: Anebo využijeme nenápadnosti Hraničáře… 

Helča: No ještě máte draka, Tandy je taky fajn ale… 

Šárka: No jo, ale drakovi by se mohlo něco stát, a to by asi nebyl Dračí jezdec nadšenej… 

Helča: …to by se mohlo i Tlachapoudovi. 

Šárka: No jako jo… 

Terka: Může…může drak chrlit oheň na Tlachapouda? Může mu to ublížit?  

Šárka: Jako teoreticky Tlachapoud jako takovej je taková jako nicota (na táboře znázorněn 

jen svítícíma očima, souhyby větví a nelidskými zvuky). 

Terka: Hele já bych řekla, že mezi náma proběhne takovej rychlej rozhovor a že 

vymyslíme děsivej plán… 

Šárka: No ten ale musíme taky vymyslet… 

Terka: …že Prasátko Pepina odláká Tlachapoudovu pozornost, eee já poletím se Safirou 

(dračice) a začneme ho ovívat plameny a ty budeš na něj střílet šípy a…pokusíme se ho 

zabít. 

Šárka: Tak vystřelíš nahoru šíp, kterej se rozprskne v ten…v…jak se to jmenuje… 

Terka: Nebo využijeme jedovatých rostlin v džungli a namočíme šípy do nějaký takový 

látky…uuuaaaa 

Helča (mlátí do stolu): Nemáte čas!!! 

Šárka: …ohňostroj. 
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Terka: …a prostě mu to střelíme do oka nebo do pusy, (obrací se na Adélku) ty seš dobrá, 

ty seš přesnej střelec. 

Helča: Jo, takže ještě jednou… 

Terka (shrnuje rozhodnutí): Namočíme…eee Pepina bude odlákávat pozornost 

Tlachapouda…eee Hraničář si vybaví šípy jedem místních jedovatých plodů a já ho svým 

drakem vynesu nahoru a on střelí Tlachapouda do pusy a oka a do všeho a… 

Šárka: …a pustíme na něj řecký oheň! 

Terka: …a prostě do těch zranitelných míst, který nejsou chráněný šupinama, nebo nevím, 

čím je pokrytej Tlachapoud. 

Šárka: Černý šípy…nemáš černý šípy? 

Helča: Hmm dobrá…Prasátko Pepina ječivě běží džunglí uaaaa a Tlachapoud za ním… 

Šárka: …za NÍ, je to holka. 

Helča: …za ní běží, běží a běží, takhle jí svítí do obličeje baterkou a eee Dračí jezdec 

naskočí na draka a vezme Hraničáře sebou. Safira chrlí oheň a Tlachapoud je zmaten, 

protože takhle najednou je tady prase, najednou je tady oheň, on to moc nezvládá vnímat 

víc věcí naráz. Hraničář na něj střílí…ovšem, dnes nemá svůj den…Hraničář mine. Měl 

střílet do očí, to ho ovšem nenapadlo a střílel do naprosto neproniknutelného 

Tlachapoudova pancíře. Tlachapoud se naštve, vznese se, jediným mocným úderem svého 

krku srazí draka i s jezdci na zem. Pepina je drobně zaškočena a jak se tam takhle 

válí…tak uteče do pralesa, lekne se a uteče do pralesa… 

Adélka: Kam to pořád utíkáš? 

Helča: Pepina běží dál pralesem a najednou si všimne, že je obklíčena těmi indiány, které 

předtím potkali na mostě. Co Pepina udělá? 

Šárka: Budu se s nima snažit domluvit nějak, aby nám třeba pomohli… 

Terka: Už to vidim, jak to skončí – my tam ležíme zabitý a tebe si opejkaj nad ohněm. 

Šárka: Jo slíbim jim…slíbim jim, že když je zachráněj (Hraničáře a Dračího jezdce), tak si 

mě můžou opíct. 

Helča: Jakým způsobem se domluvíš? 

Šárka: No teoreticky asi jako budu nějak zběsile ukazovat. 

Terka (se smíchem): Pepina má zvláštní dorozumívací schopnosti. 

Šárka: Jo přesně. 

Helča: Ale musíš brát v úvahu, že oni tě rádi, protože předtím jste je nadlábli (?) a 

obletěli. 
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Šárka: Ale Tlachapoud jim ničí džungli, tak to by z něho měli mít ještě míň radost. 

Helča: Ale proč by ti měli pomoct? 

Šárka: Protože se sem řítí Tlachapoud. 

Terka: Měla bys nakreslit obrázek a říct, že ho chceš zabít, a potom musíš vzít sekeru a 

zakopat ji…jako zakopat válečnou sekeru. 

Šárka: Mmm to by šlo. 

Helča: Co udělá Pepina? 

Šárka: Pepina se rozhodne, že se bude snažit těm indiánům nějak jakoby splnit něco, co 

oni chtěj. 

Helča: A co oni chtěj? 

Šárka: No to se ještě musí dohodnout…indiáni…aaaby zabili toho Tlachapouda. 

Helča (vypráví dál): Indiáni moc nechápou, co Pepina chce říct. Slyší děsivý řev zpovzdálí, 

ovšem to je v džungli naprosto běžné, takže si toho nevšímají, a tady mají vetřelce podivné 

růžové barvy, v podivném červeném oděvu. Zdá se jim, že ta červená barva je nějak vábí, 

protože nic takového neznají. Pepina dostává nápad.  

Šárka: Pepina běží k Tlachapoudu. 

Helča: Opravdu?  

Šárka: Jako teoreticky ni by mohli jít za mnou a všimnout si toho Tlachapouda. 

Helča: Indiáni vyjadřují svou náklonnost k červeným šatům Pepiny, protože je to červené, 

je to moc krásná barva a oni takové drobnosti mají rádi. Pepina stojí před těžkým 

rozhodnutím – vzdát se svých červených šatiček, aby když tak získala pozornost indiánů a 

případně zachránila své přátele ze spárů Tlachapouda? 

Šárka: Pepina si vezme list, protože těch je tam všude dost. 

Helča: Indiáni se začali Pepině i jejím šatičkům klanět. Nic takového nikdy neviděli, 

šatičky je naprosto uchvátily. Všichni si je podávali z ruky do ruky a všichni se chtěli 

podívat, zkusit si je, jak jim pasují, byly malé, ale byly nádherné a Pepina se stala jejich 

bohyní. Dali jí nové, honosné indiánské šaty z peří a Pepina řekla: „A nyní, mí lidé, 

zachraňme mé přátele!“ Musí ovšem vymyslet bojový plán, to není jen tak, takové 

Tlachapouda zabít. Má k dispozici tlupu indiánů a jejich poměrně zaostalé zbraně. 

Šárka: No tak nejdřív Pepina by asi měla vědět co se děje tam…jakože jestli Tlachapoud 

nějak řádí nebo jestli ten drak…eee já nevím, jestli ten drak. 

Helča: Počítejme, že je to tak, jak to bylo, když odcházela. 

Šárka: Eee dobře…eee…hej pomozte mi někdo! 
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Adélka: Byli jsme nahoře, teď už jsme dole. 

Šárka: Pepina tam přemejšlí, a protože indiáni maj fakt…eee jakože dobře znaj tu džungli, 

tak by se mohli k Tlachapoudovi, nějak přiblížit a obklíčit ho…ale ne ho zabít, ale nějak ho 

chytit, protože jakoby těma svýma zbraněma by to asi… 

Terka: Shodit ho do propasti. 

Šárka: No třeba. 

Terka: Svážou mu křídla. 

Šárka: Svázat mu křídla a dostat ho do tý propasti tam dole. 

Helča: Zvládnete to? 

Velice opožděně přichází na schůzku Adélka Č. 

Helča: Poslouchej, asi jenom Adélko, přišla jsi hodně pozdě, tak to jenom 

poslouchej…nevadí, nevadí. Eee takže, má Pepina plán?  

Šárka: Jo. 

Helča: Povídej. 

Šárka: Coeee? Teď jsem to řekla! No prostě… 

Helča: Svázat křídla a hodit do propasti? (pokračuje ve vyprávění) Indiáni jdou statečně 

eee… 

Terka: Helenko, nebuď zlá. 

Helča: …splnit její úkol. Statečně se bijí…svazují Tlachapouda…ale je to naprosto marné. 

Safira s Eragonem (Dračí jezdec) a Hraničářem se potácejí vpovzdálí a Tlachapoud nad 

nimi vítězoslavně stojí, ryčí jako nad svojí kořistí a indiáni nemají proti mocnému 

Tlachapoudovu hněvu naprosto žádnou šanci. 

Terka: Si tak zlá… 

Helča: Jsou přemoženi a Pepina je předána k zajatcům Tlachapouda. Nyní se opět setkává 

se svými kamarády, s Hraničářem a Dračím jezdcem. Tlachapoud je ovine svým ocasem, 

chrání a hlídá je jako své zajatce. To se úplně našim hrdinům nelíbí. Musí vymyslet, jak se 

dostanou pryč… 

Adélka: Kdo že nás drží? Ten Tlachapoud? 

Šárka: A ten druhej drak? A ten druhej drak jako dělá co, ten si tam válí šunky. 

Helča: Druhej drak je těžce… 

Šárka: Tak jo. 

Terka: Aaaa krvácí mi srdce (Dračí jezdec je se svým drakem propojen hlubokým 

poutem). 
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Šárka: Já sem to říkala, že na něj máte dávat pozor! A vy ste ho poslali proti takovýmu 

nepříteli. 

Terka: No tak já bych zkusila eee trochu to…změnit trošku přístup k Tlachapoudovi a 

začala bych mu lichotit a snažit se vetřít do jeho přízně. 

Šárka: Já bych povolala toho draka druhýho. 

Terka: Mýho chudáčka? Můžu ho zkusit vyléčit mocí, svého draka, ale bude to docela 

vysilující. 

Adélka: Tak jo. 

Šárka: No jako teoreticky, kdybysme ho vyléčili, tak by měl asi větší moc než ty, ten 

drak… 

Terka: …pokud neumřu. 

Šárka: To bys taky neměla nic moc, kdybys umřela. 

Helča (povzneseně): Osud je různý, že ano, nevíte, co se stane za chvíli. Takže?... Ještě 

máte Hraničáře pořád. 

Šárka: Já bych ho obětovala. 

Terka: Já myslím, že Hraničář má schopnost, že se může jakoby nenápadně odplížit žejo, 

když to zvládne… 

Šárka: Jako jo no, to by bylo… 

Terka: …takže… 

Šárka: Já jsem aspoň jako zásoby tuku. 

Helča: Takže? 

Šárka: Ne, musím to nějak vyřešit. Já bych navrhovala, aby se ten Hraničář pokoušel 

jakože utýct, a ty (obrací se na Terku-Dračího jezdce) pomalu zkus léčit toho draka. 

Terka: Jo. 

Adélka: Na dálku? 

Terka: Jo. 

Šárka: Já nevím, jak to myslela. 

Helča: Ano?  

Šárka: Můžem. 

Terka: …a že se vetřívame Tlachapoudovi do přízně. 

Helča: A to může kdo? 

Šárka: No já! 

Terka: Nee, všichni tak jako se snažíme… 
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Helča: Ty léčíš. 

Terka: No tak ale v mezičase. 

Adélka: V mezičase? Aha… 

Šárka: Ona jako léčí pomalu, chápeš? 

Terka: Spíš jako se snažíme kamarádit… 

Helča: Pepina zavolá: „Haló Tlachapoude, to jsem já, Pepina…“ 

Terka: (za Pepinu) „…dneska ti to sluší.“ 

Helča: Začne si s ním povídat. Tlachapoud na ni upře své obrovské oči, Pepina je 

naprosto klidná, už se otrkala ve světě a… 

Terka (se smíchem): „Otrkala“  

Helča: …a mluví s ním, a Hraničář zatím, co je Tlachapoud zaměstnáván, nepozorovaně 

leze po jeho ostnech na krku až k jeho hlavě. Moc dobře totiž už ví, že pokud zasáhne 

Tlachapouda svým velkým saxonským nožem do oka, mohl by ho velmi výrazně oslabit.  

Šárka: To jo ale, jestli má meč, tak je to ještě lepší. 

Helča: Eeee bohužel nemá meč, je to obyčejný Hraničář a… 

Šárka (zklamaně): No tak jo. 

Terka: Škoda. 

Helča: …a Safira, je vidět jak se očividně zotavuje, už se jí do očí vrací takový plamínek 

zlosti, že jí přemohl tak odporný nepřítel. Pepina se dostává k vrcholu svého výkonu o 

červených šatičkách a jejich výrobě…v tu chvíli vetne Hraničář svůj velký saxonský nůž 

hluboko do oka Tlachapouda, skoro ho tak polechtá jako v mozku. 

Terka (se smíchem): To nemá moc velkou hlavu. 

Helča: Tlachapoud…Tlachapoud se eee stáhne k sobě, protože ho to strašně bolí a naši tři 

přátelé nasednou na Safiru…  

Šárka: A co indiáni?  

Helča: …která se zatím vyléčila a letí vstříc vzhůru k nebi. O indiánech a 

Tlachapoudovi…Tlachapoud je ochromen bolestí a nemůže létat. 

Terka: Indiáni ho vyříděj. 

Helča: Indiáni vzdávají čest svojí bohyni, která se vrací na nebesa… a Safira a její tři letci 

eee se dostali až do vesmíru a… 

Šárka: Letíme na měsíc! 

Helča: …a všichni tři mají takové ty skafandry, aby jim nevybouchla hlava… 

Adélka: A kde jsme je vzali hele? 
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Šárka: Ona je vyčarovala Safira. 

Helča: …eee statečně se vydávají prozkoumat vesmír i tam, kam se dosud nikdo nevydal. 

Safiru přejmenovali na svou loď Enterprice (vesmírná loď ze Star Trek) a společně 

prozkoumávají ty nejtemnější hlubiny vesmíru. A pokud nezemřeli, prozkoumávají dodnes. 

Konec pohádky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


