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POSTAVY 
 

RYTÍŘ: starý vále čník, dnes už jen nabru čené strašidlo 

 
BÍLÁ PANÍ : jeho žena, chladná a nep řístupná  

 
KOSTLIVEC: rytí řův veselý kamarád  

 
DUCH: n ěmá postava v bílém rouše až na zem 

 
LUCIÁŠ: kamarád z pekla  

 
STAROSTKA: v politice už zkušená, p řesto spravedlivá 

 
DŘÍMAL: místostarosta, v politice jen pro peníze 

 
KOSTOHRYZOVÁ: postarší ekonomka s výhledem na milostný románek 

 
BLECHOVÁ: starší žena, miluje historii 

 
MARIE: asistentka, dosp ělá romantická duše 

 
KAŠPAR: m ěstský právník 

 
ARCHITEKT: technokrat 

 
 
ARNOLD: hloupý boucha č 

 
SYLVESTR: hloupý boucha č 

 
 
STRÁŽMISTR: mladší strážník 

 
PRAPORČÍK:  starší strážník 

 
 
V p řípad ě nedostatku herc ů mohou Kašpara a architekta, Arnolda 
a Sylvestra a oba strážníky, hrát pouze dva herci. V p řípad ě 
nedostatku muž ů v ansámblu, je možné z Kašpara i architekta 
udělat ženské postavy. Žena m ůže hrát i ducha. 



Obecně prosp ěšná strašidla   3 

OBRAZ 1 
 
 

Na hrad ě 
 
 

Noc na hrad ě. V hradním sále je vid ět, že jde spíš o 
zříceninu, než o hrad. Holé kamenné zdi, na podlaze s utiny, 
cihly a kamení. Uprost řed toho starý st ůl, n ěkolik polámaných 
židlí. Na zdi je patrný starý rodový erb. V šeru se  zývají 
strašidelné zvuky. Nejprve p řirozené – sk řípání, vrzání 
meluzína a potom i nadp řirozené – strašidelné kvílení, 
výk řiky, šílený smích... Na scénu postupn ě p řicházejí 
strašidla. Vážný duch, pot řešt ěný kostlivec, majestátní bílá 
paní a rytí ř skrz naskrz probodnutý me čem. B ěhem strašení 
začne svítat, v místnosti se pomalu rozsv ěcuje sv ětlo. 
 
RYTÍŘ: Tak kon číme vážení, už svítá. 

 
Strašidla p řestávají strašit. Bílá paní odchází pry č. Duch se 
stále prochází po scén ě. Kostlivec si sedá. 
 
KOSTLIVEC: Já už mám na tyhle no ční šichty trochu staré 

kosti. 
 
RYTÍŘ: Jen si nest ěžuj, po čkej v zim ě. To strašíme 

šestnáctky. 
 
KOSTLIVEC: A víš, že už m ě ty mladý holky ani neberou? 

 
RYTÍŘ: Šestnáct hodin v kuse! V mrazu. Víš, jak dlouhé 

bývají noci v zim ě.  
 
KOSTLIVEC: Brr, to mi ani nep řipomínej. 

 
Rytí ře se snaží posadit na židli, ale s me čem v hrudi mu to 
moc nejde.  
 
RYTÍŘ:  A pomoz mi s tím krámem, vidíš, že si nem ůžu ani 

sednout. 
 
Kostlivec pomáhá rytí ři vytáhnout me č z t ěla. Zkouší r ůzné 
způsoby, ale neda ří se. 
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KOSTLIVEC: Pro č to do sebe furt strkáš? Tys p řece býval 

bezhlavý rytí ř. 
 
RYTÍŘ: Já už tu hlavu nesundám. ( zkouší si jí otá čet ) 

Vidíš, ani o kousek. Se to tam n ějak šprajclo 
nebo co. S me čem ud ělám stejnou parádu. 

 
KOSTLIVEC: Houby, p řirostla ti. Kdybys strašil po řádně, tak 

se ti to nestalo. 
 
Podaří se jim me č vytáhnout. 
 
RYTÍŘ: Dávej pozor. Te ď jsem celý od krve. Nemáš n ějaký 

hadr? 
 
Kostlivec se rozhlíží, uvidí ducha a naviguje ho k rytí ři. 
Duch pochopí a rozzloben ě odstraší z jejich dosahu. 
 
RYTÍŘ: Sta čí hadr. Ne celé prost ěradlo. 

 
KOSTLIVEC: No nemám hadr. Tady v tom binci není už v ůbec 

nic.  
 
RYTÍŘ: ( rozhlíží se ) No jo, zpustlo nám to tady za ta 

staletí. 
 
KOSTLIVEC: Za chvilku nám to spadne na hlavu.  

 
RYTÍŘ:  Jak dlouho tu ješt ě musíme strašit? 

 
Kostlivec se podívá na hodinky, které nemá. 
 
KOSTLIVEC:  Do skonání v ěků. 

 
RYTÍŘ:  To je ovšem strašidelná pracovní doba. 

 
Kostlivec si zamyšlen ě hraje s me čem. 
 
KOSTLIVEC: A oni ti nap řed usekli hlavu a pak t ě ješt ě 

probodli? 
 
RYTÍŘ: Jo. Nap řed hlavu, potom srdce. 

 
KOSTLIVEC: Víš to jist ě? 
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RYTÍŘ: D ůležité životní momenty se člov ěku zaryjí do 

paměti.  
 
KOSTLIVEC: Já si ješt ě pamatuji vlastní svatbu. To bylo 

něco podobného. 
 
RYTÍŘ: Dokonce vím, že to bylo za svítání. 

 
KOSTLIVEC: Brr. To muselo být hrozné. Na la čno. 

 
RYTÍŘ: Ze slušnosti mi nabídli plesnivý chleba 

s tvarohem. 
 
KOSTLIVEC: Tvaroh je dobrý na kosti. 

 
RYTÍŘ: Tvaroh byl taky plesnivý. 

 
KOSTLIVEC: Fuj. To bych radši zem řel. Tak m ě napadá, že 

bych v ěděl, jak ti spravit tu hlavu. ( švihá 
mečem) 

 
RYTÍŘ: Na to ani nemysli. Já jsem rád, že ji nemusím 

sundávat. Takhle ji aspo ň neztratím. 
 
KOSTLIVEC: Pamatuješ, jak jsme ji jednou nemohli najít celý 

rok? 
 
RYTÍŘ: Nakonec byla schovaná v hladomorn ě. Maruška mi 

ji našla. 
 
KOSTLIVEC: Jé, Maruška. Tu jsem m ěl rád. Chodila za námi 

každý víkend. A v ůbec se nás nebála. Kde je jí 
asi konec. 

 
RYTÍŘ: Nedala si pokoj, dokud mi tu hlavu nenašla. Ale 

já vím p řesn ě, kdo mi ji tam dal. 
 
KOSTLIVEC: Ty myslíš... 

 
RYTÍŘ: Nikdy se nep řiznala. Ale já vím svoje. Hele, už 

jde. 
 
Místností prochází Bílá paní. Rytí ř s kostlivcem ji ml čky 
sledují. 
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RYTÍŘ: Dobré ráno, paní Perchto. 

 
Bílá paní ho sjede pohrdavým pohledem a odejde pry č. 
 
RYTÍŘ: Já myslím, že to dneska šlo.  

 
KOSTLIVEC: Vid ěls ten mrazivý pohled? Ten jde člov ěku až do 

morku kostí. Brr. 
 
RYTÍŘ: Já nic necítil. Ješt ě pár staletí a ur čit ě mi 

odpustí. 
 
KOSTLIVEC: To je vid ět, že neznáš ženy. 

 
RYTÍŘ: Nechme toho. Zahrajem si karty? 

 
KOSTLIVEC: Mariášek? Ale pot řebujeme t řetího. 

 
RYTÍŘ: Zavolej toho ducha. 

 
KOSTLIVEC: Ducha ne. Ducha, prosím, ne. To zas dopadne 

špatn ě. 
 
RYTÍŘ: Tak chceš hrát, nebo ne? 

 
KOSTLIVEC: Ach jo. 

 
Rytí ř míchá karty, kostlivec odchází pro ducha a za chvi lku se 
s ním vrací. Usazuje ho u stolu. 
 
KOSTLIVEC: Takže mariáš. Umíš ho? 

 
DUCH: H ůů, h ůů. ( horliv ě p řikyvuje ) 

 
RYTÍŘ: ( rozdává a hlásí ) Flek! 

 
KOSTLIVEC: Mám. 

 
Duch se rozhlíží po svém bílém šatu. 
 
KOSTLIVEC: Ale ne, flek v kartách. 

 
DUCH: H ůůů! 
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KOSTLIVEC: Co říkal? 

 
RYTÍŘ: Slyšels, ne? Sedm! 

 
KOSTLIVEC: Mám. 

 
DUCH: H ůůů! 

 
KOSTLIVEC: Co říkal? 

 
RYTÍŘ: Nezdržuj. Sto! 

 
DUCH: H ůůů! 

 
KOSTLIVEC: Co říkal?  

 
RYTÍŘ: Je ď, prosím t ě, já kon čím. 

 
KOSTLIVEC: Po čkej, já ješt ě ne. Lepších sto! 

 
DUCH: H ůůů! 

 
KOSTLIVEC: Lepších sto se sedmou! 

 
DUCH: H ůůů! 

 
KOSTLIVEC: Durch! 

 
DUCH: H ůůů!  

 
KOSTLIVEC: Tuti! 

 
DUCH: H ůůů! 

 
KOSTLIVEC: ( zrychluje ) Boty! 

 
DUCH: H ůůů! 

 
KOSTLIVEC: Kalhoty! 

 
DUCH: H ůůů! 

 
KOSTLIVEC: Trenýrky! 
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RYTÍŘ: Co blbneš, trencle se nehlásí. 

 
KOSTLIVEC: On m ě úpln ě zblbnul. Já nevím, jestli hraje, 

nebo už zase straší. A ť ukáže karty! 
 
DUCH: H ůůů!  

 
Duch vyhodí karty nad sebe a odstraší pry č. 
 
KOSTLIVEC: Strašil. Já to v ěděl. A takhle to dopadá 

vždycky. Ne říkal jsem to? 
 
RYTÍŘ: No jo, po řád. Ale jak te ď budeme hrát? Nemá 

dneska p řilet ět Luciáš? 
 
KOSTLIVEC: Nevím, nevím. Poslední dobou mají v pekle čím 

dál víc práce. 
 
RYTÍŘ: Tak ho zavolej. 

 
KOSTLIVEC: Zkusit to m ůžu. 

 
Postaví se, uplivne si na zem a zak ři čí: 
 
KOSTLIVEC: Dám svou duši tomu, kdo si se mnou zahraje! 

 
Ozve se zah řmění (kou ř) a v sále se objeví čert Luciáš. 
 
LUCIÁŠ: Sem s tvou duší! ( zarazí se ) Jo to jste vy? To 

jsem si mohl myslet. 
 
KOSTLIVEC: Nazdar, Luciáši, pot řebujeme t řetího do mariáše. 

 
LUCIÁŠ: Dejte mi pokoj s kartama, já te ď nevím, kam d řív 

sko čit. 
 
KOSTLIVEC: Ani za čistou duši čku? 

 
LUCIÁŠ: Tvoji černou duši už dávno mám. Ale možná za 

duši pana rytí ře... 
 
RYTÍŘ: Moji duši nech na pokoji. Ale co si zahrát jen 

tak? 
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KOSTLIVEC: My se tady strašn ě nudíme. 

 
LUCIÁŠ: Pro č si nepo řídíte televizi? 

 
RYTÍŘ: Tele? 

 
LUCIÁŠ: Televize. Náš vynález. Výborná v ěc. Taková 

bedni čka pro zábavu. V ní m ůžeš sledovat t řeba 
rytí řský turnaj. 

 
RYTÍŘ: Z bedni čky se mám dívat na turnaj? 

 
LUCIÁŠ: Ne. Tam by ses ani nevlezl.  

 
RYTÍŘ: No proto. 

 
LUCIÁŠ: V té sk ří ňce budou ti kon ě a ti rytí ři. 

 
KOSTLIVEC: Po čkej, po čkej. A jak je tam nacpeš? Strkal jsi 

někdy n ěkam kon ě? Já jo. Tady tu zlomeninu mám 
na památku.( ukazuje na n ějakou kost na t ěle ) 

 
LUCIÁŠ: Ale oni tam nejsou doopravdy. To jsou jenom 

takové pohyblivé obrázky. 
   
KOSTLIVEC: To musí být p ěkně drahé. 

 
LUCIÁŠ: Dotujeme výrobu. Nám se to vrátí v duši čkách. 

 
RYTÍŘ: No, takže jedna duše t ě nevytrhne. Poj ďme hrát. 

 
LUCIÁŠ: To fakt nejde. V pracovní dob ě jen za ú čelem 

získání duší. To je p řísné pravidlo! 
 
KOSTLIVEC: A když si k tomu nalijeme dobré víno? ( odchází ) 

 
LUCIÁŠ: Jo víno? Tak to bych možná jednu parti čku mohl 

stihnout. 
 
RYTÍŘ: A co to tvoje p řísné pravidlo? 

 
LUCIÁŠ: Kašlu na n ěho. Kdo rozdává? 

 
KOSTLIVEC: Tady pan rytí ř. A já nesu to víno. 
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Kostlivec pokládá na st ůl džbán s vínem a poháry. Sedá si za 
st ůl. 
 
RYTÍŘ: Ty chceš pít víno? 

 
KOSTLIVEC: No ano. Už jsem plnoletý. Mám 680 rok ů. 

 
Rytí ř jde k sutinám, vytáhne starý lavor a dá mu ho pod židli. 
 
RYTÍŘ: Kdo to má pak vytírat.  

 
KOSTLIVEC: Ale to je ponižující. Jak te ď vypadám. Jako 

kdybych neudržel tohleto. 
 
RYTÍŘ: No 680 let je 680 let. 

 
LUCIÁŠ: Tady se ti nikdo smát nebude. Na zdraví. 

 
Při ťuknou si, napijí se a za čínají hrát. 
 
LUCIÁŠ: A kde je zbytek? 

 
KOSTLIVEC: Myslíš ducha? 

 
LUCIÁŠ: No ducha a tu vaši pani čku... 

 
Bílá paní vejde do místnosti, ale Luciášovi za zády , takže o 
ní neví. 
 
RYTÍŘ: Opatrn ě. 

 
LUCIÁŠ: Já vám povím, já tady s ní být celou dobu 

zav řený na hrad ě, já už bych si v ěděl rady. 
Rozpálil bych ji do úpln ě b ěla.  

 
Rytí ř s kostlivcem sledují Bílou paní. Ta se blíží zezad u 
k Luciášovi. 
 
KOSTLIVEC: No bílá už je. 

 
LUCIÁŠ: Moc se s ní mažete. Flek! 

 
BÍLÁ PANÍ : ( dívá se mu do karet ) S jedním trumfem? Pche! 
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LUCIÁŠ: Do pekla!  

 
Bílá paní odchází, ale ješt ě se zastaví u kostlivce a podívá 
se na jeho lavor. Pak se mu hlasit ě zasm ěje a odejde pry č. 
 
LUCIÁŠ: Jako led. 

 
KOSTLIVEC: Tak vám p ěkně d ěkuju. 

 
LUCIÁŠ: Cos jí tehdy vlastn ě ud ělal? 

 
RYTÍŘ: Nic zvláštního, b ěžná domácí hádka. 

 
KOSTLIVEC: Pro č ona tady v ůbec straší? Nemá být v pekle? 

 
RYTÍŘ: T řeba je peklo jen záležitost muž ů. 

 
LUCIÁŠ: ( smích ) Pánové, co se týká genderové 

vyváženosti, tak peklo by mohlo jít p říkladem. 
Asi ji tu ješt ě n ěco drží. 

 
RYTÍŘ: ( zvedne se ) Ticho! 

 
KOSTLIVEC: Pro č? 

 
RYTÍŘ: N ěkdo jde! 

 
KOSTLIVEC: Kdo sem tak brzo po ránu leze? 

 
RYTÍŘ: Je jich víc. Za chvilku jsou tu. Rychle schovat! 

 
LUCIÁŠ: Máte št ěstí. Zrovna jsem m ěl výborné karty. 

 
Čert zmizí v kou ři zp ět do pekla. 
 
KOSTLIVEC: Ten ur čit ě. 

 
RYTÍŘ: Tak mizíme. 

 
Oba se schovají mimo jevišt ě. Kostlivec si ješt ě dob ěhne pro 
sv ůj lavor. 
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OBRAZ 2 
 
 

Na hrad ě 
 
 

Do sálu vchází místostarosta D římal, ekonomka Kostohryzová a 
památká řka Blechová. Chodí po sále a prohlíží si ho. 
 
KOSTOHRYZOVÁ: Tady to teda páchne. Jako v pekle. 

 
DŘÍMAL: Spíš jako na ve řejných záchodcích. 

 
KOSTOHRYZOVÁ: To je to samé. A jaká je tu zima. 

 
BLECHOVÁ: St ředov ěké hrady se stavily z lámaného kamene, 

který m ěl výborné izola ční schopnosti. Dokázal 
uvnit ř udržet zimu... celou zimu. 

 
DŘÍMAL: Já myslel, že to bylo kv ůli obran ě. 

 
BLECHOVÁ: Ano, to taky. Proto ješt ě stojí. 

 
DŘÍMAL: No ale moje buldozery si s tím už poradí. 

 
BLECHOVÁ: Pane místostarosto. Náš památkový odbor vám dal 

jasné stanovisko, co se bourání tý če. Jde o 
významnou kulturní památku ze t řináctého 
století. Má obrovský historický význam pro náš 
kraj. Proto doporu čujeme částe čnou rekonstrukci. 
Jsme zásadn ě proti demolici. 

 
DŘÍMAL: Kulturní památka? Se na to podívejte. Vypadá to 

tady jako v prase čáku! 
 
Ozve se strašidelné zavytí. 
 
KOSTOHRYZOVÁ: Co to bylo? 
 
DŘÍMAL: Není první st ředa v m ěsíci? 

 
KOSTOHRYZOVÁ: Je druhé pond ělí v dubnu. 
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DŘÍMAL: Tak to je jasné, to byla meluzína. Však je to tu 

samá díra. 
 
BLECHOVÁ: Proto pot řebujeme rekonstrukci. 

 
KOSTOHRYZOVÁ: Dokážete si p ředstavit, kolik by taková 

rekonstrukce stála? To by byly milióny. 
Nezapomeňte, že máme ztrátový rozpo čet. 

 
BLECHOVÁ: Díky komu? 

 
DŘÍMAL:  Díky lidem, kte ří m ě zvolili. Tady paní ekonomka 

má pravdu. 
 
KOSTOHRYZOVÁ: Sle čna. 

 
DŘÍMAL: Tady sle čna, paní ekonomka, má pravdu. S takovou 

investicí jsme v rozpo čtu nepo čítali. 
 
BLECHOVÁ: Tak možná p říští rok? 

 
DŘÍMAL: P říští rok stavíme parkovací d ům u nemocnice a 

dopravní terminál na nádraží. A taky budeme 
opravovat ten most. 

 
KOSTOHRYZOVÁ: Který? 

 
DŘÍMAL: V Mostní ulici. Je na spadnutí. 

 
BLECHOVÁ: Ten most není žádná památka. 

 
KOSTOHRYZOVÁ: To je pravda. Ten stav ěla p ředloni, dokonce 

myslím, že vaše firma, pane místostarosto. 
 
DŘÍMAL: To jsem ješt ě nebyl místostarosta. 

 
BLECHOVÁ: Tu rekonstrukci toho mostu bude d ělat zase vaše 

firma? 
 
DŘÍMAL: A kdo jiný? Jiná firma by to ani nemohla d ělat. 

Vůbec neví, co všechno tam chybí. To se musí 
komplet vym ěnit. 

 
KOSTOHRYZOVÁ: To bude drahé. 
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DŘÍMAL: To doufám. 

 
KOSTOHRYZOVÁ: Ovšem musíme vypsat řádné výb ěrové řízení. 

 
DŘÍMAL: Ale jo, kašpárky pro ve řejnost si ud ělejte, ale 

stav ět to budu já. Jasné? 
 
BLECHOVÁ: No a co s tím hradem? 

 
DŘÍMAL: Proto jsme tady. P řijde pan architekt, má pro 

nás n ějaké návrhy. A my je zhodnotíme jak 
z ekonomického pohledu, tak z pohledu 
památká řského.  

 
BLECHOVÁ: Ten architekt má zkušenosti s historickými 

památkami? 
 
DŘÍMAL: Ohromné. Plno jich už p řestav ěl na skv ělé 

moderní penziony. Ani nepoznáte, že tam n ějaké 
památky byly. 

 
BLECHOVÁ: Ježišmarja. 

 
KOSTOHRYZOVÁ: A ten p řípadný penzion by provozovala radnice? 

To snad ani nejde. 
 
DŘÍMAL: Já myslím, že by ho radnice m ěla spíš pronajímat 

nějaké soukromé firm ě, klidn ě i stavební, 
samozřejm ě za n ějaký rozumný pronájem. 

 
BLECHOVÁ: To už snad trochu p ředbíháme, ne? 

 
DŘÍMAL: Správn ě. B ůhví, s čím ten architekt p řijde. 

Třeba to bude chtít p ředělat na ruské kolo. Ha, 
ha. Á, už je tady. 

 
Do sálu p řichází architekt s p říru ční taškou. 
 
DŘÍMAL: Dobrý den, pane architekte, tady jsme. 

 
ARCHITEKT: Dobrý den, pane D římale. ( podávají si ruce ) 
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DŘÍMAL: To je naše ekonomka, sle čna paní Kostohryzová a 

památká řka, doktorka Blechová. Tak co, máte to 
pro nás? 

 
ARCHITEKT: Myslíte ten penziónek, co jste si objednal? 

 
DŘÍMAL: No, objednal. Řekn ěme, že to byla jedna 

z variant.  
 
ARCHITEKT: Na to ruské kolo zapome ňte. Tady je to z kopce. 

Ale ten penziónek by šel. Vzhledem k velikosti 
by tedy šlo spíše o resort. 

 
DŘÍMAL: To zní dob ře. 

 
BLECHOVÁ: M ůžu vid ět ty plány? 

 
ARCHITEKT: Ale samoz řejm ě, proto jsme tady. 

 
Vytáhne z tašky stavební plány a rozloží je na stol e. Všichni 
se nad nimi skloní a architekt vysv ětluje. 
 
ARCHITEKT: Jak vidíte, prostor je dostate čně velkorysý, 

abychom zde mohli umístit dv ě v ětší samostatné 
budovy, zde, mezi které je situována zahrada 
s vyh řívaným bazénem, zde. Na prot ějších 
stranách je víceú čelové sportovní h řišt ě, zde a 
samozřejm ě parkovišt ě s odpovídající kapacitou. 
To je tady. A te ď pozor, do pár kancelá ří, t řeba 
zde, umístíme finan ční ú řad, aby se ne řeklo, že 
z toho lidi nic nemají. 

 
DŘÍMAL: ( ukazuje do plánu ) Chytré. Tohle je co? 

 
ARCHITEKT: To je jezírko s plame ňáky. 

 
DŘÍMAL: A toto je tobogán? 

 
ARCHITEKT: Ale ne, to je n ějaká svinstvo. ( odfoukne ho ) 

 
BLECHOVÁ: Pane architekte, já teda nejsem stava ř, ale 

podle toho plánu to vypadá spíše na novostavbu. 
Nebo jsem n ěkde p řehlídla p ůvodní zdivo a 
hradby? 
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ARCHITEKT: Samoz řejm ě ne. Projekt po čítá s kompletní 

demolicí p ůvodního objektu. 
 
BLECHOVÁ: To nemyslíte vážn ě. Vždy ť je to historická 

památka! 
 
ARCHITEKT: S tím jsme po čítali. V recepci zakomponujeme 

nást ěnku s textem a fotkama. Návšt ěvníci to mají 
rádi, dodá to místu zdání historické 
souvislosti. 

 
BLECHOVÁ: Opravdu jenom zdání. 

 
KOSTOHRYZOVÁ: Ale to všechno vypadá velice draze. Máte už 

předběžný rozpo čet? 
 
ARCHITEKT: Ješt ě ne. Ale podle mých zkušeností po čítejte 

tak dv ě st ě milión ů. 
 
KOSTOHRYZOVÁ: Dv ě st ě milión ů? Vždy ť my máme ztrátový 

rozpo čet! 
 
ARCHITEKT: To souhlasí. V ětšina radnic, která s naší 

kancelá ří spolupracovala, m ěla d řív nebo pozd ěji 
ztrátový rozpo čet. 

 
DŘÍMAL: Ale ty peníze se m ěstu vrátí, ne? Pokud bude 

firma šlapat a nastavíme vhodné, oboustrann ě 
výhodné nájemní podmínky, za pár let, kdo ví. 

 
BLECHOVÁ: S tím já tedy kategoricky nesouhlasím. ( dojde 

k erbu na st ěně) Toto je cenná historická 
památka. Zdejší rytí řský rod znala ve své dob ě 
celá Evropa.  

 
ARCHITEKT: To je jejich logo? 

 
BLECHOVÁ: To je erb. V ětšinu kostel ů, rybník ů, les ů, ale 

t řeba i naši radnici - to všechno ud ělali oni. 
V čtrnáctém století pat řili k nejvýznamn ějším 
hrá čům Českého království. Bohužel až do té 
neš ťastné události v roce 1410, kdy zde byl s ťat 
poslední rytí ř Mikuláš Lev z Hernajsburgu. 
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DŘÍMAL: Za zpronev ěru? 

 
BLECHOVÁ: Neš ťastná láska. 

 
KOSTOHRYZOVÁ: Och, neš ťastná láska? 

 
BLECHOVÁ: Podle pov ěsti miloval urozenou paní Perchtu 

z Kostomlat a unesl ji na sv ůj hrad. Tam s ní 
žil jako s manželkou, ale za ženu si ji nikdy 
nevzal. Perchta na n ěho tla čila, p řemlouvala, 
vyhrožovala. Rytí ř byl neoblomný. A když mu zase 
jednou takhle spílala, tak se neudržel a vyhodil 
ji z hradu.  

 
KOSTOHRYZOVÁ: To není tak hrozné. 

 
BLECHOVÁ: Let ěla z hradeb velkým obloukem a dopadla dole, 

až na ty skály u řeky. 
 
DŘÍMAL: A co pak? 

 
BLECHOVÁ: Normáln ě by mu to asi prošlo, ale okolní rody 

Mikuláše p říliš nemusely. Tak toho využily a 
milý pan rytí ř byl popraven zde, na svém hrad ě. 
Dokonce tady postavili pódium pro lidi, aby 
dobře vid ěli. Hlavu pak nabodli na hlavní bránu, 
aby se dívala sm ěrem na Kostomlaty. 

 
KOSTOHRYZOVÁ: Hr ůza! 

 
DŘÍMAL: To jo, na takovou díru. 

 
KOSTOHRYZOVÁ: No dovolte! Já se tam narodila. 

 
ARCHITEKT: Kde stálo to pódium? 

 
BLECHOVÁ: ( ukazuje do plánu ). Tady. Jak jsou ty ruské 

kuželky.  
 
ARCHITEKT: Tak to jsem trefil. 
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OBRAZ 3 
 
 

Na hrad ě 
 
 

BLECHOVÁ: ( dramaticky ) Ale to není vše. Krátce po jejich 

smrti za čalo na hrad ě strašit. Lidem se za čal 
zjevovat bezhlavý rytí ř a bílá paní. Bílá paní 
pomáhá hodným lidem a rytí ř trestá ty zlé. 

 
DŘÍMAL: Jak p řesn ě trestá rytí ř ty s tou drobnou 

charakterovou vadou? 
 
BLECHOVÁ: Usekne jim hlavu a pak ji nosí místo té své. 

 
ARCHITEKT: Povída čky nevzd ělaných st ředov ěkých primitiv ů. 

 
Během povídání vejde do sálu Bílá paní. Ud ělá pár krok ů, a 
když zjistí, že jsou tam cizí lidé, oto čí se a zase zmizí. 
Všimne si jí pouze vyd ěšená Kostohryzová.  
 
KOSTOHRYZOVÁ: A ta bílá paní nosí takový vysoký čepec? 

 
BLECHOVÁ: Ano. Takzvaný hennin. V té dob ě to byla oblíbená 

pokrývka hlavy mladých šlechti čen. N ěco jako 
dneska sluchátka.  

 
KOSTOHRYZOVÁ: A má bílý závoj p řes obli čej, bílé rukavice a 

takový velký límec? 
 
BLECHOVÁ: P řesn ě. Ale jak to víte? 

 
KOSTOHRYZOVÁ: ( ukazuje ) Tam, tam byla! 

 
BLECHOVÁ: Kdo? Kdo tam byl? 

 
KOSTOHRYZOVÁ: Ona byla úpln ě celá bílá! 

 
DŘÍMAL: Kdo? Kde? 

 
KOSTOHRYZOVÁ: Tam stála. Teda vlastn ě chodila. Ona.. bílá... 
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ARCHITEKT: Lucie Bílá? 

 
KOSTOHRYZOVÁ:  Bílá paní. Tady! Tady chodila. 

 
Jde na místo, kde vid ěla bílou paní a nemotorn ě p ředvádí, jak 
tam chodila. Všichni ji sledují a nevšimnou si, že si k nim 
zezadu stoupl i duch, který p řišel z opa čné strany. Jenom 
stojí, nic ned ělá. 
 
DŘÍMAL: Co je to za tanec? 
 
BLECHOVÁ: Prosím vás, paní Kostohryzová, není vám dob ře? 

Určit ě jste p řepracovaná. 
 
DŘÍMAL: V pond ělí ráno?  

 
ARCHITEKT: To bude spíš n ějaká nemoc. Já mám u sebe prášky, 

nechcete? 
 
DŘÍMAL: Jaké? 

 
ARCHITEKT: Já nevím, r ůzné.  

 
DŘÍMAL: A podle čeho to berete? 

 
ARCHITEKT: Podle velikosti. 

 
Blechová mezitím dojde pro Kostohryzovou a posadí j i ke stolu. 
Dřímal se prohrabuje pilulkama od architekta.  
 
DŘÍMAL: Ty modré pilulky jsou na co? 

 
ARCHITEKT: Ty jsou, jak bych to řekl, na povzbuzení. Nic 

tady pro paní. 
 
DŘÍMAL: Ale to ona p řesn ě pot řebuje. Povzbudit. Nemáte 

někdo u sebe vodu? 
 
Všichni se po sob ě dívají, nikdo nemá. 
 
DŘÍMAL: ( na ducha ) Ani vy nemáte? 
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Duch pokr čí rameny. D římal mávne rukou, oto čí se, ale pak se 
zarazí. Ostatní si ducha už taky všimnou a pomalu o d n ěho 
ustupují.  
 
DŘÍMAL: ( potichu ) Paní Blechová, ten je od vás, od 

památká řů? 
 
BLECHOVÁ: ( taky potichu, opatrn ě) Nee. Pro č si to myslíte? 

 
DŘÍMAL: Vypadá tak historicky. Ani od vás není, pane 

architekte? 
 
ARCHITEKT: Myslím, že ne. 

 
DŘÍMAL: N ějaký váš bílý k ůň na zakázky? 

 
ARCHITEKT: To si nemyslím. Možná n ěkdo z vedení.  

 
DŘÍMAL: Ví n ěkdo, kdo by to mohl být? 

 
Do sálu nenápadn ě vkro čí kostlivec. 
 
KOSTLIVEC: To je místní duch. Straší tady po nocích.  

 
DŘÍMAL: ( nepřítomn ě) Aha, díky. Opravdový duch? A kde se 

tady vzal? 
 
KOSTLIVEC: Nevíme. Je tady z nás nejdýl. 

 
Teď teprve všichni zaregistrují i p řítomnost kostlivce. Za čne 
zmatek, ve kterém všichni vylezou na st ůl (pod st ůl). 
Kostlivec s duchem se baví a straší je. 
 
DŘÍMAL: To je kostra! To je chodící kostra! 

 
ARCHITEKT: Jste si jistý? T řeba je to jenom modelka. 

 
BLECHOVÁ: Podle pov ěstí tady má strašit i kostlivec. Duch 

jednoho zazd ěného zedníka. 
 
DŘÍMAL: Te ď už tady chybí jen ten bezhlavý rytí ř! 

 
ARCHITEKT: Ne říkejte to! 
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BLECHOVÁ: Už jde! 

 
Do sálu opravdu vchází rytí ř s me čem v hrudi. Pomalu se k nim 
blíží. Lidé na stole za čnou k ři čet. První se vzpamatuje 
Blechová. 
 
BLECHOVÁ: Tak dost! 

 
RYTÍŘ: Tak dost! 

 
Strašidla p řestanou strašit, lidé p řestanou k ři čet. 
 
RYTÍŘ: Kdo jste a co tu pohledáváte? 

 
DŘÍMAL: My... my... my jsme zástupci magistrátu. M ěsta. 

A kdo jste vy? 
 
RYTÍŘ: My jsme zástupci z onoho sv ěta. Strašidla. 

 
Duch je mírn ě postraší, lidé se op ět leknou. 
 
DŘÍMAL: Nem ůžete toho nechat? My tady d ěláme svou práci. 

 
RYTÍŘ: My taky. 

 
DŘÍMAL: A co po nás chcete? 

 
RYTÍŘ: Abyste se báli. 

 
ARCHITEKT: V tom p řípad ě si myslím, že m ůžete být spokojen. 

 
RYTÍŘ: Vy jste zástupci m ěsta? No, možná jsme neza čali 

nejlépe. Dovolte, abych se p ředstavil. Já jsem 
bezhlavý rytí ř - Mikuláš Lev z Hernajsburgu.  

 
BLECHOVÁ: Já vás znám! 

 
Všichni slézají ze stolu. Blechová zamí ří k rytí ři. 
 
RYTÍŘ: Vy m ě znáte? To není možné. Vy zde také 

strašíte? 
 
DŘÍMAL: Ne. Ta straší na radnici. 
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BLECHOVÁ: Já jsem Blechová. 

 
RYTÍŘ: Z toho si nic ned ělejte. Za nás toho bylo také 

plno. Sta čí se po řádně vykoupat, trocha 
terpentýnu do vlas ů... 

 
BLECHOVÁ: Ne. To je moje jméno. Já jsem památká řka a znám 

vás ze starých kronik. 
 
RYTÍŘ: Aha, pardon. Tak to m ě moc t ěší. Tady jsou mí 

spole čníci – kostlivec a duch. 
 
KOSTLIVEC: Brej den. 

 
DUCH: H ůůů! 

 
DŘÍMAL: Já jsem D římal. 

 
RYTÍŘ: Já si taky rád pospím. Ale spíš ve dne. 

 
DŘÍMAL: Jind řich D římal. 

 
RYTÍŘ: Aha. Jindra si pospal? 

 
DŘÍMAL: Já jsem místostarosta Jind řich D římal. 

 
RYTÍŘ: Místostarosta? 

 
BLECHOVÁ: To je n ěco jako purkmistr. 

 
RYTÍŘ: Rozumím. Na vás si dám pozor. Za našich časů 

byli purkmist ři p ěkní šizu ňkové. 
 
BLECHOVÁ: Tak to se nezm ěnilo. 

 
RYTÍŘ: Odkud pocházíte? 

 
DŘÍMAL: Já jsem místní rodák. 

 
KOSTOHRYZOVÁ: A já jsem Kostohryzová. Z Kostomlat. 

 
KOSTLIVEC: Ježišmarjá! ( schová se za rytí ře) 
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RYTÍŘ: ( na kostlivce ) Na tu bych si, být tebou, dával 

pozor. ( na Kostohryzovou ) Omluvte, prosím, mého 
přítele, paní. 

 
KOSTOHRYZOVÁ: Sle čno. 

 
RYTÍŘ: Prosím? 

 
KOSTOHRYZOVÁ: Já jsem ješt ě sle čna. 

 
RYTÍŘ: Tak to už spíš stará panna, ne? 

 
KOSTOHRYZOVÁ: No dovolte! Já jsem vedoucí ekonomického odboru. 

 
KOSTLIVEC: Co říkala? 

 
RYTÍŘ: Je to n ějaký vedoucí komik. Ale ješt ě jeden 

ptá ček by m ě zajímal. ( ozna čuje architekta ) Vy 
jste kdo? 

 
ARCHITEKT: Já jsem architekt. To je n ěco jako stavitel - 

teoretik. 
 
RYTÍŘ: Já vím moc dob ře, kdo je to architekt. M ůžete mi 

ukázat ty plány, o kterých jste mluvil? 
 
ARCHITEKT: Ano, tady. Vy se vyznáte ve stavebních plánech? 

 
RYTÍŘ: Samoz řejm ě. Víte, kolik hrad ů jsem už dobyl? 

 
Podává plány rytí ři, ten je chvíli udiven ě studuje. Plány má 
oto čené, takže se dívá na prázdnou stranu. 
 
RYTÍŘ: M ůj Bože. Vy z toho chcete ud ělat pustou pouš ť! 

 
KOSTLIVEC: Takhle. ( oto čí mu plány správn ě) 

 
RYTÍŘ: Aha, tady to pokra čuje. Ale to je úpln ě jiné 

stavení. Kom ůrky pro služebnictvo! 
 
ARCHITEKT: Spíš rezort pro turisty. 

 
DŘÍMAL: S hradem už tady jaksi nepo čítáme. 

 



Obecně prosp ěšná strašidla   24 

DUCH: H ůůů! 

 
RYTÍŘ: Nepo čítáte? 

 
KOSTLIVEC: A kde budeme strašit? 

 
ARCHITEKT: V novém objektu po čítáme s finan ční ú řadem. 

 
RYTÍŘ: No a?! 

 
ARCHITEKT: Vlastn ě nic. 

 
DŘÍMAL: No a te ď vážn ě. Jak sami jist ě uznáte, tento 

objekt je v dezolátním stavu. Je to tu samá 
díra, prší sem, zdivo se rozpadá. Dlouhodob ě 
neudržitelné. Dalo by se říct, že stavba p římo 
ohrožuje ob čany našeho m ěsta. To nesmíme 
připustit. A co se týká vás a vašeho strašení – 
máte na to povolení? Živnost? Jste plátci DPH? 
Jak daníte p říjmy?  

 
RYTÍŘ: My žádné p říjmy nemáme. Strašíme tu zadarmo.  

 
DŘÍMAL: Nic není zadarmo. Kvílí vám tu meluzína. Platíte 

poplatky OSE? Co zdravotní pojišt ění? Vy byste 
ho zrovna pot řeboval ( ukazuje na me č v t ěle ). Co 
školení BOZP? Co požární ochrana? Co když vám 
sem na kontrolu p řijde hygiena? 

 
RYTÍŘ: Co to je? 

 
ARCHITEKT: Tekoucí voda, pracovní od ěv, hlodavci, tepelné 

zpracování masa... 
 
KOSTLIVEC: On myslí mu čírnu. 

 
RYTÍŘ: Tu máme. 

 
DŘÍMAL: A to jsem neza čal se sociálkou. Jak já to vidím, 

tady nemáte co pohledávat. Hrad se bude bourat. 
 
Rytí ř je v mírném šoku. 
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BLECHOVÁ: To není jisté. Náš odbor vydal zamítavé 

stanovisko a o celé v ěci ješt ě bude hlasovat 
zastupitelstvo. 

 
DŘÍMAL: A já vám říkám, že koali ční jednání už prob ěhlo 

a v ětšina zastupitel ů bude pro. 
 
ARCHITEKT: My už s touto investicí také po čítáme. 

 
KOSTOHRYZOVÁ: Ale finan ční plán ješt ě není hotov. 

 
DŘÍMAL: Bourat se bude a basta. Peníze už p řite čou. 

 
RYTÍŘ: ( zařve ) Nic se bourat nebude! A pote če tady 

jenom krev! ( na kostlivce ) Pomoz mi to 
vytáhnout. 

 
Kostlivec pom ůže rytí ři vytáhnout me č. Ten se s ním obrátí na 
delegaci. Kostlivec i duch za čínají op ět strašit. 
 
DŘÍMAL: Co chcete d ělat? My nemáme žádnou zbra ň. 

 
RYTÍŘ: Tak to bude aspo ň rychlé. 

 
ARCHITEKT: P řece byste nerozsekal neozbrojené civilisty! 

 
RYTÍŘ: To je moje oblíbená kratochvíle! 

 
KOSTOHRYZOVÁ: Ušet řete aspo ň sle čny! 

 
RYTÍŘ: Žádné nevidím. Tak jakou hlavi čku si dneska 

nasadím? 
 
KOSTLIVEC: Hlavn ě ne Kostohryzovou. 

 
ARCHITEKT: Já už jsem si týden nemyl vlasy! 

 
RYTÍŘ: Purkmistrovu hlavu ješt ě nemám ve své sbírce! 

 
Dřímal klesá na kolena a prosí jako malý kluk. 
 
DŘÍMAL: Prosím ne! Ušet řete m ě. 

 
Rytí ř zastaví strašení. 
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RYTÍŘ: Te ď všichni vypadn ěte! A pamatujte si, že tento 

hrad se bourat nebude! Stojí tady už osm set 
let, a dokud tu budu já, tak se na ten hrad 
nešáhne! Jasné? 

 
ARCHITEKT: Vaše stanovisko zahrneme do p řipomínek projektu. 

 
RYTÍŘ: Tak už padejte!   

 
Strašidla je ješt ě na cestu postraší a všichni lidé ute čou 
pry č. Rytí ř si unaven ě sedá. P řichází bílá paní. 
 
BÍLÁ PANÍ : Pobavili jste se? 

 
RYTÍŘ: Ani ne. 

 
KOSTLIVEC: N ěco mi říká, že jsme se jich úpln ě nezbavili. 

 
RYTÍŘ: To je jasné. 

 
BÍLÁ PANÍ : Musíme n ěco vymyslet. 

 
RYTÍŘ: Obávám se, že právo je na jejich stran ě. 

 
BÍLÁ PANÍ : To jste rytí ř? 

 
RYTÍŘ: Vždy ť jsem je vyhodil. 

 
BÍLÁ PANÍ : Ano, vyhazovat lidi, to vy umíte. 

 
Odchází pry č. 
 
RYTÍŘ: A ty mi dej taky pokoj. 
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OBRAZ 4 
 
 

V kancelá ři 
 
 

Kancelá ř pro starostku a její asistentku Marii. Jednací st ůl, 
židle, sk ří ň a okno. V kancelá ři je zatím pouze Marie. Ťuká do 
počíta če dopis a nahlas si ho p řitom formuluje. 
 
MARIE: Vážená paní Všete čková. D ěkujeme za vaše 

připomínky týkající se vaší sousedky, paní 
Kroutilové. Bohužel vám musíme sd ělit, že žádná 
vyhláška nezakazuje časté používání výtahu, ani 
příliš dlouho pov ěšené prádlo v sušárn ě. Co se 
týká bouchání dví řky od schránky, je nutné se 
obrátit na místní hygienickou stanici, která 
jediná má možnost zm ěřit intenzitu hluku 
certifikovaným p řístrojem. S pozdravem...blá, 
blá, blá. Jó, toto je slušný ú řad, ne fízlárna. 

 
Ozývá se hluk, skupina hádajících se osob se blíží ke 
kancelá ři. Dovnit ř pak vchází starostka, následovaná D římalem, 
Kostohryzovou a Blechovou. Celou dobu D římal na starostku 
slovn ě úto čí. 
 
DŘÍMAL: Musíme neprodlen ě zasáhnout! Je nutná okamžitá 

náprava! D ějou se tam hrozné v ěci.  
 
KOSTOHRYZOVÁ: Me č mu čouhal z t ěla! 

 
DŘÍMAL: Toto je výjime čná situace. Musíme svolat krizový 

štáb! 
 
STAROSTKA: Tak to by sta čilo. O jak starou záležitost jde? 

 
BLECHOVÁ: Asi osm set let. 

 
STAROSTKA: Tak to snad ješt ě p ět minut po čká. Teprve jsem 

přišla. Sedn ěte si. 
 
Starostka si odkládá v ěci, ostatní si sedají ke stolu. 
 



Obecně prosp ěšná strašidla   28 

STAROSTKA: Tak, kdo je schopen mi v klidu a srozumiteln ě 

vysv ětlit, co se vlastn ě stalo? 
 
DŘÍMAL: Já bych... 

 
STAROSTKA: Vy ne! 

 
KOSTOHRYZOVÁ: On m ěl me č v hrudi! 

 
STAROSTKA: Aha. Takže paní Blechová.  

 
BLECHOVÁ: Tak já se pokusím. Dnes ráno jsme byli na 

Hernajsburgu na sch ůzce s architektem. Tady pan 
místostarosta má totiž zájem hrad zbourat a 
postavit tam rekrea ční st ředisko. 

 
STAROSTKA: O tom nic nevím. Je to pravda? 

 
DŘÍMAL: Nesmysl. Rekrea ční st řediska stav ělo ROH. Já tam 

plánuju moderní resort. 
 
STAROSTKA: O tom se ješt ě v ůbec nejednalo. Tak dál. 

 
BLECHOVÁ: Na hrad ě jsme potom byli zasko čeni... 

 
DŘÍMAL: Spíš p řepadeni. 

 
KOSTOHRAZOVÁ: Znásiln ěni! 

 
STAROSTKA: Opravdu? 

 
BLECHOVÁ: Já myslím, tedy spíše p řekvapeni, skupinkou 

historických strašidel, která hrad obývá a 
kterým prý hrad pat ří. 

 
STAROSTKA: Squate ři? 

 
BLECHOVÁ: Ne. Opravdová strašidla. Bezhlavý rytí ř, 

kostlivec a duch. 
 
MARIE: A bílá paní? 

 
KOSTOHRYZOVÁ: Ano! Ta taky. Ona byla úpln ě bílá! 

 



Obecně prosp ěšná strašidla   29 

DŘÍMAL: Tu jsem nevid ěl. 

 
KOSTOHRYZOVÁ: Ale já ano! 

 
BLECHOVÁ: Prost ě nás tam p řekvapili, a když zjistili, že 

se bude jejich hrad bourat, byli trošku 
nedůtkliví. 

 
KOSTOHRYZOVÁ: Vrhli se na nás jak zví řata! Ten kostlivec m ě 

cht ěl znásilnit! 
 
BLECHOVÁ: Jo? A čím? 

 
DŘÍMAL: A v ůbec, to není jejich hrad. Hernajsburg pat ří 

městu. Strašidla musí pry č! 
 
MARIE: Strašidla jsou taky lidi. 

 
DŘÍMAL: Nepou čujte. Vy jste tady jenom sekretá řka. 

 
Marie na n ěho nenápadn ě vyplázne jazyk. 
 
STAROSTKA: Takže, jestli jsem to dob ře pochopila, na hrad ě 

máme strašidla. 
 
KOSTOHRYZOVÁ: Krvela čné nestv ůry! 

 
STAROSTKA: A vy jste ta strašidla naštvali. 

 
DŘÍMAL: To je snad jedno. Ta strašidla musí pry č a to 

okamžit ě. 
 
STAROSTKA: To není tak jednoduché. Marie má pravdu. I 

strašidla byla jednou lidi. Ob čané našeho m ěsta. 
Musíme se k nim podle toho chovat. 

 
DŘÍMAL: Ale to je blbost. Jsou to nadp řirozené bytosti. 

Já bych si jich v ůbec nevšímal. 
   
BLECHOVÁ: A že jste p řed nimi vysko čil na st ůl jak 

veverka. 
 
DŘÍMAL: Správn ě. Správn ě. P ředstavují obecné ohrožení.  
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STAROSTKA: Jestli p ředstavují obecné ohrožení, tak to musí 

řešit m ěstská policie. 
 
KOSTOHRYZOVÁ: Ano, naši strážníci. Ti už s nimi zato čí. 

 
DŘÍMAL: Naši strážníci? Ti dokážou zato čit tak leda s 

flaškou rumu. To se musí rázn ě, bez slitování. 
Zásahová jednotka, URNA… 

 
STAROSTKA: Tak na urnu je ješt ě času dost. My musíme nap řed 

zjistit, jaký status tyto bytosti mají. A hlavn ě 
jaký vztah mají k Hernajsburgu. Jsou to bývalí 
majitelé? Jsou to vlastníci? Jsou to d ědicové? 

 
DŘÍMAL: Jací d ědicové? Po kom by asi tak d ědili? Po 

svých prapravnucích? 
 
STAROSTKA: Marie, zavolejte našeho právníka. T řeba bude 

něco v ědět. 
 
Marie telefonuje právníkovi. 
 
KOSTOHRYZOVÁ: Ano, náš právník. Ten už je požene p řed 

spravedlnost. 
 
DŘÍMAL: Náš právník, jo? Ten se nedokáže ani rozhodnout 

co je za den.  
 
STAROSTKA: Pot řebujeme se op řít o n ějakou právní rovinu, 

než n ěco rozhodneme. 
 
DŘÍMAL: No tak to teda hodn ě št ěstí. To si užijete 

s kašparem. 
 
Ozve se zaklepání a vchází Kašpar. 
 
KAŠPAR: Dobrý den. 

 
STAROSTKA: Dobrý den, pane Kašpare. Poj ďte. Máme tady jeden 

právní problém. 
 
KAŠPAR: Aha. Mám na to objednat právní posudek? 

 
STAROSTKA: Ne. Vy jste náš právník, vy nám to rozhodnete. 
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KAŠPAR: ( viditeln ě nervózní ) Já. Rozhodnout? A o co by 

jako m ělo jít? 
 
STAROSTKA: Na hrad ě Hernajsburgu straší t ři mrtví lidé. 

 
KAŠPAR: T ři mrtví? 

 
KOSTOHRYZOVÁ: Ne, čty ři! 

 
KAŠPAR: Čty ři mrtví? 

 
BLECHOVÁ: Ale oni nejsou mrtví. Oni tam straší. 

 
DŘÍMAL: Když straší, tak jsou mrtví. Kdyby nebyli mrtví, 

tak tam nestraší. To dá rozum.  
 
STAROSTKA: Pot řebovali bychom v ědět, jaký tyto bytosti mají 

oficiální status. Jak s nimi máme zacházet. 
 
MARIE: Jako s lidma! 

 
KOSTOHRYZOVÁ: To nejsou lidi, to jsou zmutované bestie! 

 
DŘÍMAL: Ml čet! Tak co, Kašpare, jsou to lidi, nebo ne? 

 
KAŠPAR: Vy po mn ě chcete rozhodnutí hned te ď? 

 
DŘÍMAL: Ne, až za t ři roky. 

 
KAŠPAR: Tak to by se snad dalo, aspo ň rámcov ě, stihnout. 

 
DŘÍMAL: ( zařve ) Te ď hned, samoz řejm ě! 

 
KAŠPAR: Já nevím, je to složitý právní problém. Oni 

vznášejí n ějaké restitu ční nároky? 
 
KOSTOHRYZOVÁ: Ano, oni se tam vznášejí! 

 
STAROSTKA: Zatím žádné nároky nevznášejí, ale musíme být 

připraveni na každou eventualitu. 
 
KAŠPAR: Existují n ějaké právní listiny, které by t ěm 

bytostem zajiš ťovaly vlastnictví nemovitosti? 
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BLECHOVÁ: Možná n ějaké staré kroniky. 

 
DŘÍMAL: Oni jsou mrtví! Mrtví! Mrtví nemají na nic 

právo. 
 
KAŠPAR: Mrtví mají právo na d ůstojný odpo činek. Pokud se 

ho rozhodli trávit aktivní formou, nemáme právo 
jim v tom bránit. 

 
STAROSTKA: To je zajímavý pohled na v ěc. 

 
DŘÍMAL: To je blábol! 

 
STAROSTKA: M ůžete mi to dát písemn ě? 

 
DŘÍMAL: Ano. 

 
KAŠPAR: Ne. 

 
BLECHOVÁ: Dala by se rekonstrukce hradu považovat také za 

omezování jejich práva? 
 
MARIE: Rekonstrukce by jim jenom prosp ěla. Na tu právo 

mají. 
 
DŘÍMAL: A vy máte kolik semestr ů právnické fakulty? 

 
MARIE: Já mám zdravý selský rozum. 

 
KAŠPAR: Se zdravým selským rozumem náš právní systém 

nepočítá. 
 
DŘÍMAL: Našt ěstí. 

 
KOSTOHRYZOVÁ: A nezapomínejme, že na rekonstrukci nemáme 

v rozpo čtu finan ční prost ředky.  
 
STAROSTKA: I to je, bohužel, další pohled na v ěc. Takže, a ť 

se hneme z místa. Paní Blechová, vy projdete 
dostupné historické dokumenty a vypracujete 
možnou vlastnickou strukturu hradu Hernajsburgu. 
Paní Kostohryzová? 

 
KOSTOHRYZOVÁ: Ano? 
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STAROSTKA: Vy mi navrhnete rozpo čtové úpravy tak, abychom 

vyšet řili peníze na p řípadnou rekonstrukci. 
 
KOSTOHRYZOVÁ: Kolik? 

 
STAROSTKA: Řekn ěme deset milión ů. Pane Kašpare? 

 
KAŠPAR: Myslíte m ě? 

 
STAROSTKA: Je tady snad víc Kašpar ů? 

 
MARIE: To je zajímavá otázka. 

 
STAROSTKA: Chci právní analýzu postavení strašidel 

k p ředmětné nemovitosti. 
 
KAŠPAR: M ůžu se pokusit. S dostate čným časovým 

horizontem. 
 
STAROSTKA: A chci to všechno do zít řka. Je to jasné? 

 
BLECHOVÁ: Mn ě ano. 

 
KOSTOHRYZOVÁ: Ano. 

 
Kašpar ml čí. 
 
STAROSTKA: Pane Kašpare, ml čení znamená souhlas. 

 
KAŠPAR: Neznám žádný takový soudní judikát. 

 
DŘÍMAL: Já jen upozor ňuji, že zm ěny rozpo čtu by muselo 

schválit zastupitelstvo.  
 
STAROSTKA: To se hodí. Zrovna jdu na koali ční radu. M ůžeme 

to tam p ředjednat. Tak šup do práce. 
 
Všichni odchází, v kancelá ři z ůstane pouze Marie, D římal a 
Kostohryzová. 
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OBRAZ 5 
 
 

V kancelá ři 
 
 

Marie op ět n ěco ťuká do po číta če. Chce odejít i Kostohryzová, 
ale D římal ji zastaví. 
 
DŘÍMAL: Paní Kostohryzová, m ůžete ješt ě chvilku z ůstat? 

 
KOSTOHRYZOVÁ: Stále sle čna. 

 
DŘÍMAL: Já zapomínám, odpus ťte. Myslíte si, že t ěch 

deset milión ů najdete?  
 
KOSTOHRYZOVÁ: Asi ano. Všechny odbory mají rezervy. 

 
DŘÍMAL: A pro č vlastn ě? 

 
KOSTOHRYZOVÁ: Aby na konci roku mohly vykázat úspory. 

 
DŘÍMAL: ( snaží se, aby je Marie neslyšela ) Aha. No víte, 

sle čno Kostohryzová, já jsem si všiml, že t ěm 
bestiím na hrad ě nejste p říliš naklon ěna. 

 
KOSTOHRYZOVÁ: Jsou to nebezpe čné zr ůdy. 

   
DŘÍMAL: Tak m ě napadlo, pro č jim to uleh čovat, že? 

 
KOSTOHRYZOVÁ: Jak to myslíte? 

 
DŘÍMAL: Ten rozpo čet. Vy jste velice chytrá dáma. Vím, 

že se peníze dají vyšet řit. Ale co je vyšet řit 
tak, aby to bolelo? 

 
MARIE: Omluvíte m ě? 

 
Marie se zvedá a s papíry odchází pry č. 
 
KOSTOHRYZOVÁ: Já vám nerozumím. 

 
DŘÍMAL: Podívejte se, paní… 
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KOSTOHRYZOVÁ: Sle čno. 

 
DŘÍMAL: Sle čno. A jak to, že vlastn ě sle čno? Taková 

zkušená chytrá žena, jako vy. 
 
KOSTOHRYZOVÁ: Znáte to. Moc práce a do spole čnosti se p říliš 

nedostanu. Jak se říká, ješt ě jsem nepotkala 
toho pravého. 

 
DŘÍMAL: Spíš jste nepotkala toho, kdo by vás byl hoden. 

Vždyť vy jste ješt ě po řád velice atraktivní 
sle čna. Já bych vám nehádal víc, než 
pěta čty řicet. 

 
KOSTOHRYZOVÁ: Je mi t řicet sedm. 

 
DŘÍMAL: To jsem nebyl moc daleko. A po řád sama. Jako já. 

 
KOSTOHRYZOVÁ: Vy jste taky ješt ě nenašel tu pravou? 

 
DŘÍMAL: Já už jsem ty pravé našel t ři. Ale n ějak nám to 

neklapalo. Jak říkáte, po řád jsem byl ve 
spole čnosti, nebyl čas na práci doma. 

 
KOSTOHRYZOVÁ: Jak já vám rozumím. 

 
DŘÍMAL: P ředstavte si to. Člov ěk p řijde utahaný dom ů a 

večeře nikde. Chci za čít mluvit o své práci, ale 
místo toho musím poslouchat, jak se m ěla ona. 
Řeknu vám, n ěkdy jsem m ěl chu ť je zast řelit. 

 
KOSTOHRYZOVÁ: Opravdu? 

 
DŘÍMAL: Ale ješt ě nehážu flintu do žita. Po řád doufám, 

že potkám tu pravou. 
 
KOSTOHRYZOVÁ: Já taky. 

 
DŘÍMAL: Jak se vlastn ě jmenujete k řestním jménem? 

 
KOSTOHRYZOVÁ: Vlad ěna. 

 
DŘÍMAL: Vlad ěna. To je krásné jméno. Jako z knížek. 
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KOSTOHRYZOVÁ: Myslíte? 

 
DŘÍMAL: Ano. P římo od Jiráska. 

 
KOSTOHRYZOVÁ: Vlad ěna Kostohryzová. To se mi nikdy nelíbilo. 

 
DŘÍMAL: Tak s tím p říjmením jde vždycky n ěco ud ělat. 

Sta čí jen potkat toho pravého. A kdo ví, t řeba 
už je blízko. 

 
KOSTOHRYZOVÁ: Já už nedoufám. 

 
DŘÍMAL: Myslíte, že my dva bychom mohli… 

 
KOSTOHRYZOVÁ: ( vzrušen ě) Ano? 

 
DŘÍMAL: Si za čít tykat? 

 
KOSTOHRYZOVÁ: Ano! 

 
DŘÍMAL: Já jsem Pepa. A mohl bych mít k tob ě ješt ě jednu 

prosbu, Vlad ěnko? 
 
KOSTOHRYZOVÁ: Cokoliv budeš chtít, Pepí čku. 

 
DŘÍMAL:  Že bychom spolu… 

 
KOSTOHRYZOVÁ: Ano? 

 
DŘÍMAL: N ějak pohnuli s tím rozpo čtem. 

 
KOSTOHRYZOVÁ: Aby je to bolelo? 

 
DŘÍMAL: My si rozumíme, Vlad ěnko.  

 
KOSTOHRYZOVÁ: Starostka tam má jeden projekt. Speciální 

léka řskou pé či pro seniory. Chce platit doktor ům 
za to, že budou d ůchodce navšt ěvovat doma. Tam 
by se dal n ějaký miliónek vyškrábnout. 

 
DŘÍMAL: Ten projekt nepustí, ten má kv ůli hlas ům od 

důchodc ů.  
 
KOSTOHRYZOVÁ: No práv ě. Když nic, tak aspo ň získáme čas. 
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DŘÍMAL: To by mohlo vyjít. Vlad ěnko, ty jsi poklad. 

 
KOSTOHRYZOVÁ: No a ty musíš vymyslet, jak se do té doby zbavit 

t ěch strašidel na hrad ě. 
 
DŘÍMAL: Já už mám ur čitý plán. 

 
KOSTOHRYZOVÁ: Ty policajty? 

 
DŘÍMAL: Ti musí postupovat podle zákon ů. Ale mám pár 

známých, kte ří na zákony zas tak nehledí. 
 
Kostohryzová nazna čí pod říznutí, ale D římal ukáže spíš jen 
pěst. V tu chvíli se vrátí do místnosti Marie, ale D římal s 
Kostohryzovou si jí nevšimnou. Marie je nenápadn ě poslouchá. 
 
KOSTOHRYZOVÁ: Odkud znáš takové lidi? 

 
DŘÍMAL: Nebyl jsem vždycky místostarostou. Když stavíš 

cesty a obchody, vždycky se najde n ěkdo, komu se 
to nelíbí. Pak p řijdou na řadu Arny a Sylvestr. 

 
KOSTOHRYZOVÁ: Jsou spolehliví? 

 
DŘÍMAL: V ěřím jim. Jako tob ě. 

 
KOSTOHRYZOVÁ: Ach. 

 
DŘÍMAL: Navíc jsou mi zavázáni za n ějakou tu službi čku. 

Tak m ě napadá, Vlad ěnko, jak by se ti líbilo být 
ředitelkou nového luxusního rezortu? 

 
Marie bouchne dve řmi, jakože zrovna p řichází. D římal 
s Kostohryzovou se leknou. 
 
KOSTOHRYZOVÁ: To jste vy? 

 
MARIE: Ne, bezhlavý rytí ř. 

 
DŘÍMAL: Poj ďme do mé kancelá ře, tam to do řešíme. 

 
Oba odcházejí. Marie čeká, až odejdou. Potom odchází také. 
 
MARIE: Tak to teda ne, parchanti. 
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OBRAZ 6 
 
 

Na hrad ě 
 
 

Noc na hrad ě. Na stole pohozené pohárky na víno. Sem tam n ěkdo 
smutn ě houkne. Do sálu vejde duch a snaží se strašit. P řichází 
rytí ř a ok řikne ho. 
 
RYTÍŘ: Nech toho, dneska na to nemám náladu. 

 
DUCH: ( uražen ě) H ůůů, h ůůů. 

 
RYTÍŘ: Ty mi n ěco povídej o pracovní dob ě. ( rozhlíží se 

kolem ) Když nám to tu nezbo ří, stejn ě nám to 
spadne na hlavu. 

 
Přichází kostlivec a už z dálky mává lavorem. I duch se t ěší. 
 
RYTÍŘ: Zapome ň, žádné víno už nemáme. 

 
KOSTLIVEC: Ale budeme mít. Luciáš slíbil, že n ějaké 

přinese. 
 
RYTÍŘ: To jeho víno je kyselé a smrdí po sí ře. A úpln ě 

ti obrátí žaludek naruby. 
 
KOSTLIVEC: Mn ě ne. Mn ě se ti zas po n ěm dělají na lebce 

takové praskliny. Ale když nic jiného není… 
 
Sedají si ke stolu, kostlivec si pod svou židli dáv á lavor. 
Přichází bílá paní. 
 
BÍLÁ PANÍ : Mohu si také p řisednout? 

 
Kostlivec okamžit ě nabízí své místo, ale kv ůli lavoru je 
odmítnut. Rytí ř galantn ě p řisune bílé paní židli. 
 
RYTÍŘ: Ale samoz řejm ě, má paní.  

 
BÍLÁ PANÍ : Nikdy jsem nebyla tvou paní. 
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RYTÍŘ: Já nev ěděl, že trváš na takových st ředov ěkých 

formalitách. 
 
BÍLÁ PANÍ : Svatba není st ředov ěká formalita. 

 
RYTÍŘ: A pro č jsi se tak najednou rozhodla nás poctít 

svou návšt ěvou? Po tolika letech.  
 
BÍLÁ PANÍ : P řece máme jeden spole čný zájem. 

 
RYTÍŘ:  Náš hrad. 

 
KOSTLIVEC: Co na to říkáte, paní? Vás nenapadá, jak se z té 

bryndy dostat? 
 
BÍLÁ PANÍ : Bohužel. Lámu si s tím hlavu celý den. 

 
RYTÍŘ: To je jednoduché. Až p řijdou d ělníci, tak je tak 

vyd ěsíme, že se zastaví až n ěkde za Prahou. 
 
BÍLÁ PANÍ : Nebu ď d ětinský, rytí ři. Tady budou makat tvrdí 

chlapi z Ukrajiny. Potomci Kozák ů. T ěm nějakým 
mečíkem strach nenaženete. 

 
KOSTLIVEC: Tak co s tím? To se budeme muset st ěhovat? Já 

ani nevím, jestli to v ůbec jde. 
 
Duch p ředvádí, že i on se st ěhovat nechce. 
 
RYTÍŘ: To bychom se museli zeptat tam naho ře. ( ukazuje ) 

 
BÍLÁ PANÍ : M ě spíš zaujalo to, co říkala ta paní. 

 
KOSTLIVEC: Kostohryzová? 

 
BÍLÁ PANÍ : Ne, ta druhá. 

 
RYTÍŘ: Ta zablešená? 

 
BÍLÁ PANÍ : Blechová. Ta p řece cht ěla, aby se hrad opravil. 

Tu musíme podporovat. 
 
RYTÍŘ: Ale v ětší slovo má ten purkmistr. Ten lapka a 

šejdí ř. Toho nám byl čert dlužen. 
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Přichází Luciáš s lahví vína. 
 
LUCIÁŠ: Toho jsem vám nedlužil. Toho jste dostali 

zadarmo. 
 
KOSTLIVEC: Ahoj, Luciáši. Neseš víno? 

 
Duch poskakuje kolem Luciáše jako pes. 
 
LUCIÁŠ: Jasn ě. Vidím, že pot řebujete povzbudit. Mám 

nalít všem? 
 
RYTÍŘ: ( na bílou paní ) Co říkáš, má drahá, dáš si 

s námi? Když už máme ten smutek. 
 
BÍLÁ PANÍ : Dám si s vámi. Ale ne na smutek. Na nad ěji. 

 
LUCIÁŠ: Tomu říkám řeč. Nad ěje, té máme tam dole plno. 

 
KOSTLIVEC: Jak to? 

 
LUCIÁŠ: Každý, kdo k nám p řijde, ji musí nechat p řed 

bránou. Nám se tam už válí tolik planých nad ějí. 
Tak teda na nad ěji! 

 
Všichni si ťuknou a p řipijí. 
 
RYTÍŘ: To je zase ten tv ůj bolehlav? 

 
LUCIÁŠ: No dovol. To je moravský muškát, ro čník 1520. 

Ten tehdy posílali z Moravy až do Prahy. 
 
RYTÍŘ: To sedí, tak se t ěch patok ů zbavují dodnes. 

 
LUCIÁŠ: A propo. Díval jsem se do Knihy h řích ů na toho 

vašeho místostarostu. Řeknu vám, zabírá nám tam 
pěkných pár stránek. 

 
BÍLÁ PANÍ : No a ty bys nám nemohl pomoct? Vyznáš se 

v dnešním sv ět ě víc, než my. 
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LUCIÁŠ: To je t ěžké, pomoc od čerta. Víte, jak to 

vždycky dopadá. Skon čí to tím, že se budeme 
snažit p řechytra čit jeden druhého. To je tak 
trapné. 

 
KOSTLIVEC: Tak aspo ň poradit. 

 
LUCIÁŠ: Tady je každá rada drahá. 

 
BÍLÁ PANÍ : Co si takhle najmout právníka? 

 
LUCIÁŠ: Zas tak drahé ty moje rady nejsou. Vy 

pot řebujete mít spojence na radnici. N ěkoho, kdo 
pomůže p řesv ědčit zbytek lidí, kte ří o tom budou 
hlasovat. 

 
RYTÍŘ: Hlasovat? O tom nerozhodne rychtá ř? 

 
LUCIÁŠ: Oni tady totiž mají demokracii. 

 
RYTÍŘ: To je zase n ějaký váš pekelný vynález? 

 
LUCIÁŠ: T ěžko říct. My si myslíme, že to vymysleli ti 

nahoře. A ti zas tvrdí, že je to naše práce. Ale 
ticho, n ěkdo jde. 

 
Všichni ztichnou a poslouchají. Luciáš v ět ří. 
 
LUCIÁŠ: Je to žena. Z radnice. 

 
KOSTLIVEC: ( vyd ěšen ě) Kostohryzová. Dostala na m ě chu ť. 

 
Do sálu vejde Marie. Opatrn ě se blíží ke stolu. 
 
MARIE: Dobrý ve čer vespolek. 

 
Strašidla si jí ned ůvěřiv ě prohlíží. Pak ji bílá paní pozná. 
 
BÍLÁ PANÍ : Ale to je p řece Maruška! 

 
RYTÍŘ: Ano, naše Maruška. Ty jsi ale zestárla. 

 
BÍLÁ PANÍ : Toho si nevšímej, Maruško, takový je on po řád. 
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Všichni se s Marií vítají. I duch má radost. 
 
MARIE: To jsem ráda, že jste m ě poznali. Dlouho jsem tu 

nebyla. 
 
KOSTLIVEC: A co jsi celou tu dobu d ělala? 

 
MARIE: Normálka. Šla jsem na st řední, pak na vysokou, 

potom svatba, do toho n ějaké d ěti… A co u vás 
nového? 

 
Všichni zaražen ě p řemýšlí. 
 
RYTÍŘ: Nového? Za tak krátkou chvíli? 

 
KOSTLIVEC: Máme nový lavor. 

 
BÍLÁ PANÍ : Ale je u nás n ěco nového. Cht ějí nám zbourat náš 

hrad. 
 
LUCIÁŠ: A vymysleli si to tam u vás, na radnici. 

 
BÍLÁ PANÍ : Ty d ěláš na radnici? To je dobrá zpráva. Kone čně 

tam budeme mít zastání. 
 
MARIE: To nevím. Já tam d ělám jenom sekretá řku. 

 
RYTÍŘ: ( podezírav ě) Sekretá řku? To jako nev ěstku? 

 
MARIE: To zas ne. Ne každá sekretá řka d ělá nev ěstku. Já 

dělám p římo v kancelá ři starosty. Vlastn ě kv ůli 
tomu jsem za vámi p řišla. 

 
RYTÍŘ: No a jak se na to dívá rychtá ř? Ten chce náš 

hrad taky zbourat? 
 
MARIE: My te ď máme paní starostku. 

 
RYTÍŘ: Rychtá ř umřel? 

 
MARIE: Ale ne, my jsme si ji zvolili. 

 
RYTÍŘ: Zase ta demokracie. ( na Luciáše ) To bude opravdu 

vaše práce. 



Obecně prosp ěšná strašidla   43 

MARIE: Ona je v pohod ě. Ale na ní to nezáleží. 

 
RYTÍŘ: Jo, tady se o všem hlasuje.  

 
LUCIÁŠ: Oni jsou tím úpln ě posedlí. 

 
MARIE: A navíc je tam ten D římal. Místostarosta. Co 

jste mu ud ělali? Cht ějí vás s Kostohryzovou 
vyštvat. 

 
KOSTLIVEC: Ne, s tou ne! 

 
RYTÍŘ: Trošku jsme je poškádlili. 

 
MARIE: Asi budete mít návšt ěvu. Dva boucha či vás mají 

vystrašit. 
 
RYTÍŘ: Nás? Strašidla? Pche, t ěch se nelekneme a 

z hradu je vyhodíme… ( podívá se bílou paní ) 
 
BÍLÁ PANÍ : To tvoje vyhazování. 

 
MARIE: Vy jste mu ješt ě stále neodpustila? 

 
Duch zakroutí hlavou, že ne. 
 
MARIE: Tak už se na n ěj nezlobte. Te ď musíme tahat za 

jeden provaz. 
 
RYTÍŘ: P řesn ě tak. A na konci toho provazu bude 

Dřímal ův krk. 
 
LUCIÁŠ: Ticho! Už jdou! 

 
Duch za čne vyplašen ě strašit. 
 
RYTÍŘ: Neboj, my je srovnáme. 

 
LUCIÁŠ: No nic, já poletím. Do pozemských konflikt ů máme 

zákaz vm ěšování. 
 
MARIE: Já myslela, že je máte na sv ědomí práv ě vy. 
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LUCIÁŠ: My? My se od vás u číme! Ale jestli chcete, 

zařídím vám bou řku. 
 
RYTÍŘ: To budeš hodný. P ři bou řce se líp straší. 

 
Na Luciášovo gesto za čne bou řka, hromy, blesky. Luciáš zmizí. 
 
RYTÍŘ: A ty, Maruško, už rad ěji b ěž. Nebude to hezká 

podívaná. Pote če krev. 
 
MARIE: Tak se dob ře bavte. Já se zkusím u starostky 

přimluvit. 
 
Marie odchází. 
 
RYTÍŘ: A my poj ďme. P řipravíme se na návšt ěvu. 

 
KOSTLIVEC: Já z ůstávám tady. Tohle miluju. 

 
Lehne si na zem jako kostra. Rytí ř s duchem odchází.  
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OBRAZ 7 
 
 

Na hrad ě 
 
 

Do p řítmí sálu probleskují sv ětla blesk ů a ob čas zaduní hrom. 
Vchází Arny a Sylvestr. V drsném oble čení, ozbrojení noži a 
baseballovými pálkami. Obchází po sálu a všechno si  prohlíží. 
 
SYLVESTR: Tady nikdo není, Arny. 

 
ARNY: Pepan říkal, že tu jsou. Tak tady budou. 

 
SYLVESTR: Kolik? 

 
ARNY: Pár bezdomovc ů. Dostanou nakláda čku. 

 
SYLVESTR: Takže zlámané kosti? 

 
ARNY: Hlavn ě nezabíjet, Sylvest ře. 

 
SYLVESTR: Nejsem blbý. Ale na k řupání kosti ček se už 

t ěším. Vyberu si n ějakého p ěkně kostnatého. 
 
Ozve se kostlivc ův ďábelský smích. 
 
SYLVESTR: Co to bylo, Arny? 

 
ARNY: Nevím, šlo to voca ď. 

 
Oba dojdou ke kostlivcovi. 
 
SYLVESTR: Ty vole kostra! 

 
ARNY: Ta už tu leží dlouho. 

 
SYLVESTR: Jak um řel? 

 
ARNY: Podle toho, jak vypadá, bych řekl, že hlady. 

 
V pozadí prob ěhne duch a zase zmizí. Sylvestr ho zahlédl. 
SYLVESTR: Co bylo zas tohle? 
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ARNY: N ěco jsi vid ěl? 

 
SYLVESTR: Jo. Vypadalo to jako... 

 
ARNY: Jako co? 

 
SYLVESTR: Jako... 

 
ARNY: No jako co? 

 
SYLVESTR: Ty se mi budeš smát. 

 
ARNY: Jako co? 

 
SYLVESTR: Vypadalo to jako Vlasta Burian. 

 
ARNY: Dej pokoj.  

 
Arny ukazuje na pohárky s vínem. Sylvestr ochutná. 
 
SYLVESTR: Víno. Ješt ě teplé. Nebudou daleko. 

 
ARNY: ( t řískne pálkou o st ůl ) Tak už vylezte, 

parchanti! Víme, že jste tady. ( kope do židlí ) 
 
SYLVESTR: Jo. P ěkně si popovídáme. 

 
Na jevišt ě p řijde bílá paní. Jde k nim, prohlédne si je a 
oběma pohrozí. Potom op ět odejde. 
 
ARNY: He – hej! Po čkej. Kdo to byl? 

 
SYLVESTR: ( skoro pla čtiv ě, posmrkuje ) Já nevím, p řipomn ěla 

mi moji mámu. Nepudem radši pry č? 
 
ARNY: Nesmysl, jdeme za ní. 

 
Cht ějí vyrazit za ní, ale zablýskne se, zaduní hrom a v  míst ě, 
kde zmizela bílá paní, se objevuje rytí ř s me čem v t ěle. 
 
ARNY: Aha, tady je jeden. 

 
SYLVESTR: Bacha, má ma četu! 
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ARNY: No jo, ale v b řichu.  

 
SYLVESTR: Myslíš, že o tom ví? 

 
ARNY: N ěkdo nás asi p ředběhl.  

 
RYTÍŘ: Te ď zaplatíte! 

 
SYLVESTR: My už jsme dostali zaplaceno. 

 
ARNY: ( výhružn ě) A te ď si ty peníze odpracujeme. 

 
SYLVESTR: My máme taky nože. ( ukáže sv ůj ) 

 
Rytí ř za čne pomalu ze svého t ěla vytahovat krvavý me č. Oba 
boucha či hr ůzou ustupují. 
 
SYLVESTR: To je hustý! Já mizím. 

 
Chce utéct, ale kostlivec ho chytí za nohu a pomalu  vstane. 
Vylekaný Sylvestr zaúto čí na kostlivce a Arny na rytí ře. 
Nastane bitka. Arny n ěkolikrát bodne rytí ře, ale tomu je to 
jedno a p ěstmi a me čem naplocho Arnyho úpln ě zni čí. Kostlivec 
si proti Sylvestrovi pomáhá lavorem. Zapojí se i du ch. Když 
bitka skon čí, leží oba boucha či bezvládn ě na zemi. V sále se 
rozední, p řichází bílá paní. Rytí ři z ůstal n ůž v t ěle. 
 
RYTÍŘ: Bít se um ěli, to se musí nechat. Inu Kozáci. 

 
BÍLÁ PANÍ : Jsou mrtví? 

 
RYTÍŘ: Blazníš? Chceš, aby ti dva tady strašili s námi? 

 
KOSTLIVEC: Já jsem tomu svému zlomil malleolus lateralis. 

 
RYTÍŘ: To je která kost? 

 
KOSTLIVEC: To je ta, která se špatn ě hojí. 

 
BÍLÁ PANÍ:  ( vyd ěšen ě) Máš n ůž v t ěle! 

 
RYTÍŘ: To je jenom škrábnutí. 
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Bílá paní mu ho opatrn ě vytáhne a láskypln ě mu zran ění ošet ří. 
 
RYTÍŘ: Takhle ses o m ě nestarala, ani když jsem se 

vrátil z války. 
 
BÍLÁ PANÍ:  To se s tebou nedalo mluvit. 

 
RYTÍŘ: A te ď se se mnou dá mluvit? 

 
BÍLÁ PANÍ : N ěkdy ano. 

 
KOSTLIVEC: A co tady s t ěma dv ěma? Mám je vyhodit z okna? 

 
RYTÍŘ: Tady už se nikdo vyhazovat nebude. Mám lepší 

nápad. Co je takhle poslat zpátky na radnici? 
 
KOSTLIVEC: To by šlo. Zav řeme je do hladomorny a zítra je 

pošleme tam, odkud p řišli. 
 
Duch za čne kolem poskakovat a prosit. 
 
RYTÍŘ: Ale jo, m ůžeš je tam vzít. A ť si taky užijou 

legrace. A nezapome ň se zneviditelnit! 
 
Duch radostn ě souhlasí. Oba boucha či se za čínají probírat. 
Duch je kouzlem posunuje pry č ze sálu. V n ěm z ůstávají rytí ř, 
bílá paní a kostlivec. 
 
RYTÍŘ: ( na bílou paní ) Myslíš, že to te ď bude lepší? 

 
KOSTLIVEC: Ur čit ě jo. 

 
RYTÍŘ: Já se ptal mojí paní. 

 
BÍLÁ PANÍ:  I když si to lidé myslí, neumím p ředpovídat 

budoucnost. 
 
RYTÍŘ: Já myslel, jestli to bude lepší mezi námi. 

 
KOSTLIVEC: Mezi námi už to lepší být nem ůže. 

 
RYTÍŘ: Tebe jsem zrovna nemyslel. 

 
BÍLÁ PANÍ:  Jak říkám, do budoucnosti nevidím. 
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OBRAZ 8 
 
 

V kancelá ři 
 
 

V kancelá ři sedí Marie. Ťuká do po číta če další dopis a nahlas 
si ho formuluje. 
 
MARIE: Vážený pane Kolohnáte. Vaše žádost o dotaci na 

turnaj mistr ů ve st řelb ě z kuše byla zamítnuta. 
Váš kušový spolek... to je blbost ... váš 
kušistický spolek, váš kušovitý, kušatý, 
kušomilný... to nem ůžou st řílet z n ěčeho jiného? 
Váš sportovní spolek i p řes četné urgence dosud 
nezaslal vyú čtování za minulé roky a není tak 
možná transparentní kontrola. S pozdravem, 
místostarosta D římal, blá, blá, blá. Z nás si 
tady nikdo st řílet nebude. 

 
Do místnosti p řichází D římal, Kostohryzová, Blechová a Kašpar. 
Sedají si ke stolu. Kostohryzová má s sebou papíry,  D římal 
velké role stavebních plán ů. 
 
DŘÍMAL: Jdeme na tu sch ůzi. 

 
MARIE: Starostka za chvíli p řijde. 

 
DŘÍMAL: ( na ostatní ) Já vám říkám, že na strašidla se 

musí jejich zbran ěmi. P ěkně je vyd ěsit! 
 
KOSTOHRYZOVÁ: Ano, p řesn ě tak. Oni pak odtáhnou. 

 
KAŠPAR: Jak chcete vystrašit strašidla. To je blbost. 

 
BLECHOVÁ: Správn ě. Rozumný názor. 

 
KAŠPAR: Jsou to lidé? Nejsou. Mají tam co d ělat? Nemají. 

Pokud b ěhem demolice neute čou, mají sm ůlu a nám 
nebude hrozit žádný postih.  

 
BLECHOVÁ: Vy jste se zbláznil.  
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DŘÍMAL: To nesta čí. My je musíme zlikvidovat. Když jim 

zbouráte barák, tak co? Seberou se a p ůjdou 
strašit t řeba tady na radnici. 

 
KOSTOHRYZOVÁ: To né! 

 
BLECHOVÁ: Tady už máme bubák ů dost. 

 
DŘÍMAL: Řeknu vám, já se te ď p řihlásil do klubu kušist ů. 

 
KOSTOHRYZOVÁ: Ale kuš! 

 
DŘÍMAL: Výborní kluci. Já jsem jim slíbil n ějaké dotace, 

tak mi te ď vychází vst říc. 
 
BLECHOVÁ: To chcete jít na ty strašidla s kuší? 

 
DŘÍMAL: Jo. Tomu oni rozumí. 

 
KOSTOHRYZOVÁ: Ten chlap m ěl v sob ě meč. 

 
DŘÍMAL: No práv ě. Když bude mít v sob ě ješt ě pár šíp ů, 

tak už se nevyspí v ůbec. Bude jak ježek! ( smích ) 
 
KAŠPAR: Jak v ůbec spí ježci? 

 
DŘÍMAL: Opatrn ě.  

 
Přichází starostka. Zdraví se se všemi a sedá si.   
 
DŘÍMAL: Paní starostko, jsem rád, že jsme se sešli. 

Cht ěl bych probrat plán revitalizace hradu 
Hernajsburgu. 

 
STAROSTKA: Nemyslíte tu revitalizaci, která po čítá s úplnou 

demolicí? 
 
DŘÍMAL: Ten plán m ůžeme samoz řejm ě ješt ě p řepracovat. 

Například bychom mohli nechat mu čírnu a ud ělat 
z ní wellness.  

 
STAROSTKA: P ředbíháme. Postupn ě. Paní Blechová, co jste 

zjistila o vlastnících hradu? 
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BLECHOVÁ: Nic moc. ( čte z papíru ) Rytí ř Mikuláš Lev 

z Hernajsburgu a Perchta z Kostomlat nem ěli 
žádné potomky. Po jejich smrti se o hrad soudili 
šlechtici z  okolí, ale p řišli husité a hrad 
vydrancovali. Ten pak chátral až do 18 století, 
kdy jej částe čně opravil a zrekonstruoval rod 
Wartburg ů. Po válce se o hrad soudil potomek 
rodu, n ějaký Hever von Wartburg. Soud tehdy 
prohrál. Pak p řišli komunisté a hrad 
vydrancovali. V sou časné dob ě pat ří Hernajsburg 
definitivn ě obci. 

 
STAROSTKA: D ěkuji vám, to bude sta čit. A co zjistil pan 

Kašpar? 
 
KAŠPAR: Upozor ňuji, že všechny následující informace 

jsou nezávazné. Čas na vypracování byl absolutn ě 
nedostate čný. 

 
STAROSTKA: Hlavn ě si pohn ěte. 

 
KAŠPAR: Prošel jsem všechny d ůležité dokumenty týkající 

se práv člov ěka. Listinou základních práv a 
svobod po čínaje a licen čním ujednáním Microsoftu 
kon če. Nikde jsem nenašel ani zmínku o tom, že 
by strašidla m ěla mít jakákoliv práva. Podle 
Microsoftu dokonce nemají žádná práva ani živí 
lidé. Z tohoto pohledu si tedy m ůžeme s hradem 
dělat, co chceme. Bez ohledu na ty bytosti, 
které tam nelegáln ě squatují.  

 
MARIE: Ale kdysi to byli živí lidé! 

 
KAŠPAR: A te ď jsou to dávno mrtví lidé.  

 
MARIE: M ěli by mít nárok na d ůstojný odpo činek. 

 
BLECHOVÁ: Pravdou ale je, že oni byli řádně pochováni. O 

tom jsou záznamy. 
 
MARIE: Tak pro č nemají po smrti klid? 

 
KAŠPAR: To není v ěc m ěstského ú řadu. M ěstský ú řad se 

musí striktn ě řídit zákony. 
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STAROSTKA: To je bohužel pravda. Paní Kostohryzová, pokud 

bychom se cht ěli pustit do rekonstrukce hradu, 
máme na to peníze? 

 
KOSTOHRYZOVÁ: Jak jist ě všichni víme, náš rozpo čet je 

ztrátový. Žádné volné peníze tedy nemáme. Dala 
by se ale u činit rozpo čtová opat ření a vzít 
peníze z rezerv jednotlivých odbor ů. 

 
STAROSTKA: Víme, že tam jsou. 

 
KOSTOHRYZOVÁ: Ano, nejsou. Tedy byly by, kdybychom v ěděli, na 

co m ůžeme šáhnout. Je tam pár projekt ů, které by 
se daly odsunout, ale víc než t ři miliony to 
neudělá. 

 
STAROSTKA: To je málo. 

 
KOSTOHRYZOVÁ: ( nejist ě, pokukuje po D římalovi ) Je tam ješt ě 

jeden projekt za sedm milión ů, který by snad 
mohl po čkat. 

 
STAROSTKA: Výborn ě! 

 
KOSTOHRYZOVÁ: Jde o tu speciální léka řskou pé či o seniory. Tam 

nemáme žádné lh ůty, rozjet se to m ůže kdykoliv. 
I pozd ěji. 

  
DŘÍMAL: To by šlo. Na nedostatek léka řské pé če ješt ě 

nikdo nezem řel! 
 
STAROSTKA: Takže tomu mám rozum ět tak, že jediné peníze 

jste našla v mém projektu? 
 
KOSTOHRYZOVÁ: Možná kdyby bylo více času na detailní 

analýzu... 
 
DŘÍMAL: Jenže my ten čas nemáme.  

 
BLECHOVÁ: Tady n ěco smrdí. 

 
STAROSTKA: Taky bych řekla. 

 
BLECHOVÁ: Tady n ěco ale hodn ě smrdí. 
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STAROSTKA: To už snad všichni vidí. 

 
BLECHOVÁ: A jde to tady ode dve ří. 

 
STAROSTKA: Cože? 

 
BLECHOVÁ: Ten smrad. Taková zatuchlina. 

 
Všichni se podívají na dve ře. Najednou se ozve zabouchání na 
dve ře. Vypadá to, že se všichni trochu bojí. 
 
STAROSTKA: Dále! 

 
Ticho, nic se ned ěje a po chvíli další zabouchání. 
 
STAROSTKA: Tak b ěžte n ěkdo otev řít. Pane Kašpare. 

 
KAŠPAR: ( váhav ě) Já jaksi nemám kompetence k této 

činnosti.  
 
STAROSTKA: Te ď je máte. 

 
KAŠPAR: Trvám na notá řsky ov ěřeném oprávn ění. 

 
Ozve se t řetí, velmi hlasité zabouchání. 
 
DŘÍMAL: Že by kriminálka? 

 
STAROSTKA: To by teda byli rychlí. Ješt ě jsme nic 

nerozhodli. 
 
BLECHOVÁ: Co kdybych otev řela? 

 
KOSTOHRYZOVÁ: To budete hodná. 

   
Blechová jde otev řít, ostatní se stahují k sob ě a dál ode 
dve ří. Blechová chvíli poslouchá za dve řmi a pak je otev ře. Za 
nimi stojí duch. Má být neviditelný, takže ho nikdo  nevidí. 
Duch projde dovnit ř, ale ostatní stále pozorují dve ře. 
 
BLECHOVÁ: Nikdo tam není. 

 
DŘÍMAL: Nikdo tam není. 
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STAROSTKA: Nikdo tam není? 

 
BLECHOVÁ: Jenom ten smrad. 

 
STAROSTKA: No smrdí to hrozn ě. Ale až tak, že by nám bušil 

na dve ře? Vra ťme se k práci. Kde jsme to 
skon čili. Jo, ten rozpo čet. Máte ho sebou? 

 
KOSTOHRYZOVÁ: Ano. 

 
Chce papíry podat starostce, ale vezme je duch, n ěkolikrát je 
ve vzduchu p řeto čí a položí je p řed starostku. 
 
STAROSTKA: Jak to d ěláte? 

 
KOSTOHRYZOVÁ: Já nevím. Za čala jsem chodit na jógu. 

 
Starostka listuje v rozpo čtu. Duch mezitím škádlí Kašpara, 
bere mu propisky, p řevrací mu stránky, cuchá mu vlasy. 
 
STAROSTKA: Já tady vidím plno položek, na kterých se dá 

ušet řit.  
 
DŘÍMAL: Ur čit ě nedá. Procházeli jsme to velice pe čliv ě. 

 
STAROSTKA: Vy jste to řešili spole čně? 

 
DŘÍMAL: ( nejist ě) Cht ěl jsem s tím paní ekonomce trochu 

pomoci. 
 
STAROSTKA: To si dovedu p ředstavit. 

 
KOSTOHRYZOVÁ: Ale my spolu nic nemáme! 

 
STAROSTKA: Tak jsem to nemyslela. 

 
KOSTOHRYZOVÁ: Škoda. 

 
Kašpar už to nem ůže vydržet. 
 
KAŠPAR: Nechte toho. Okamžit ě toho nechte! 

 
STAROSTKA: Co se d ěje? 
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KAŠPAR: ( na Kostohryzovou ) Vy, vy p řesta ňte s tou jógou! 

 
KOSTOHRYZOVÁ: Byla jsem tam jednou. 

 
KAŠPAR: Ona m ě tady, prosím, d ělá naschvály! 

 
STAROSTKA: Nežalujte. 

 
KOSTOHRYZOVÁ: Ale já o ni čem nevím. 

 
Duch zvedne knihu a lítá s ní jako s ptákem. 
 
KAŠPAR: Už zase to d ělá. 

 
KOSTOHRYZOVÁ: To nejsem já. 

 
DŘÍMAL: Tady straší! 

 
Začne mela. Duch prohání všechny r ůznými p ředměty, ostatní 
utíkají, schovávají se za starostku, lozí pod st ůl. Jenom 
Marie se dob ře baví. 
 
DŘÍMAL: To jsou ta strašidla z hradu! P řepadli nás! 

 
STAROSTKA: ( zak ři čí ) Tak dost! 

 
Všechno se uklidní. Duch zrovna drží ve vzduchu žid li. 
Starostka se k ní p řiblíží. 
 
STAROSTKA: Jste z hradu? 

 
Židle p řikývne. 
 
KOSTOHRYZOVÁ: P řišli jste nás zabít? 

 
Židle se zakýve, jako že ne. 
 
STAROSTKA: Co po nás chcete? 

 
Židle se nehýbe, duch bezradn ě pokr čí rameny, neví jak to 
vyjád řit židlí. 
 
MARIE: To je složité, duchové odpovídají ano nebo ne. 
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DŘÍMAL: Aha. Kolik vás tu je? 

 
Duch klepne D římala židlí. 
 
STAROSTKA: Chcete nás vystrašit? 

 
Duch kývne židlí. 
 
STAROSTKA: N ěco vám vadí? 

 
Duch kývne židlí. 
 
STAROSTKA: Že chceme ten hrad zbourat? 

 
Duch kývne židlí. 
 
KAŠPAR: To byly návodné otázky. To by žádný soud 

neuznal. 
 
Duch se po n ěm ožene židlí.  
 
STAROSTKA: M ůžeme pro vás n ěco ud ělat? 

 
Duch položí židli, vezme stavební plány a ty roztrh á. Potom 
odběhne pry č a práskne dve řmi. 
 
KOSTOHRYZOVÁ: To bych necht ěla znovu zažít. 

 
Ozve se stejné hlasité zabouchání na dve ře jako p ředtím. Zase 
napětí mezi ú ředníky. 
 
KAŠPAR: Že by si n ěco zapomn ěl? 

 
DŘÍMAL: Jako pen ěženku? Nebo klí če? 

 
BLECHOVÁ: Tak já zase otev řu, ne? 

 
KOSTOHRYZOVÁ: To nebudete hodná. 

 
Blechová otev ře. Za dve řmi jsou spoutaní Arny se Sylvestrem. 
Když se otev řou dve ře, spadnou dovnit ř na zem. Ostatní jim 
jdou na pomoc a rozvazují je. 
 
STAROSTKA: Co je to za lidi? 
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MARIE: ( na D římala ) Nejsou to vaši lidé? 

 
DŘÍMAL: Ééé, tak trochu je znám. 

 
STAROSTKA: Co tu d ělají? 

 
MARIE: Pan místostarosta cht ěl problém vy řešit po svém. 

Tihle dva m ěli ty strašidla vyhnat. 
 
STAROSTKA: To jako fakt? 

 
DŘÍMAL: Ne, nesmysl. 

 
Arny se Sylvestrem jsou už rozvázaní a oba se pustí  do 
Dřímala. 
 
ARNY: To bylo naposledy, jasný? 

 
SYLVESTR: Vždy ť my jsme tam málem za řvali! 

 
ARNY: Tys o tom v ěděl, co je to za šmejdy. 

 
DŘÍMAL: Uklidn ěte se, já o ni čem nevím. B ěžte ven a 

všechno to spolu do řešíme. 
 
Strká oba ke dve řím. 
 
ARNY: Za to bude p říplatek. 

 
SYLVESTR: A tentokrát bez podraz ů, jasný? 

 
Odcházejí. D římal za nimi s úlevou zavírá dve ře. 
 
STAROSTKA: Tohle se nestalo, jasné? Za to by mohl být 

prokurátor. My musíme postupovat striktn ě podle 
zákon ů! 

 
BLECHOVÁ: Proto ten duch tak zu řil. 

 
MARIE: Možná bychom se jim m ěli omluvit. A za čít s nimi 

kone čně jednat jako s lidma. 
 
STAROSTKA: ( chvíli p řemýšlí ) Prosím vás, tuhle poradu 

kon čím. M ůžete si jít po své práci. 
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Všichni se rozcházejí pry č. Jen D římal si k sob ě p řitáhne 
Kostohryzovou. 
 
DŘÍMAL: Vlad ěnko? 

 
KOSTOHRYZOVÁ: Pepí čku? 

 
DŘÍMAL: Co budeme d ělat? 

 
KOSTOHRYZOVÁ: Spolu? 

 
DŘÍMAL: P ůjdeš se mnou? 

 
KOSTOHRYZOVÁ: Kamkoliv! 

 
DŘÍMAL: Na hrad? 

 
KOSTOHRYZOVÁ: Zas takovou romantiku jsem si nep ředstavovala. 

 
DŘÍMAL: Starostka říkala jako s lidma. A podle zákona. 

Myslím, že vím, co máme d ělat. 
 
KOSTOHRYZOVÁ: Já už ne. 

 
Dřímal bere Kostohryzovou za ruku a rychle opouští ka ncelá ř. 
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OBRAZ 9 
 
 

Na hrad ě 
 
 

Do prázdného sálu p řicházejí D římal a Kostohryzová. 
 
KOSTOHRYZOVÁ: Je to rozumné, Pepo? 

 
DŘÍMAL: Chceš vést vlastní rezort? 

 
KOSTOHRYZOVÁ: Co když to nevyjde? 

 
DŘÍMAL: Ud ěláme to podle zákona. ( za sebe ) Tak poj ďte, 

pánové! 
 
Do sálu za nimi p řicházejí dva strážníci m ěstské policie 
v uniformách. Oba ozbrojeni pistolemi. 
 
PRAPORČÍK : A co tu jako máme d ělat? 

 
DŘÍMAL: Je zapot řebí, abyste tady vykonali svou 

povinnost. 
 
STRÁŽMISTR: Jakou p řesn ě? 

 
DŘÍMAL: V tomto hrad ě, který pat ří m ěstu, nelegáln ě 

přebývá n ěkolik osob. Myslím, že víte, co je 
vaše povinnost. 

 
PRAPORČÍK : Ale tady nikdo není. 

 
DŘÍMAL: Však oni se ukážou. ( volá ) Tak vylezte, víme, že 

jste tady! Jménem zákona! 
 
Chvíli je ticho. Pak se ozývají p řibližující se kroky. 
Policisté se za čínají trochu bát. Na scénu p řichází rytí ř 
s me čem za pasem. 
 
RYTÍŘ: Purkmistr a stará panna. Vy jste tu zas? 

 
DŘÍMAL: A nejsme sami. S námi p řichází zákon. 
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Dřímal postrkuje p řed sebe oba policisty. Ti se pomalu 
přibližují k rytí řovi. 
 
RYTÍŘ: A vy jste kdo? 

 
PRAPORČÍK : My jsme hlídka m ěstské policie. 

 
RYTÍŘ: Á, vojáci. No kone čně. Jakou máte hodnost? 

 
PRAPORČÍK : Já jsem prapor čík a kolega je vrchní strážmistr. 

 
RYTÍŘ: A pro č jste sem p řišli? 

 
STRÁŽMISTR: ( nejist ě) My jsme sem p řišli vykonat svou 

pot řebu. 
 
RYTÍŘ: Tak si poslužte, nebudete první ani poslední. 

 
PRAPORČÍK : Povinnost! P řišli jsme zde konat svou povinnost. 

 
RYTÍŘ: Co to p řesn ě znamená? 

 
STRÁŽMISTR: To znamená, že vás odsud štandopéde vypakujeme. 

 
RYTÍŘ: Tak mluví správní vojáci. A jak si to 

představujte? 
 
PRAPORČÍK : Když to nepude jinak, tak použijeme donucovací 

prost ředky. 
 
RYTÍŘ: Donucovací prost ředky. To se mi líbí. ( zvolá ) No 

tak?! 
 
Za rytí řovými zády vejdou do sálu v jedné řadě kostlivec, duch 
i bílá paní. Policisté znervózní. Rytí ř se baví. 
 
STRÁŽMISTR: ( na prapor číka ) Šéfe, jsou v p řesile. 

 
RYTÍŘ: Te ď by m ě vážn ě zajímalo, co p řesn ě budete 

konat. 
 
KOSTOHRYZOVÁ: No tak, do nich! 

 
RYTÍŘ: Opatrn ě, stará panno. 
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PRAPORČÍK : Já vás upozor ňuji, že v krajních p řípadech máme 

právo použít st řelnou zbra ň. 
 
DŘÍMAL: Výborn ě! 

 
Rytí ř pomalu vytáhne me č z pochvy. Strážníci pomalu vytahují 
pistole. 
 
KOSTOHRYZOVÁ: St řílejte, na co čekáte! 

 
RYTÍŘ: ( na kostlivce ) M ůžeš, prosím t ě? 

 
Kostlivec si od rytí ře bere me č. Všichni jsou ve st řehu. 
Kostlivec obejde rytí ře a bez varování he zezadu probodne. 
Kostohryzová zak ři čí, policisté jsou v šoku. 
 
RYTÍŘ: Na m ě už žádné zbran ě neplatí! 

 
PRAPORČÍK : ( v šoku ) On ho bodnul! 

 
KOSTLIVEC: Schovejte ty hra čky, než n ěkomu ublížíte. 

 
Prapor čík pomalu schovává zbra ň, strážmistr stále mí ří na 
rytí ře. 
 
DŘÍMAL: Výborná práce, fakt. 

 
Poplácá strážmistra. Ten se lekne a vyst řelí do rytí ře. Ten se 
zapotácí, ale ustojí to. Potom z úst vytáhne kulku a všem ji 
ukáže. Strážmistr omdlí a svalí se na zem.  
 
PRAPORČÍK : On omdlel. Pomozte mi.  

 
Kostohryzová s prapor číkem pomáhají strážmistrovi. I rytí ř se 
zv ědav ě p řiblíží. Strážmistr se probírá.  
 
PRAPORČÍK : Sláva, už se probírá. 

 
Zpocený prapor čík si sundá čepici a pov ěsí si ji na me č tr čící 
z rytí řovy hrudi. Rytí ř si odkašle. 
 
PRAPORČÍK : Pardon. 

 
Bere si čepici zp ět. Strážmistr, když to vidí, tak op ět omdlí. 
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DŘÍMAL: Nic než pou ťové triky. Te ď zpátky k v ěci. Mám 

tady p říkaz, který vám na řizuje, abyste opustili 
tento objekt. 

 
KOSTOHRYZOVÁ: Jaký p říkaz? 

 
DŘÍMAL: Tady ten.  

 
Vytáhne papír, mrkne na Kostohryzovou a p ředá ho rytí ři. 
Všechna strašidla si ho prohlíží. 
 
RYTÍŘ: To nevypadá dob ře. Jedna v ěc je násilí a druhá 

jsou zákony. 
 
BÍLÁ PANÍ : Moment, chybí tam pe čeť. 

 
KOSTOHRYZOVÁ: My už nepoužíváme pe čeť. 

 
BÍLÁ PANÍ : A jak poznáte, že je listina pravá? 

 
KOSTOHRYZOVÁ: Je tam doložka a kulaté razítko, že byl podpis 

úředně ov ěřen. 
 
BÍLÁ PANÍ : To tady není. 

 
DŘÍMAL: Je to p římo od starostky, tam doložka být 

nemusí. 
 
KOSTOHRYZOVÁ: Ale... 

 
DŘÍMAL: Nemusí! 

 
RYTÍŘ: Poslouchejte, vy dva, n ěco tady smrdí. A náš 

duch to tentokrát není. 
 
DŘÍMAL: Tak si to ov ěřte.  

 
RYTÍŘ: To taky ud ěláme. ( na kostlivce ) M ůžeš to 

zařídit? 
 
KOSTLIVEC: Jasn ě. Za chvilku jsem zpátky. ( odchází ) 

 
RYTÍŘ: A vás si tady zatím pohlídám. 
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OBRAZ 10 
 
 

V kancelá ři 
 
 

V kancelá ři starostka, Blechová a Marie sedí u stolu a listuj í 
v papírech na stole. 
 
STAROSTKA: Tolik projekt ů. A ť mi nikdo netvrdí, že jsou 

všechny nezbytné. 
 
BLECHOVÁ: Ten hrad snad ješt ě jednu zimu vydrží. 

 
STAROSTKA: Tak to zaprvé není jisté a za druhé, my ty 

peníze najdeme, kdyby m ěl D římal puknout vzteky. 
 
MARIE: ( bere papír ze stolu ) Tady je ten parkovací d ům 

u nemocnice. 
 
STAROSTKA: Ten ale opravdu pot řebujeme. 

 
MARIE: Za padesát milión ů? 

 
STAROSTKA: No je to hodn ě. Ale tu cenu nám nast řelila 

firma, která to řeší. 
 
BLECHOVÁ: A co tady ten projekt tablety do škol? Musíme ty 

děti cpát práškama? 
 
STAROSTKA: To jsou po číta čové tablety. To platí EU. 

 
MARIE: Tady je projekt Revitalizace lesního biotopu 

odpadní biomasou d řevozpracujícího pr ůmyslu. Co 
to je za hovadinu? 

 
STAROSTA: To se budou do lesa navážet hobliny. M ělo by to 

zabránit vysychání p ůdy. 
 
BLECHOVÁ: Bude se nosit d říví do lesa? 

 
STAROSTKA: ( pokr čí rameny ) Platí to stát. 
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MARIE: A jak dopadl rozpo čet loni? Tam by se n ěco 

nevyšet řilo? 
 
STAROSTKA: Podle Kostohryzové ne. 

 
BLECHOVÁ: No já nevím, ale všimly jste si, jak ta 

Kostohryzová na tom D římalovi visí? Ten už ji má 
omotanou kolem prstu.  

 
MARIE: Ona je sama, D římal je blbec, to by jim mohlo 

klapat. 
 
STAROSTKA: Tak hlavn ě, aby to nem ělo vliv na její odborný 

úsudek. ( přemýšlí ) Víte co? Podejte mi ty 
výsledky lo ňského hospoda ření. Jsou n ěkde ve 
sk říni.  

 
BLECHOVÁ: Já je najdu. 

 
Jde ke sk říni a otevírá ji. Ve sk říni je kostlivec. Zamává na 
ni. Blechová je v šoku. Ostatní ho zatím nevidí. 
 
STAROSTKA: Máte to? Je to n ěkde naho ře. 

 
BLECHOVÁ: Paní starostko, máte kostlivce ve sk říni. 

 
STAROSTKA: Tak to je snad problém minulého vedení.  

 
BLECHOVÁ: Ale doopravdického! 

 
KOSTLIVEC: ( vychází ven ) Dobrý den, vážené dámy. Omlouvám 

se, že sem p řicházím tímto zp ůsobem, ale na 
úřadech je to už taková tradice. 

 
Starostka je p řekvapená, Marie na kostlivce vesele mává. 
 
STAROSTKA: Vy... vy jste z hradu? 

 
KOSTLIVEC: Ano. Máme tam te ď zrovna jednu lapálii, kterou 

si pot řebujeme vyjasnit. Mimochodem, tohle je 
pro vás. Našel jsem to ve vedlejší sk říni. 

 
Podává jí složku s papíry. Starostka ji p ředává Marii. Ta si 
ji za čne prohlížet. 
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STAROSTKA: My, víte, tady řešíme, kde vzít peníze na tu 

rekonstrukci.  
 
KOSTLIVEC: To je zajímavé. My tam totiž zrovna máme pana 

místostarostu, který tvrdí, že se máme okamžit ě 
vypakovat. Hrad se bude bourat. 

 
STAROSTKA: To není možné! 

 
KOSTLIVEC: Má na to ú řední lejstro. 

 
STAROSTKA: O ni čem takovém nevím. To už je snad p řípad pro 

policii. 
 
KOSTLIVEC: N ějací policisté jsou tam s ním. Ale nevypadají 

nebezpe čně. 
 
BLECHOVÁ: Není s nimi i náhodou Kostohryzová? 

 
KOSTLIVEC: Brr, ne říkejte to. Ta je tam taky. 

 
Marie listuje složkou, kterou dostala od kostlivce.  

 
MARIE: Tohle vás bude zajímat. Toto je p ůvodní rozpo čet 

na ten parkovací d ům. Cena 40 milion ů. 
 
STAROSTKA: Jak to, že my ho máme za padesát? 

 
KOSTLIVEC: Doporu čuji se zeptat pana místostarosty. Bylo to 

v jeho sk říni.  
 
BLECHOVÁ: Takže t ěch deset milión ů bychom m ěli. 

 
STAROSTKA: Musím vám pod ěkovat. Já vám slibuji, že ud ěláme 

maximum, aby hrad z ůstal stát. 
 
KOSTLIVEC: To zní dob ře. 

 
STAROSTKA: Dáte si n ěco na pití? 

 
KOSTLIVEC: No rád bych, ale máte tu p ěkný koberec. 

 
BLECHOVÁ: ( dívá se z okna ) Vy na hrad ě topíte? 

 



Obecně prosp ěšná strašidla   66 

KOSTLIVEC: Strašidla netopí. Jenom vodníci. 

 
BLECHOVÁ: Tak pro č se z n ěho kou ří? 

 
STAROSTKA: Hrad ho ří! 

 
KOSTLIVEC: Husiti! 

 
MARIE: To spíš D římal. 

 
STAROSTKA: A už toho mám opravdu dost. Marie, utíkejte 

rychle pro dozor čího, a ť vyhlásí poplach!  
 
MARIE: Provedu! ( odbíhá ) 

 
STAROSTKA: A my pob ěžíme na hrad. P ěšky to bude 

nejrychlejší. Hlavn ě žádnou paniku. ( na 
kostlivce ) Vy m ůžete b ěžet za námi. 

 
KOSTLIVEC: Nejsem si jistý, jestli když vy pob ěžíte p řes 

město a já budu utíkat za vámi, že to nevyvolá 
žádnou paniku. Jestli dovolíte, p ůjdu zkratkou. 
( leze do sk řín ě) M ůžete se mnou, dámy. 

 
STAROSTKA: ( pokr čí rameny ) Pro č ne. 

 
Všichni t ři mizí ve sk říni.  
 
BLECHOVÁ: Budu pot řebovat baterku? 

 
KOSTLIVEC: Ne. Mám tady elektriku. 
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OBRAZ 11 
 
 

Na hrad ě 
 
 

Po hradním sálu b ěhá naštvaný duch. Roucho má celé špinavé, 
sem tam propálené díry. P řichází i rytí ř. Také se oprašuje a 
vykašlává kou ř. Zvenku doznívá bou řka. 
 
RYTÍŘ: Až já toho zmetka dostanu do ruky! Takhle 

zakou řit celý hrad! 
 
Duch zu řiv ě gestikuluje. 
 
RYTÍŘ: Neboj, už neho ří. Já vím, ty bys to odnesl 

nejh ůř. 
 
Do sálu p řichází kostlivec, starostka a Blechová. 
 
KOSTLIVEC: Vedu hosty! 

 
STAROSTKA: Dobrý den. Jsem starostka tohoto m ěsta.  

 
KOSTLIVEC: Jak to, že neudržujete ohe ň? 

 
RYTÍŘ: Luciáš nám s tím pomohl. Poslal nám p ěkný 

slejvák. I ti dva vojáci nakonec hasili. 
 
STAROSTKA: Cht ěla bych se vám omluvit. Takhle jsme to 

opravdu necht ěli. 
 
KOSTLIVEC: Jo, ten purkmistr si to všechno vymyslel. 

 
Starostka podá rytí ři ruku, ten ji váhav ě p řijme. 
 
RYTÍŘ: Myslel jsem si to.  

 
STAROSTKA: Místostarosta ode m ě neměl žádné pov ěření. 

Jednal na vlastní p ěst. Za pad ělání ú ředního 
dokumentu ho čeká káze ňský postih. 

 
RYTÍŘ: Bude o hlavu kratší? 
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STAROSTKA: Tyto st ředov ěké tresty se na radnici už bohužel 

nepraktikují. Ale navrhnu jeho odvolání. 
 
RYTÍŘ: Nevím, jestli to bude sta čit. K jeho h řích ům si 

při čt ěte i žhá řství.  
 
BLECHOVÁ: A korupci! Ten garážový d ům. 

 
RYTÍŘ: Drželi jsme ho tady, ale utekl i s tou babou. A 

pak jsme ucítili kou ř.  
 
STAROSTKA: My ho dostaneme. 

 
BLECHOVÁ: Nebude t řeba, už ho dostali. 

 
Do sálu p řichází strážmistr s prapor číkem. Vedou svázaného 
Dřímala a Kostohryzovou. 
 
DŘÍMAL: Okamžit ě mě pus ťte!  

 
PRAPORČÍK : Daleko neutekli. Byli zalezlí v mu čírn ě. M ěli 

tam schovaný i kanystr. 
 
RYTÍŘ: V mu čírn ě? Ale to jste m ě měli zavolat. Mám tam 

ješt ě funk ční pale čnice. 
 
KOSTOHRYZOVÁ: Pale čnice né! 

 
STAROSTKA: Já se obávám... 

 
RYTÍŘ: A já vím, ten náš st ředov ěk. 

 
STAROSTKA: Já se obávám, po tolika letech budou už ty 

pale čnice rezavé. Mohla bych n ěkde sehnat trochu 
oleje. 

 
DŘÍMAL: Tak už nechte té komedie a okamžit ě nás pus ťte.  

 
STAROSTKA: Kdo zapálil hrad? 

 
DŘÍMAL: Jak to mám v ědět? 

 
BLECHOVÁ: Kde jste vzal to rozhodnutí o demolici? 
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DŘÍMAL: Nevím, o čem mluvíte. 

 
RYTÍŘ: Ten je zatvrzelý jak husita. 

 
STAROSTKA: ( na strážníky ) Odvezte ho na státní policii, a ť 

ho zadrží. Já jim p řijdu podat vysv ětlení. 
 
STRÁŽMISTR: Ano, paní starostko. Víte my... 

 
STAROSTKA: S vámi to proberu pozd ěji. A s prémiemi se 

rozlu čte. 
 
PRAPORČÍK : Rozumím. ( na D římala ) Tak jdeme, jdeme. 

 
DŘÍMAL: Já chci právníka! 

 
PRAPORČÍK : Kašpar už čeká! 

 
DŘÍMAL: Kašpara né! 

 
KOSTOHRYZOVÁ: Já t ě neopustím, Pepíku. 

 
STAROSTKA: To máte pravdu. Tu odve ďte s ním. Musí se to 

všechno vyšet řit. 
 
Policisté odcházejí a vedou sebou D římala s Kostohryzovou. 
Duch je ješt ě po cest ě straší. P řichází Marie s deštníkem. 
 
MARIE: Tak je po ohni? Máte št ěstí, že za čalo pršet. 

 
KOSTLIVEC: Luciáš pomohl! 

 
Rytí ř i duch se vítají s Marií. 
 
MARIE: Takže to dopadlo dob ře? 

 
RYTÍŘ: Dob ře? Jak se to vezme. 

 
STAROSTKA: Ty peníze na rekonstrukci seženeme. M ůžete tady 

strašit dalších šest set let. 
 
RYTÍŘ: No práv ě. Když ty roky vidím p řed sebou. 

 
Přichází bílá paní. 
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BÍLÁ PANÍ : Pan rytí ř má pravdu. M ě už to strašení také 

zmáhá. 
 
RYTÍŘ: Má paní.  

 
BÍLÁ PANÍ : Kdybych m ěla hmotné t ělo, tak jsou všechny 

kameny, po kterých ta staletí chodím, už dávno 
vyhlazené. 

 
STAROSTKA: Vy už nechcete strašit? 

 
BÍLÁ PANÍ : Už bych cht ěla mít klid. 

 
Rytí ř p řejde k bílé paní a chytí ji za ruku. 
 
MARIE: Co by vám pomohlo? 

 
RYTÍŘ: T ěžko říct. 

 
BÍLÁ PANÍ : Je to prokletí. 

 
BLECHOVÁ: Já bych možná v ěděla.  

 
RYTÍŘ: To byste byla první za t ěch šest set let. 

 
BLECHOVÁ: Vy jste žila s rytí řem pod jednou st řechou. Ale 

jeho zákonná manželka p řed Bohem jste nebyla. 
Všichni to v ěděli. Jaké to bylo? 

 
BÍLÁ PANÍ : Ano, jako prokletí. Nemohla jsem s ním do 

spole čnosti, nemohla jsem ho doprovázet na 
cestách. Ani na trh jsem nemohla, všichni se mi 
smáli. Byla jsem pro n ě jen rytí řova coura. 

 
RYTÍŘ: Odpustíš mi to n ěkdy? 

 
BLECHOVÁ: Tady odpušt ění nesta čí. Vy si ji budete muset 

vzít. 
 
RYTÍŘ: Vzít? 

 
BÍLÁ PANÍ : Vzít? To by... to by mohlo fungovat. 
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RYTÍŘ: Budiž, já jsem pro. Ale je to nesmysl. Který 

fará ř oddá dv ě strašidla? 
 
STAROSTKA: V dnešní dob ě už máte na výb ěr. Civilní nebo 

církevní s ňatek. To by opravdu mohlo fungovat. 
Vy jste génius, paní Blechová. 

 
MARIE: M ě to nikdy nenapadlo. Ale ano, vystrojíme vám 

obrovskou veselku.  
 
KOSTLIVEC: A víno pote če proudem! 

 
RYTÍŘ: Hlavn ě z tebe.  

 
BÍLÁ PANÍ : Na to už jsme trošku sta ří. Ale ten civilní 

sňatek je platný i p řed Bohem? 
 
STAROSTKA: Na oddacím listu je kulaté razítko. Tak to 

myslím platí pro všechny instituce. 
 
BÍLÁ PANÍ : Paní starostko, ud ělejte to hned. 

 
RYTÍŘ: Hned? Vlastn ě pro č ne. 

 
STAROSTKA: Hned? Já nevím, jestli mám všechno pot řebné. 

 
MARIE: Vy nic nepot řebujete. Ale budoucí manželé ano. 

Prstýnky a n ějaké sv ědky. 
 
KOSTLIVEC: A víno. Na p řípitek. 

 
MARIE: Po ob řadu používáme sekt. 

 
KOSTLIVEC: Sex? Hned po ob řadu? Ty jo! 

 
RYTÍŘ: Ale co ty prstýnky? K čertu! 

 
V sále se objevuje s efektem Luciáš. Všichni se lek nou. 
 
LUCIÁŠ: Dobrý den vespolek! My to tam dole všechno 

sledujeme. Je to lepší než televize. ( na 
starostku, ukloní se ) Dovolte, abych se 
představil. Jsem pekelný vyslanec, Luciáš. A pro 
vás ( na rytí ře a bílou paní ) n ěco mám.  
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Podá jim krabi čku s prstýnky. 
 
BÍLÁ PANÍ : Prstýnky! Luciáši, ty jsi m ůj nejmilejší 

zplozenec pekla. 
 
Luciáš podá kostlivcovi láhev sektu. 
 
LUCIÁŠ: N ěco na p řípitek. Sekt. 

 
KOSTLIVEC: Tohle? 

 
STAROSTKA: Tak máme všechno? Ješt ě sv ědky! 

 
Duch za čne strašit a poletovat kolem nich. 
 
STAROSTKA: Obávám se, že sv ědkové musí být živí lidé. 

 
Duch je smutný. 
 
KOSTLIVEC: Neboj. M ůžeš jít za druži čku. Ale b ěž se 

převléct. Vypadáš jak plachta z kamionu. 
 
Duch odchází. 
 
RYTÍŘ: ( na Marii ) Maruško, budeš tak laskavá a p ůjdeš 

mi za sv ědka? 
 
MARIE: Velice ráda. 

 
Bílá paní jde za Blechovou a ukloní se jí. 
 
BÍLÁ PANÍ : A mohla bych já požádat vás?  

 
BLECHOVÁ: Bude to pro m ě velká čest.  

 
STAROSTKA: Tak v tom p řípad ě, m ůžeme za čít. Hudba bude? 

 
Luciáš luskne prsty a ozve se varhanní (pekelné?) p reludování 
na varhany. Marie ješt ě upravuje šaty bílé paní, rytí ř si 
dodává odvahy s kostlivcem a Luciášem. Starostka za ujme své 
místo, proti ní se postaví rytí ř. 
 
KOSTLIVEC: Nem ěl by nev ěstu k oltá ři doprovodit její otec? 
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BLECHOVÁ: Toho husiti zabili u Sudom ěře. Pod kaplí je 

pohřbená jeho lebka. 
 
KOSTLIVEC: Tak to jsem teda v lepší form ě. Dovolíte? 

 
Uchopí bílou paní za ruku a vede ji místo otce k ry tí ři. Hudba 
se zm ění na svatební pochod. Ob řad dostává slavnostní ráz. Za 
bílou paní p řib ěhne duch jako druži čka, celý v čisté bílé i se 
závojem, za ním ob ě sv ědkyn ě. Kostlivec p ředá bílou paní 
rytí řovi a odchází otevírat láhev sektu. Když je vše 
přichystáno, hudba utichá. Luciáš otevírá ob řadní desky 
s textem a bere si slovo. 
 
LUCIÁŠ: Vážená paní starostko. P ředstavuji vám 

snoubence, ženicha rytí ře Mikuláše Lva 
z Hernajsburgu, nev ěstu paní Perchtu z Kostomlat 
a jejich sv ědky, paní Marii Novotnou a Alžb ětu 
Blechovou. Snoubenci se dohodli, že budou 
používat spole čné jméno rodu, Mikuláš Lev 
z Hernajsburgu a Kostomlat a Perchta 
z Hernajsburgu a Kostomlat. Snoubenci dále 
prohlásili, že jim nejsou známy žádné okolnosti 
vylu čující uzav ření manželství a že navzájem 
znají sv ůj zdravotní stav.  
( rytí řovo rozpa čité odkašlání )  
Protože splnili v ětšinu podmínek, které ukládá 
zákon o manželství, prosím paní starostku o 
slovo. 

 
Předá složku Starostce. Starostka otevírá a čte 
 
STAROSTKA: Milí h říšníci, kone čně jste se do čkali, te ď vás 

čeká vás peklo. 
 
LUCIÁŠ: Pardon, moje uvítací řeč. 

 
Luciáš vytáhne starostce správný papír. 
 
STAROSTKA: Milí snoubenci. Kone čně jste se do čkali. Po 

několika m ěsících známosti, kdy jste jeden 
druhého teprve o ťukávali... to je kravina. 
( rad ěji zavírá desky a za číná mluvit spatra ) 
Milá Perchto, milý pane rytí ři. Za t ěch šest set 
let jste si už vytrp ěli své. Nikdy jsem si 
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nebyla víc jistá, že zrovna vám p řinese 
manželství št ěstí. Říká se, že láska hory 
přenáší a trp ělivost r ůže p řináší. Vy jste nám 
to dokázali. Te ď už zbývá jen poslední v ěc, říci 
si to spole čné ano. 

 
Napětí vrcholí. Rytí ř se rovná, duch i sv ědkyn ě plá čou. I 
kostlivec plá če a sedá si. Starostka otevírá desky.  
 
LUCIÁŠ:  Prosím všechny p řítomné, aby povstali. 

 
Kostlivec si op ět stoupá. 
 
STAROSTKA: Táži se vás, pane ženichu, zda svým svobodným a 

úplným prohlášením dobrovoln ě vstupujete do 
manželství se zde p řítomnou sle čnou nev ěstou 
Perchtou z Kostomlat? 

 
RYTÍŘ: ( chvíli p řemýšlí, potom hrd ě) Budiž. 

 
MARIE: ( napovídá ) Ano! 

 
RYTÍŘ: Budiž ano! 

 
STAROSTKA: A táži se rovn ěž Vás, sle čno nev ěsto, zda svým 

svobodným a úplným prohlášením dobrovoln ě 
vstupujete do manželství se zde p řítomným panem 
ženichem rytí řem Lvem Mikulášem z Hernajsburgu? 

 
BÍLÁ PANÍ : Ano. 

 
STAROSTKA: Protože jste splnili v ětšinu podmínek, které 

vyžaduje právní řád České republiky pro vznik 
manželství, prohlašuji tímto Vaše manželství za 
právoplatn ě uzav řené. 

 
Kostlivec bouchne šampa ňské, ostatní tleskají a radují se. 
 
KOSTLIVEC: Hodn ě št ěstí, málo plá če, do roka dva kudrná če! 

 
STAROSTKA: Tradi čním symbolem manželského svazku jsou 

snubní prsteny. Proto Vás nyní žádám, abyste si 
vyměnili prsteny a dali si sv ůj první manželský 
polibek. 
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Novomanželé si berou od sv ědků prstýnky a navzájem si je 
nasazují. Potom si dají polibek. V tu chvíli se sta ne n ěco 
kouzelného. Varhany hrají krásnou hudbu, sv ětla zá ří a rytí ř 
s bílou paní spole čně odcházejí do nebe. Ostatní se s nimi 
lou čí máváním. A najednou jsou pry č, sv ětla už nezá ří a hudba 
utichá. 
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OBRAZ 12 
 
 

Na hrad ě 
 
 

Všichni jsou dojati, nejvíc p řekvapiv ě kostlivec. Sedí u stolu 
a utírá si slzy. 
 
KOSTLIVEC: To bylo tak krásné. Po tolika letech se do čkali. 

Mně úpln ě te čou slzy. 
 
Duch p řináší lavor a pokládá ho pod kostlivcovu židli. 
 
BLECHOVÁ: Už jsou tam naho ře? 

 
LUCIÁŠ: ( dívá se nahoru ) Ješt ě čekají p řed bránou. 

Dneska má službu svatý Petr. 
 
BLECHOVÁ: Oni ho tam vezmou? Podle kronik zabil rytí ř 

několik stovek nep řátel. 
 
LUCIÁŠ: To bylo v boji. Za to dostane jenom obecn ě 

prosp ěšné práce. 
 
BLECHOVÁ: I tam? ( dívá se nahoru ) 

 
LUCIÁŠ: No jo. Bude pršet na poušti, otevírat padáky, 

zve řej ňovat odposlechy politik ů a tak. 
 
STAROSTKA: Já to tušila. ( na kostlivce ) A jak to, že vy 

jste nezmizel taky? 
 
KOSTLIVEC: Já? Pro č já? Já jsem si Perchtu nevzal. 

 
STAROSTKA: A nechcete si taky n ěkoho vzít, abyste tu 

nestrašil? 
 
BLECHOVÁ: T řeba Kostohryzovou? 

 
KOSTLIVEC: Fuj, dejte pokoj. Mn ě se tady líbí. 

 
MARIE: S kým te ď budeš hrát po nocích mariáš? 
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Duch se hrd ě hlásí. 
 
KOSTLIVEC: No jestli jsem dob ře rozum ěl, hrad se bude 

rekonstruovat. To pak budete pot řebovat p řes den 
pr ůvodce a v noci hlída če, ne? 

 
STAROSTKA: Kolik si ú čtujete, pane kasteláne? 

 
KOSTLIVEC: M ě sta čí lešt ěnka na kosti a sem tam láhev vína. 

 
BLECHOVÁ: S vaší erudicí budeme mít nejlepšího pr ůvodce 

v republice.  
 
KOSTLIVEC: Jo, erudici mám ve sk říni. Tu si dávám na zimu. 

 
MARIE: A ob čas m ůžeš zasko čit na návšt ěvu. Že, paní 

starostko? 
 
STAROSTKA: Samoz řejm ě. Ale rad ěji ve dne. A te ď nás 

omluvte, musíme do řešit n ějaké v ěci na policii.  
 
LUCIÁŠ: Vsadím se s vámi, paní starostko, že ten D římal 

dostane taky maximáln ě obecn ě prosp ěšné práce. 
 
STAROSTKA: To není fér. Vy vidíte do budoucnosti. 

 
LUCIÁŠ: Ne, já čtu noviny. 

 
Luciáš, Starostka, Blechová a Marie odcházejí. Mari e ješt ě 
přib ěhne za kostlivcem a dá mu pusu na lebku.  
 
MARIE: Tak ahoj. Ob čas tu za vámi p řijdu. P řinesu 

nějaké víno. A ť vám tu není smutno. 
 
KOSTLIVEC: Budeme se t ěšit. 

 
Duch i kostlivec mávají odbíhající Marii. Duch vypa dá smutn ě. 
Kostlivec ho obejme kolem ramen. 
 
KOSTLIVEC: Tak vidíš, kamaráde. Všichni jsou pry č. A nám už 

zbývá jenom ten sex na stole. 
 
Duch vyd ěšené poodsko čí. 
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KOSTLIVEC: ( ukazuje na st ůl ) Ani se nenapili.  

 
Jde ke stolu a nalévá dv ě skleni čky. Pozvedne sklenku 
k p řípitku. 
 
KOSTLIVEC: Já už se na to pr ůvodcovství t ěším. A víš co? 

Připijeme si na budoucnost. Na nás a náš kšeft. 
Ať je tady čím dál mí ň strašidel. A když už tady 
jsou, a ť jsou aspo ň obecn ě prosp ěšná! 

 
Při ťuknou si s duchem a ukloní se. 
 
 
 
 

KONEC 


