
Od Mazance do Lhoty 
aneb od vertikál k horizontálám 

(myšlenkově chudá hra) 
 
Osoby:  
vypravěč – Vláďa  
Jeníček – Zdeněk  
Mařenka – Naďa  
úředník na katastrálním úřadu – Petr  
spokojený chalupář – Jirka  
obyvatelé Lhoty – starousedlíci – Alla, Helena, Jarmila, Luděk, Pavel, Zuzana, Zuzana 
Čtrnáctka – všichni  
 

Obraz první – byt, výtah a atelier v Mazancově 
ulici 
Jeníček a Mařenka sedí v bytě za stolem 
Vypravěč: Jsem u Mařenky a u Jeníčka v bytě, Praha 
Modřany, Mazancova ulice. V témže domě v suterénu je 
i jejich atelier. Mimochodem název Mazancova je 
odvozen od jistého Mazance, v žádném případě prosím 
nespojovat toto slovo s kvalitou práce v jejich 
Propagačním atelieru!! 
Jeníček (vstane a protáhne se): Tak mámo jedem do 
práce, je čas 
Mařenka:  Máš pravdu táto, tady máš jídlo na cestu 
(podá mu něco malého – čokoládový bonbón) 
Oba nastoupí do výtahu a sjedou dolů do atelieru, po 
cestě strčí do pusy „jídlo“, po dojezdu vystoupí z výtahu 
do atelieru. 
Jeníček: No dneska ta cesta nějak odsejpala 
Mařenka: Jo, jo, žádná zácpa po cestě 
Oba začnou „pracovat“ 
Oba: Praci, praci, praci 
Mařenka: tak táto je večer a je čas se vrátit domů 
Jeníček: Jo, jo, teď už nebude dopravní špička 
Oba nastoupí do výtahu a vyjedou zpět nahoru do bytu 
Jeníček: tak zase doma 
Mařenka: Ano, tak zase doma 
Vypravěč: Uběhne noc a druhý den ráno 
Vypravěč: Jsem u Mařenky a u Jeníčka v bytě, Praha 
Modřany, Mazancova ulice. V témže domě v suterénu je 
i jejich atelier. Mimochodem název Mazancova je 
odvozen od jistého Mazance, v žádném případě prosím 
nespojovat toto slovo s kvalitou práce v jejich 
Propagačním atelieru!! 
Jeníček (vstane a protáhne se): Tak mámo jedem do 
práce, je čas 
Mařenka: Máš pravdu táto, tady máš jídlo na cestu 
(podá mu něco malého – čokoládový bonbón) 
Oba nastoupí do výtahu a sjedou dolů do atelieru, po 
cestě strčí do pusy „jídlo“, po dojezdu vystoupí z výtahu 
do atelieru. 
Jeníček: No dneska ta cesta nějak odsejpala 
Mařenka: Jo, jo, žádná zácpa po cestě 
Oba začnou „pracovat“ 
Oba: Praci, praci, praci 

Mařenka: tak táto je večer a je čas se vrátit domů 
Jeníček: Jo, jo, teď už nebude dopravní špička 
Oba nastoupí do výtahu a vyjedou zpět nahoru do bytu 
Jeníček: tak zase doma, ale mámo, už té práce mám 
dost, musíme taky někdy ven! Pojď, půjdeme se projít 
Oba se seberou a vyjdou ven  
 

Obraz druhý – před domem: 
Jeníček: No to jsou výhledy, dům, výškový dům, dům, 
ještě vyšší DUM, jsme nad údolím Vltavy…… 
(píseň „ Vltavo, Vltavo“), po skončení písně Jeníček 
plynule naváže řeč… 
Jeníček: vysoko nad řekou a hovno vidíme! Sakra, teď 
jsem do něčeho šlápnul, co to je? (sehne se a zdvihne to 
něco - čokoládový bonbón) Hm. Hm není to hovno? 
(kousne do toho) Je to hovno!! Takhle to dál nejde, Furt 
nahoru a dolů, když jdem ven, samý výškový baráky 
okolo, ho… ehm, nic nevidíme, to se musí změnit! 
Mařenka: máš pravdu. Pro začátek jedem na Stezku!! 
Jdeme domů balit.  
Odcházejí zpět domů, ale jdou nějak ztěžka 
Mařenka: Ježíš, to je hrozný, jsme ale nějaký zesláblí, 
jestli tu Stezku vůbec ujdem! Víš co, radši tam 
pojedeme na kole!! 
 

Obraz třetí – Na Stezce 
Oba sedí na kole a jako jedou, okolo nich se pohybují 
ohnuté postavy s velkými batohy na zádech, dělají 
kroky, ale pohybují se dozadu, aby tak simulovaly jízdu 
na kolech vpřed. 
Jeníček: No, to je paráda, čerstvý vzdoušek, krásná 
krajina. Akorát nějaký pocestní se nám tady motají. Ale 
ty rozhledy! 
Mařenka: No to je nádhera. To jsou panoramata!! Ale 
kudy dál? (koukají do mapy) Holany, Loubí, Kozí roh, 
Chudý hrádek. No jedem a někam dojedem.  
(píseň Tisíc mil) 
Mařenka: nějak se furt motáme – Pavlovice, Drchlava, 
zase Chudý hrádek, Čertova rokle. Hergot, teď jsme zase 
do něčeho vjeli! Kudy nás to vedeš? Jsme zadělaný až za 
ušima. Kudy z toho ven? Posviť na tu mapu. (Opět 
koukají do mapy) Dřevčice, Drchlava, Lhota, Zátyní, 
Dubá, sakra kudy?  



Jeníček: No zkusíme to tady, jak je to světýlko. Přes 
Dřevčice tady na Lhotu. 
 

Obraz čtvrtý – ve Lhotě dojedou před chalupu 
Mařenka: Táto, to je krásná chaloupka!!!! 
(oba obdivují chaloupku – perníková zabalená v 
celofánu) 
Mařenka: a hele je nějaká zabalená, to asi bude na 
prodej. Táto, kolik máš u sebe? Pojď, koupíme jí!!  
Jeníček: (vytáhne z kapsy nějaké drobné) Tak jo, už těch 
mrakodrapů mám plný zuby. 
Mařenka: Ale jenom jestli jsou tady dobří lidé! Hele 
tamhle někdo sedí. Vypadá jak pocestný. 
Jeníček: (dívá se, zacloní si oči) Ne, není to pocestný  
Mařenka: tak není to pocestná? 
Jeníček: (váhavě) Je to těhotná pocestná …. 
Přijdou blíže k postavě  - je to chlap s panděrem 
Oba: (radostně) Je to spokojený chalupář!! Tady bude 
dobře!!  
 

Obraz pátý – na Katastrálním úřadu 
Úředník: Tak další!! No, co máte?  
Jeníček: Dobrý den, my jsme si koupili chalupu a chtěli 
bychom to nechat zapsat. 
Úředník: Jak zapsat, co zapsat, mluvte jasně člověče!  
Jeníček: No zapsat jako že je naše.  
Úředník: Jak JAKO, ona je jen JAKO vaše? 
Jeníček: Ne, JE naše, už jsme ji koupili 
Úředník: No tak neříkejte JAKO, my jsme tady Úřad, 
pane, tady všechno musí klapat! 
Jeníček: Promiňte, my jsme tedy koupili před nedávnem 
chalupu a chtěli bychom jí tedy nechat zapsat do tento, 
do katastru. 
Úředník: Jo táák, chcete tedy podat (a pomalu 
předříkává) Návrh na povolení vkladu vlastnického 
práva do katastru nemovitostí 
Jeníček: Aaaaano, jak říkáte vklad.  
Úředník: No tak si podejte žádost, že, dvakrát, že, 
opatřenou kolkem, že, doložit šestkrát kupní smlouvu, 
že. No a patří to vůbec do kompetence našeho úřadu. 
Kde to vlastně máte? 
Jeníček: Ve, ve Lhotě, prosím. 
Úředník: Cože????? Ve Lhotě, ste upad’ na hlavu ne? 
Víte kolik je Lhot? Von si řekne ve Lhotě!!  Je to Lhota – 
Smetanová, Tvarožná, Horní, Dolní, Prostřední, Dlouhá, 
Červená, Nová, Husí, Hroznová, Písková, Kostelní, 
Řešetová, Ostrožská, Chodská, Nedošova, Šárovcova 
nebo snad Vlachova? 
Jeníček: Ne prosím, katastrální území kódového čísla 
791211! 
Úředník: Jó, Lhota u Dřevčic! V takový pr… díře jste si 
koupili chalupu? No tak ukažte tu žádost. 
(píseň Razítko) 
 
 

Obraz šestý - konečně na chalupě ve Lhotě.  

Jeníček a Mařenka sedí v chalupě, skupina starousedlíků 
s plnými tácy v rukách přijde k chalupě a zavolá: 
Starousedlíci: Chalupo, chaloupko, přebývá v tobě 
někdo? 
Jeníček a Mařenka: Ano, pojďte dál, máte-li plné ruce 
Starousedlíci: No tak vás tady vítáme a na uvítanou 
jsme Vám tady zavinuli, upekli … 
Jeníček a Mařenka: no to je ale náhoda, my jsme vám 
taky zavinuli, upekli … 
Začnou si navzájem nabízet 
Všichni, ale postupně: Berte si, z dovolení … vy si taky s 
dovolením berte … vy si taky s dovolením berte 
…………………………. 
Za chvíli si postupně všichni schváceně sednou 
Opět všichni a postupně: Já už s dovolením nemůžu … 
Já už taky s dovolením nemůžu … Já už nemůžu ani bez 
dovolení!! 
Jeníček: Nojo, co s tím tady budeme dělat? 
Mařenka: Jééé Já vím! Pozveme Čtrnáctku. Je začátek 
léta, to by mohli a taky budeš mít ty narozeniny. 
Jeníček: No já nevím, abych zase nemusel tajtrlovat jako 
posledně, vzpomínáš, před třemi roky. No to jak mi 
koupili ty hračky a já, abych jim udělal radost, tak jsem 
blbnul jako Rambo, dával si nůž do pusy, plazil se, házel 
granátem, střílel. Fakt jak blbec ! Ovšem na druhou 
stranu …. Dělat na těch loukách supermana (zasněně se 
podívá do dáli)…. Na těch pláních zelených … 
(píseň Zelené pláně) 
Po jejím doznění se na pódium nahrne celá Čtrnáctka, 
začnou jíst, pít …… 
Čtrnáctka: no to je bašta… no to je ale pěkná 
chaloupka… no ta se vám povedla… no to je pěkná 
zahrádka… ale chtělo by to možná víc kleče… no tady je 
to hezký… no to je bašta (a tak pořád dokola) 
do toho Jeníček a Mařenka (postupně, sem tam): 
Kobylky hadr!! Zlatý kůrovec!! 
Čtrnáctka: jé, tady je i bazén!… Ale, to je pěkný bazén!… 
A jak je pěkně kulatý!… A je v něm voda!… No ten se 
vám taky poved! 
(píseň Ta lhotecká plovárna) 
 
A konečně KONEC!! 


