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Osoby: 

 
     Petr Nový – výtvarník 
     Péťa Nový - syn (7 let) 
     Vilém Skála - programátor 
     Eva Dorazilová - studentka 
     Ratim Takáč - informatik města 
     Klára Derková - informatička okresu 
     Věra Silná - sekretářka 
     Dan Takáč - seřizovač 
     Jana Hašková - jeřábnice 
     Tomáš Oblý - soustružník 
     Jana Oblá (Janča) - dělnice-manipulátorka 
     Karel Zával - třicátník 
     František – chatař 
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Obraz 1. V tovární hale 
 (během tohoto obrazu běží úvodní titulky) 

 
   Dan v ústroji seřizovače vchází vraty do haly a podél řad postarších soustruhů míří 
k předposlednímu. Cestou dává přednost manipulátorům s vozíky a paleťáky. 
 Dan: (k soustružníkovi) Ve čtyři. 
   Tom vypne soustruh. 
 Tom: Ve čtyři? 
 Dan: Je to definitivní. Teď mi brácha volal. Já pojedu s ním a pro vás se vrátí Vilda až 
odveze první várku. 
 Tom: A Jana? 
 Dan: Pojede s váma. Cestou ji vyzvednete. 
   Dan odchází na konec haly a zastaví se u jedné manipulátorky (Tomovy sestry, 
rovněž Jany). Ťuká si na hodinky a ukazuje směrem k Tomovi, z čehož je zřejmé, že jí sděluje 
to stejné. Poté odchází vraty z haly. 
 
  

Obraz 2. Dvůr továrny 
 

   Starý přihrblý chlapík zápasí na hrbolaté cestě s plně naloženou paletou, za níž ho 
není ani vidět. Dan na nešťastníka nakoukne a zapře se do nákladu. 
 Dan: Já vám helfnu. (pomáhá paletu dotlačit až k úhledné asfaltce u protější haly) 
Vám toho ale naložili.  
 Stařík: Naložili. Nakládají furt stejně, ale síly už není jako zamlada, chlapče, v tvém 
věku jsem to zvedl na ocase a dnes... Stárnem, kurva, stárnem, to poznáš jednou sám, to si furt 
člověk říká ještě nejsem tak starý, ještě mám dost času, furt jsou tu starší, pak se ti jednoho 
dne nepostaví a všechno je v prdeli... (ztěžka si oddechne) Stáří je, kurva, stav... A tuhle znáš? 
Víš, co máš udělat, když v bazénu dostane epileptik záchvat? 
 Dan: To jsem zvědavý. 
 Stařík: Naházet prádlo a nasypat prášek. 
 Dan: To je ale brutus, pane Havránek. 
   Dan otvírá dveře haly, aby vpustil staříka, ale ten pobaveně se šklebící ukazuje, že 
míří jinam, a tak Dan vstupuje sám. 
 
 

Obraz 3. V tovární hale 
 

  Dan vchází do haly plné moderních NC a CNC strojů a vzhlíží vzhůru, aby zjistil, kde 
je jeřáb. Pak vykročí ke kabince jeřábnice. Od jednoho soustruhu k němu přikročí postarší 
buclatá soustružnice a ukazuje na počítač. Dan zjevně otrávený závadu hravě odstraní 
a pokračuje k jeřábnici. Té naznačí (až si ho konečně všimne), aby otevřela okýnko a sundala 
si sluchátka wolkmanu. 
 Dan: Ve čtyři tě vyzvednou. 
 Jana: A ty? 
 Dan: Jedu už s bráchou. 
 Jana: Proč nejedeš se mnou? 
 Dan: Není to jedno? 
 Jana: Není. 
 Dan: Chci jim pomoct. Musíme vyvětrat, nanosit dřevo, zatopit... Buď ráda, že 
přijedeš do hotového. 
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Obraz 4. Ateliér 

 
   Petr ukládá štětce na polici, utírá si ruce a obhlíží rozmalovaný akt. 
 Petr: Jsi krásná. Vyzařuje z tebe animální sexualita, smyslnost, které se člověk 
neubrání. 
 Klára: (vychází z koupelny) Animální sexualita?... 
 Petr: Živočišnost. Jseš sexy. 
 Klára: Blázne. (políbí ho) Jenom aby mě nikdo nepoznal. 
 Petr: Neboj, nejsem blázen. Podívej. (ukáže na ostatní hotové akty) Znáš někoho? 
 Klára: A měla bych? 
 Petr: Vlastně máš pravdu. 
 Klára: I když, tahle - mít trochu jiný účes a kulatější obličej - by mohla být Danova 
Jana. 
 Petr: Nechceš začít malovat? Máš docela bujnou fantazii. 
 Klára: Rozhodě ne tak bujnou, jak bujný máš život. 
 Petr: (obejme ji a políbí) Taky díky tobě. A díky tomu, že jsem nepodlehl ženitbě, 
prozatím. 
 Klára: Mám z toho všeho nepříjemný pocit. 
 Petr: Že by se v tobě začalo probouzet svědomí? 
 Klára: To mi křivdíš. 
 Petr: (zkontroluje čas) Možná, ale teď už radši běž, ať se stihneš připravit, já musím 
za chvíli stejně pro Péťu. 
 Klára: Na to se těším z celé chaty nejvíc, táto, vidět otce v akci, pozorovat tě při 
výchově. 
 Petr: To mě těší. Jenom se, prosím tě, nezačni křenit, až budu moralizovat, to by 
mohlo vzbudit podezření. (otevře dveře a vystrčí ji na chodbu) 
 Klára: Já kamenem házet nebudu. Pa. 
 
 

Obraz 5. Na schodišti paneláku 
 

   Petr obtěžkán zavazadly schází se svým synem po schodech a vyptává se. 
 Petr: Tužky, pastelky máš? 
 Péťa: Mám. 
 Petr: Papíry nějaké mám. Nůžky máš? 
 Péťa: Mám, na vystřihování. I papíry. 
 Petr: Kartáček na zuby máš? 
   Péťa mlčí. 
 Petr: Kartáček... 
 Péťa: Nevím. 
 Petr: Péťo uč se být samostatný, na mamku nemůžeš celý život spoléhat. (položí tašku 
a začne ji prohrabovat, při tom pokračuje ve výslechu.) Tenisky?... Máš, vidím. 
 Péťa: (vyndá z kapsy plastové figurky) A dinosaury mám. 
 Petr: Aha. A tatar máš? 
 Péťa: Nemám. 
 Petr: Kartáček máš, to mě máma překvapila... (zavře tašku, hodí ji na rameno, pohladí 
syna a pokračují v cestě) 
 Péťa: Nemám tatar, tati. 
 Petr: Nevadí, ušmikneme jalovec, aspoň si to holky užijí. 
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Obraz 6. Vilémův byt – obývák 
 
   Vilém - již ve sportovním odění - narychlo něco dodělává v počítači a vypíná jej, 
zkontroluje displej mobilního telefonu a vsune jej do kapsy, totéž udělá se služebním a vsune 
jej do druhé kapsy. 
 Vilém: Prášky máš všechny, myšáku? 
 Eva: (z koupelny) Všechny. (přichází do obýváku) Myslíš, že se to hodí, miláčku? 
   Vilémovi zazvoní služební mobil a vyndá jej z kapsy. 
 Vilém: Sluší ti to. (podívá se na displej, Eva odchází zpět do koupelny) Ano?... 
Nechal jsem to v tom posledním souboru... Musí to tam být... (v koupelně něco spadne do 
kbelíku a ozve se dutá rána, načež Vilém vystřelí jako šíp) Moment. 
 
 

Obraz 7. Vilémův byt – koupelna 
 

   Vilém s mobilem v ruce vyděšeně nahlíží do dveří, zatímco Eva ukládá plastovou 
nádobku s gelem zpět na polici. 
 Vilém: Ty mě děsíš, myšáku. (pokračuje v telefonátu) Ano... Za chvíli odjíždím... Víte 
co, já se stavím... Hned. (vypne mobil a vsune jej zpět do kapsy) Ta účetní je blbá jak tágo... 
Za chvíli jsem zpátky. Jo, tašky beru rovnou. (odchází) 
 Eva: Vildo. 
 Vilém: (nakoukne zpět do dveří) Ano? 
 Eva: Miluju tě. 
 Vilém: Já tebe taky, ale budeš se muset ovládat, bude tam i dítě... 
   Eva ho políbí a zazvoní domovní zvonek. 
 Vilém: Ááá, my o dítěti... 
 
 

Obraz 8. Před vchodem do domu 
 

   Vilém vychází ze dveří a drží je aby se nezaklaply. 
 Vilém: Nazdar chlapi... (zazvoní mu mobil, vyndá jej z kapsy, podívá se na displej 
a sdělí Petrovi) Citrón. Běžte zatím nahoru, já musím ještě něco zařídit. 
   Petr se synem vchází do domu, Vilém přikládá mobil k uchu a odchází k autu. 
 
 

Obraz 9. Na schodišti 
 
   Petr se synem vcházejí do chodby a stoupají do schodů. 
 Péťa: Jaký citrón, tati? 
 Petr: Ále, to je přezdívka, Radimova, víš. Tak mu říkají kamarádi. 
 Péťa: A jak říkají tobě, taťko? 
 Petr: (chlapsky mu položí ruku na rameno) To se časem dozvíš. 
 Péťa: Až budu velký? 
 Petr: Až budeš velký. 
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Obraz 10. Ve Vilémově autě 
 
   Vilém s mobilem na uchu usedá za volant. 
 Vilém: Jasně. Vleze. Kolik toho, prosím tě, bereš? Jedem na tři dny, né na měsíc. 
Jasně. Televize?! To je hrůza, před některými výdobytky civilizace není úniku. Já vím, že se 
dá vypnout, ale vysvětluj to ostatním. (startuje a odjíždí, všechny úkony řízení zvládá 
bravůrně jednou rukou) Jasně. No, žijeme, co ti budu povídat, víš sám... 
 
 

Obraz 11. Radimův byt – pokoj 
 

   Prostor je plný nekvetoucích, ale i kvetoucích a plodících citrusů, jako v rajské 
zahradě. Vše v místnosti zdobí motivy citrusářského hobby (obrazy, nejrůznější artefakty, 
polštářky, přehozy, dokonce záclony, závěsy i koberce, taktéž veškeré oblečení). Radim 
s mobilem na uchu stojí před oknem a přitakává, přičemž prstem dloubá do květináčů, aby 
zjistil dostatečnou vlhkost substrátu, občas některou rostlinu zaleje nebo porosí. Z vedlejší 
místnosti se ozývá čilý pohyb. 
 Radim: Hmm. To je kruté... Já jsem zažil jeden jediný záchvat za celou dobu a nebylo 
to nic příjemného, to ti rozumím. 
   Z vedlejší místnosti vejde naštvaná Klára, vezme si ze stolku prstýnky a zase odejde. 
 Radim: Jo... My jsme připraveni... Jenom mě prozvoň, až se budete blížit... Zatím... 
   Jakmile dohovoří, otevřou se dveře a vejde Klára. 
 Klára: Já se ti divím. 
 Radim: Čemu? (udiveně si obhlíží ruku umatlanou od zeminy) 
 Klára: Že se s ním dokážeš takhle bavit... 
 Radim: Zase začínáš? 

Klára: Promiň, ale to já nechápu. Dost na tom, že se s ním vůbec bavíš, dobrá, ale 
proč proboha o ní, a ještě tím ustaraným tónem. Nepřipadá ti to zvrácené?! 
 Radim: To se mám přestat bavit s dlouholetým kámošem, se kterým si ve spoustě věcí 
rozumím, jenom proto, že chodí s mou bývalou holkou? 
 Klára: Mluvíš o ní, jako by ti na ní mělo záležet!... Proboha, už to konečně pochop. 
Tvoje bývalá tě nechala, aby mohla píchat s tvým nejlepším kámošem a tobě to, sakra, ani 
nevadí! 
 Radim: Nejdřív jsme se rozešli a pak si s ním začala, tak proč by mně to mělo vadit... 
Už jsme to probírali tisíckrát... A navíc je nemocná, takže je zcela přirozené, že mě to lidsky 
zajímá. 
 Klára: Ještě jí začni litovat. 
 Radim: Nebuď krutá. 
 Klára: Já jsem krutá?... Ona je krutá, co ti udělala... 
 Radim: Kláro, nehádej se a pojď ke mně (čistou rukou ji obejme a políbí). Ber to z té 
lepší stránky, kdyby jsme se nerozešli, nepoznal bych tebe (Klára zjihne a Radim si utírá ruku 
do pracovní utěrky s citrusovými motivy). A, prosím tě, o její nemoci nevíš, řekl jsem ti to 
jenom proto, že jsem chtěl, abys to věděla, abys věděla, že být zdravý, je vlastně obrovské 
štěstí, ale nemusí to vědět každý, to si Eva nepřála, neví to ani můj brácha... 
 Klára se opět naštve a odchází, Radim se pohledem loučí se svými citrusy. 
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Obraz 12. Před vchodem do domu 
 
   U vchodu stojí se zavazadlem Věra. Ze dveří vychází Klára, při pohledu na Věru se 
na chvíli rozzáří a nezvykle intimně se políbí. 
 Věra: Všechno v pořádku? 
 Klára: Ale jo. 
 Věra: Možná mi nebudeš věřit, pusi, ale já se šíleně těším... 
 Klára: (nuceně se usměje) Vždyť já taky. 
   Obě odcházejí k autu. Ze dveří vychází Radim se svým bratrem Danem a obtěžkáni 
basou piv, krabicí s chleby a ostatním jídlem a taškou jdou k autu. 
 
 

Obraz 13. U Radimova auta 
 

   Klára naslouchá štěstím zářící Věře, přichází Radim s Danem se zavazadly. 
 Radim: Čau. (otvírá auto a kufr) 
 Věra: Ahoj. 
 Klára: (k Danovi) To je Věra, kámoška z práce. 
 Dan: (aniž by jim věnoval pohled ukládá věci do kufru) Nazdar. (k Radimovi) Budem 
rádi, když to sem narvem. 
 Klára: To je Dan, jeho brácha. 
 Radim: Něco vezme Vilda. Už by tu měl být. 
   Oba odcházejí pro další várku zavazadel. 
 Věra: Docela namyšlený, ne? 
 Klára: To víš, chlap... 
   Ulicí přijíždí Vilém s Evou, Petrem a jeho synem. 
 
 

Obraz 14. Byt Karla Závala 
 
   Před zrcadlem stojí urostlý třicátník v nátělníku s kuklou na hlavě a upřeně se 
pozoruje. Rychlým pohybem vyndá zpoza pasu pistoli. 
 Karel: Ruce vzhůru! Peníze na pult! 
   Nespokojen zastrčí pistoli zpět za pas a s novým výkřikem ji opět namíří. 
 Karel: Přepadení! Ruce nahoru! Prachy... 
   Znovu nespokojen zastrčí pistoli zpět a po krátkém přemýšlení úkon zopakuje. 
 Karel: Přepadení! Pracky, kurva, nahoru! Prachy sem!!! 
   Spokojen s celkovým dojmem si sundá kuklu a zapálí si cigaretu. Slastně vydechne 
a zasní se. 
 Karel: Ještě ráda se vrátíš. 
 
 

Obraz 15. Silnice ve městě 
 
   Radimovo auto následováno autem Viléma kličkuje odpolední dopravní špičkou 
ulicemi okresního města. 
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Obraz 16. V Radimově autě 
 

   Auto se stále snaží vymanit z náruče města. Radim zručně zvládá řízení a kontroluje 
v zrcátku zda má Viléma na dohled. Vedle řidiče sedí Dan v kšiltovce a netrpělivě 
přežvykuje. Za nimi sedí namáčknuté vedle sebe Klára a Věra, zbytek místa zabírají 
povlečení, prostěradla a krabice s proviantem. Klára třímá v klíně Věřinu ruku. 
 Dan: Aut jak namrdaných... Co máme k pití? 
 Radim: To nevydržíš? 
 Dan: Líp to uběhne... Nebudu celou cestu čumět, jak tu kvedláš šajtrpákou. 
 Radim: Za půl hodiny jsme tam. 
 Dan: (ke Kláře) Tak co tam máme? 
 Klára: (zašátrá v jedné z krabic a vyndá fernet citrus) Co asi... 
 Dan: Ááá citrusek a vychlazený. 
   Přiloží si láhev na tvář a totéž udělá bratrovi. 
 Radim: Rovnou z mrazáku. 
 Dan: (k Radimovi) Dáš si? Ty nemůžeš... 
 Radim: Teď mě dráždi. 
 Dan: Neboj ty to pak doženeš... Holky dáte si? 
   Klára podá láhev Věře, která se napije, pak se napije sama a láhev vrátí. Dan si řádně 
lokne a slastně se uvelebí. 
 Dan: Letos spíme na jedničce. 
 Radim: Na jedničce spí Šuky, je to nejvzdálenější pokoj od centra dění, ať se malý 
vyspí, když budeme pařit. 
 Dan: Já vím, proč jsem říkal děcka nebrat... Kdyby se naučil šukat, tak nemá tydle 
problémy. 
   Auto vyjíždí z města na čtyřproudou silnici a do vedlejšího pruhu najíždí Vilémovo 
auto s radostně mávajícím Péťou. 
 Radim: On nemá problémy. 
 Dan: Hovno. (napije se) 
 
 

Obraz 17. Silnice k rekreační oblasti 
 

   Vilémovo auto následováno autem Radima vjíždí do rekreační oblasti a míjí ceduli 
s nápisem "Vítá vás rekreační oblast Bečvárka". 
 
 

Obraz 18. Před chatou 
 
   U chaty stojí zaparkované oba automobily. Radim odemyká dveře chaty, nad nimiž je 
cedulka „Chata městského úřadu (smyšleného nebo skutečného okresního města)“, 
a příkladně vyndává z batohu pantofle s potiskem pomerančů a zatleská jimi. 
 Radim: A přezouvat se. Na verandě. 
   Péťa se rozběhne k houpačce vedle chaty, kde je i posezení a ohniště. Petr položí 
zavazadla u schůdků do chaty a jde za ním. 
 Péťa: Tatí, rozhoupej mě. 
 Petr: Ty se neumíš rozhoupat? To je ostuda. 
   Eva míjí Radima a odnáší do nitra chaty tašku. Vilém vyndává ze zadních dveří auta 
hi-fi věž a odnáší ji, Radim bere reprobedny a jde za ním. V Radimově autě si přiopilý Dan 
hraje s mobilem. Věra s Klárou berou věci z kufru a odnášejí je do chaty. 
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 Věra: Proč Šuky? 
 Klára: (dívá se na Petra houpajícího svého syna) Zkus hádat. 
 Věra: Jak to mám vědět. Jako že rád to?... Ty s ním něco... 
 Klára: (vyděšeně) Prosím tě, Věro... Šuky proto, že o ničem jiném nemluví a když 
náhodou mluví, vždycky je v tom nádech sexu. Ale to postřehneš sama. 
 Obě minou z chaty vycházející Evu a Viléma, Radim zápasí s okenicí verandy a snaží 
se ji zvenčí zajistit. 
 Vilém: Citri, na to se teď vyser! 
 Radim: (ukáže k houpačkám) Ovládej se ve výrazech. 
 Vilém: Vykašli se na to teď, pojďte mě vyložit, ať můžu jet. 
   Radim konečně okenici zajistí a jde k Vilémovu autu, vezme další náklad a odchází 
do chaty, před ním jde obtěžkaná Eva. 
 Radim: Nechceš pomoct? 
 Eva: Ne, to zvládnu. 
   Klára otvírá okenici okna nad schůdkama a slyší Radimův rozhovor s Evou, proto 
zase zabouchne, načež Radim jen zakroutí hlavou. 
 
 

Obraz 19. Pokoj č. 1 
 

   Klára se zvedá z postele, na níž klečela, aby mohla zevnitř odjistit a otevřít okenici, 
která je teď zase zavřená. Věra otvírá druhé okno pokoje. 
 Klára: (s úšklebkem) Nechceš pomoct? 
 Věra: Neber si to tak, pusi, zbytečně se mučíš. (pohladí ji) 
 Klára: Dnes jsem nějaká podrážděná.  
   Věra otevře okenici, kterou Klára zavřela a na chodbě je slyšet hlasy. 
 Klára: (šeptem) Mě jenom štve, že si sebe vůbec neváží, že se tak neskutečně 
ponižuje. 
   Radim otevře dveře a nakoukne. Je potěšen, že jsou obě přezuté. 
 Radim: Všechno v pořádku? 
   Vedle Radima se do pokoje protáhne Eva a položí k posteli batůžek. Klára s Věrou 
odcházejí. 
 Klára: Jenom jsme vám chtěly vyvětrat. 
 Eva: Díky. Na víkend hlásili rekordy, až pětadvacet a beze srážek, myslím, že nám to 
báječně vyšlo. 
 Klára: (s pohledem na Radima) Taky si myslím.  
 Radim: Zatopit ale musíme, v noci bude ještě zima. 
 
   

Obraz 20. Před chatou 
 
  Vilém vychází ze dveří chaty, proti němu se potácí přiopilý Dan s batohem na zádech 
a nabízí láhev se zbytkem fernetu. 
 Dan: Dej si, doktore. 
 Vilém: (chlácholivě) Inženýre... 
   Pokrčí rameny a ukáže k autu. Dan posmutní, ale jakmile si všimne Petra, rozzáří se, 
zvedne láhev nad hlavu a zavolá. 
 Dan: Šuky! 
 Vilém: Kroť se! Protentokrát Petr... A taky přece víš, že když je s ním, tak zásadně 
nepije. 
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 Dan: Abyste se všichni neposrali. 
   Napije se sám a vchází do chaty. Vilém nasedá do auta a odjíždí. Petr u houpačky 
dohlíží na syna. 
 Petr: Půjdem se pomalu vybalit, co ty na to... 
 Péťa: Ještě chvilku, tati. 
 Petr: Ale budeš se houpat sám. 
 Péťa: Né. 
 Petr: Dobrá, dvě minuty. 
 Péťa: Tati, a proč odjel strejda Vilda? 
 Petr: Jel pro ostatní. 
 Péťa: Pro koho? 
 Petr: Nebuď zvědavý, budeš brzo starý. 
 Péťa: Pro holky nebo pro kluky? 
 Petr: To se zavčas dozvíš. 
 Péťa: Až budu velký? 
 Petr: (usměje se) Ne, až přijedou. 
 

Obraz 21. Dřevník pod chatou 
 
   Petr nabírá lopatou do uhláku uhlí a zezadu se podél hromady dříví potichu plíží 
Klára. 
 Klára: Hú! 
 Petr: Co blbneš, nějak ti pookřálo. 
 Klára: Máš strach? (pověsí se mu na krk a políbí ho) 
 Petr: Ovládej se, co jsem ti říkal... A radši běž. (popostrčí ji) Je to riskantní. 
 Klára: (odchází) Taťka je posera. 
 
  

Obraz 22. Před dřevníkem 
 

   Klára vychází ven a všimne si, že ji z okna pozoruje Eva. 
 Klára: Evi, řekni, prosím tě, Věrce, že budeme muset nařezat. Tady žádné nejsou. 
   Eva zmizí v okně a z dřevníku vychází Petr. 
 Petr: Co nařezat? 
 Klára: Pruty. Na špekáčky, taťko. 
 Petr: (pro sebe) Ty bys potřebovala nařezat. 
 
 

Obraz 23. V kotelně 
 
   Radim se kutá v kotli a připravuje ho na zatápění. V otevřených dveřích zvenku se 
objeví Petr se dvěma naloženými uhláky. 
 Petr: Bude to stačit? 
 Radim: Uvidíme... Brácha vytuhl, chrápe u krbu. 
 Petr: Mrtvola. Aspoň nás nebude krmit tím svým technem. 
 Radim: To nás stejně nemine... Co říkáš Věře? 
 Petr: Je vcelku vkusně komponovaná, myslím výtvarně... Proč? Máš na ni zálusk? 
 Radim: Co já. Ty, ty už by ses měl usadit. 
 Petr: Dej mi pokoj s usazováním, citrusáři. Já jsem spokojený... Ale co ty? Klára mi 
připadá nějaká nesvá. 
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 Radim: Někdy má ty svoje nálady, co chceš, je to jenom ženská, takže to občas 
zaskřípe, ale pak se náš vztah pročistí a klape nám to dál. Udržet životaschopný vztah, to je 
alchymie, doktore... My problémy řešíme, nedusíme se v nich, jestli mi rozumíš. Umíme je 
ventilovat. 
 Petr: A co v posteli? To je padesát procent úspěchu vztahu. Pokud ženské chlap 
nevyhovuje, tak je na nejlepší cestě stát se paroháčem. 
 Radim: Myslím, že se k sobě hodíme... Nestěžuje si a já jí maximálně důvěřuju... To 
víš, každý nemůže být hypersexuál... A taky pracuju... Ale ona to nemá zapotřebí, to bys ji 
musel znát. 
   Ve dveřích z chodby se objeví Péťa. 
 Péťa: Tati, mně se chce kakat. 
 Petr: Když se otočíš, tak ty poslední dveře. 
  Péťa odchází. 
 Petr: Až budeš, zavolej. 
 Radim: To se sám nevytře, v sedmi letech? 
 Petr: Vytře, ale odvaž se pak sáhnout na kliku. 
 
 

Obraz 24. Rekreační oblast Bečvárka 
 
   Letecký pohled na silnici po níž k chatě přijíždí Vilémovo auto s Tomem, jeho 
sestrou Jančou a Janou. Petr připravuje ohniště, u něhož Klára s Věrou ořezávají pruty. Na 
posezení vedle chaty si Péťa pod dohledem Evy kreslí a jakmile spatří přijíždějící auto, 
rozběhne se s výkresem v ruce k němu. 
 
  

Obraz 25. Pokoj č. 3 
 

   Janča sedí na posteli a vybaluje si věci. Jana sedí naproti ní, vybaluje Danovy věci 
a ukládá je vedle do police skříně. Ve vedlejší místnosti je živo. 
 Janča: Proč jsi mu to neřekla? 
 Jana: Nevím. 
 Janča: Stejně se tomu nevyhneš. 
 Jana: (zamyslí se) Ono to není tak jednoduché. 
   Do pokoje vtrhne Tomáš a vrhne se ke svému batohu. 
 Tom: (k Janči) Uhni. 
 Janča: Burane. 
   Tom vyndá z boční kapsičky šlukovku a tabatěrku. 
 Tom: Od tebe to sedí... Zahulíme? 
   Obě odmítnou a Tom odejde. Od vedle je ho slyšet. 
 Tom: Zahulíme? 
 Radim: Možná později... A v chatě mi nekuřte! 
   Obě Jany sedí chvíli nehnutě proti sobě. 
 Janča: Co je na tom tak složité? 
 Jana: Mám strach. 
 Janča: Z čeho, prosím tě? 
 Jana: Nevím... Nevím, jak zareaguje, jak se zachová, ani nevím, jestli ho to konečně 
změní. Sama nevím, co vlastně chci. 
 Janča: Jani, myslím, že... Myslím, že si tě Dan nezaslouží. 
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Obraz 26. Před budovou benzinky – večer 

 
   Na dohled benzinky stojí Karel Zával a jakmile odjede poslední zákazník, 
zkontroluje si pistoli za pasem a odhodlaně vykročí ke dveřím budovy. 
 
 

Obraz 27. Jídelna – večer 
 
   Petr s Péťou s kartáčky na zuby v ruce a ručníky kolem krku vcházejí dveřmi 
z chodby od umýváren, Péťa je v pyžamu.  
 Petr: Zítra je taky den, Peťulo. 
   Zatímco ostatní jsou u táboráku na pokoji č. 2 se zamkne Radim s Klárou a je slyšet 
šeptání. 
 Radim: (vzrušeně) Klárko. 
 Klára: Já tě nepoznávám, ty můj citrónku... 
 Radim: To ten čerstvý vzduch, ta blízkost přírody... 
   Petr zakroutí hlavou a popostrčí syna ke dveřím. 
 Petr: (pro sebe) Nymfomanka. 
 Péťa: Co tati? 
 Petr: Nic. Na kutě. 
 
 

Obraz 28. Pokoj č. 1 – večer 
 

   Péťa skočí do postele a Petr přisedá a ukládá ho ke spánku. Od vedle je slyšet 
narážení lůžka do stěny a lidské sténání. 
 Petr: Tak dobrou, Péťo. 
 Péťa: Oni se bijou, tati? 
 Petr: Ne, to oni jen tak zápasí, ze srandy. (zabuší na stěnu) Prosím vás, přátelé, malý 
jde spát!  
   Z vedlejšího pokoje se ozve dvojhlasné "dobrou, Péťo", ruch se zmírní a ztiší se 
i steny. 
 Petr: Tak dobrou. Pusu. 
   Políbí syna, ale ten má hlavu plnou otázek. 
 Péťa: Tatí? 
 Petr: No? 
 Péťa: A holky spolu taky zápasí, že? 
 Petr: No, někdy taky. Ze srandy. Nebo když se hádají. Jako kluci. 
 Péťa: Ale kluci se nepusinkují. 
 Petr: Jak jsi na to přišel? Holky se pusinkují? 
 Péťa: Teta Klára se pusinkovala s tou novou tetou. 
 Petr: Věrkou? Kdes je viděl? 
 Péťa: Jak odešly na pruty... Pozoroval jsem je dalekohledem. 
   Petr si vše srovná v hlavě, aby to věrohodně vysvětlil. 
 Petr: Ty jsi číslo. Šmírovat lidi je neslušné... Asi se pohádaly... A pak se usmířily. 
A teď už dobrou. 
   Ruch od vedle po uspokojivém vzdechu muže a neuspokojivém vzdechu ženy ustane. 
 Péťa: Tati? 
 Petr: Co ještě? 
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 Péťa: Až budu velký, nebudu s holkama zápasit. 
 Petr: Dobře. Až budeš velký, rozhodeš si to sám. Jo a to šmírování zůstane jenom 
mezi náma, ano? Za to by tě nikdo nepochválil. To dnešní pozorování si nech pro sebe. 
Rozuměno?  
 Péťa: Rozuměno. 
 Petr: Dobrou. 
 Péťa: Dobrou noc. 
 
 

Obraz 29. Lesík za benzinkou – večer 
 

   Za prchajícím Karlem Závalem problikávají mezi stromy světla benzinky. Naštvaný 
a bez tašky běží jako o život a klestí si cestu houštinami mezi stromy. 
 Karel: Do prdele! Do prdele! Do prdele! Kur-va!!! 
 
 

Obraz 30. U táboráku – večer 
 

   Vedle chaty sedí u ohně Eva s Vilémem, který hraje na kytaru a chvílemi zpívá, 
chvílemi jen vybrnkává melodie, na lavičce po jejich levici sedí Janča, Jana a Věra a naproti 
nim sedí Tomáš s Danem, půjčují si šlukovku, pochechtávají se a tupě čumí do ohně. Je 
patrné, že opékání už skončilo a všichni se baví popíjením lahváčů a vína. Jana smutně 
pozoruje zhuleného Dana a když k ní dokoluje šlukovka, rezignovaně si potáhne. Věra se 
zájmem pozoruje Evu a prutem šťourá do ohniště. Z chaty přichází Petr a sedne si na lavičku 
naproti Vilémovi s Evou. Jeho příchod upoutá pozornost obou Jan. 
 Janča: (k Janě šeptem) Už tě to pustilo? 
   Jana civí na Petra a nereaguje. 
 Tom: (k Petrovi) Dáš si? 
   Nabídne mu šlukovku, ten si potáhne, podívá se skrz oheň na Janču, usměje se na ni, 
usměje se i na Janu a zkoumavě si prohlíží Věru, rozhodně by ho nenapadlo, že je lesba. Dan 
otevře pivo a podává mu ho. 
 Dan: Teď už si dáš, ne? 
 Petr: (nejistě) Ale... 
 Tom: Vždyť už spí. 
 Dan: No tak Šuky... Nedělej. 
 Petr: Ale no tak, když jinak nedáte. 
   Vezme lahváč a s chutí se napije. Z chaty vychází Klára, posadí se vedle Petra a šátrá 
rukou pod lavičkou. 
 Klára: (ironicky šeptem k Petrovi) Rekord, osumdesát pět vteřin. 
   Nahmatá svůj nedopitý lahváč a napije se. Petr se dívá na Věru, která teď pozoruje 
Kláru. 
 
 

Obraz 31. Retrospektiva - pod lískovým keřem – den 
 

   Věra s Klárou leží na zemi, vášnivě se objímají a líbají. Najednou Věra přestane 
a upřeně se Kláře zadívá do očí. 
 Věra: Miluju tě. 
 Klára: (letmo ji políbí a posadí se) Nepřeháněj. 
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Obraz 32. U táboráku – večer 

 
    Situace jako na konci obrazu č. 30. Petr se dívá na Věru, která zamilovaně pozoruje 
pijící Kláru. 
 Petr: (šeptem ke Kláře) To Věra je jiný kanón, co? 
 Klára: (úlekem se pocintá) Jak to myslíš? 
 Petr: Příště si alespoň zalezte do křoví. 
 Klára: Šmíráku. 
   Vilémovi zazvoní mobil, takže přestane hrát a odchází hovor do povzdálí vyřídit. 
Z chaty vychází rozradostněný Radim s lahví citrusu. 
 Radim: Nějak mrtvo, kde to vázne, pánové!.. Kdo nepije, není chlap. 
 Klára: (utírá si skvrnu od piva na prsou a utrousí pro sebe) Tomu bys rád věřil. 
 
 

Obraz 33. Lesní cesta – noc 
 
   Z houštiny vykoukne uřícený Karel Zával, rozhlédne se, cestu napříč přeběhne 
a zmizí v houštině vedle dřevěného směrovníku s cedulí rekreační oblasti Bečvárka. 
 
 

Obraz 34. Kuchyň chaty – noc 
 

   Petr stojí potmě před otevřeným oknem a dalekohledem pozoruje ve tmě koruny 
stromů. Je slyšet houkání sovy. Do kuchyně vejde Janča a rozsvítí. 
 Janča: Jé... Ty ještě nespíš? (vezme si z chladničky limonádu) 
 Petr: Zhasni. 
 Janča: Co blbneš? 
   Nalije si do sklenice limonádu a napije se. Láhev nechá na stole. 
 Petr: Zhasni. 
   Janča zhasne a stoupne si vedle něj zíraje do tmy.. 
 Petr: Podívej. (podá jí dalekohled) 
 Janča: Vždyť je tma. 
 Petr: Mám noční filtry. 
   Janča položí sklenici na stůl a zaostří udaným směrem. 
 
 

Obraz 35. Rekreační oblast Bečvárka – noc 
 
   Uřícený Karel Zával přebíhá tiše mezi chatami a plíží se pod oknem jedné z nich. 
V okně bliká záře televize a je slyšet noční zprávy, v nichž hlasatel právě popisuje oděv 
a vizáž nějakého pachatele. Je zjevné, že jde o Karla. Ten se přihrbí a plíží se pryč. 
 Karel: Do prdele. Kur-va. 
   Z chaty doznívají hlasy. 
 Hlasatel: Jakékoli informace o totožnosti pachatele sdělte na kterékoli policejní 
služebně nebo na telefonní lince 158. 
 Hlas ženy: Karle, zavři už radši to okno, aby nás tak ještě přepadli. 
 Muž: (pro sebe) Aspoň bys chvíli držela hubu... (odplivne si z okna a zavírá ho) 
Takové štěstí já ale nemám. 
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Obraz 36. Kuchyň chaty – noc 

 
   Situace stejná jako v obraze č. 34. Janča zírá dalekohledem do tmy. Petr stojí vedle 
ní. 
 Petr: Slyšíš?... Puštík. 
 Janča: Slyším. 
   Vrátí Petrovi dalekohled, aniž by cokoli zahlédla, a znovu se napije. Petr se dívá 
dalekohledem a rozplývá se. 
 Petr: Nádhera. 
 Janča: Jak se máš, jinak? Vidím, že Péťa roste jako z vody. 
 Petr: Roste. Už je to školák. Podle dítěte člověk nejvíc pozná, jak stárne. 
 Janča: Nepřeháněj. 
 Petr: Je to tak. Ale nestěžuju si. Zatím... Zkrátka žiju, sviňa... A ty? 
 Janča: (pousměje se) Jde to, jak vidíš. 
 Petr: Pořád se na mě zlobíš? 
 Janča: Copak jsem se na tebe uměla zlobit?... Možná někdy, tenkrát když jsem 
osaměla, možná jo, když to bylo čerstvé, ale to už je pryč... Víš, mně na našem vztahu hodně 
záleželo, proto mě to dost vzalo, mrzelo mě to... Myslela jsem, že si rozumíme. 
 Petr: Jenomže mně záleželo taky na tobě, Jani. 
 Janča: A proto jsi mě nechal? 
 Petr: Chtělas lži?... Já vím, že by to neklapalo, nejsem rodinný typ. Nejsem člověk pro 
vztah. Milostný volný vztah to ano, ale žít spolu... A když jsem začal cítit, že o svobodu 
začínám pomalu ale jistě přicházet, musel jsem k tobě být upřímný, jinak to neumím, já 
neumím lhát. Stejné to bylo i s Péťovou matkou, ta to nemůže strávit dodnes. A vsadím se, že 
si dodnes vyčítá, že mu dala moje jméno, snad v naději, že si ji někdy vezmu a budeme jedna 
velká šťastná rodina... 
 Janča: Jsi sobec. 
 Petr: Jsem upřímný. 
 Janča: Upřímný sobec... Když jsme u té upřímnosti. Se kterou spáváš teď? 
 Petr: Nekaž to, Jani, zatím ti to sluší. 
   Venku zaslechnou šramot, jakoby kolem chaty někdo obcházel, načež Petr vykoukne 
do tmy a přelézá ven z okna. 
 Janča: (vyděšeně) Neblázni. 
 Petr: Ty se bojíš? 
  Zmizí ve tmě a Janča zavře pro pocit bezpečí jedno okenní křídlo. 
 
 

Obraz 37. U chaty II – noc 
 
   Podél stěny chaty (podobné chatě hlavního děje) se plíží Karel Zával, ztěžka 
oddechuje, ačkoli se snaží nedýchat a občas se mu podaří šlápnout na větvičku. Když 
zaslechne za rohem šramot, vyndá pistoli a rádoby odhodlaně zamíří směrem, odkud se 
šramot zpoza rohu blíží. 
 
 

Obraz 38. U chaty - noc 
   Petr ani nedutá a plíží se k rohu chaty. 
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Obraz 39. U chaty II – noc 
 
   Situace jako v obrazu č. 37. Šramot se nezadržitelně blíží a když je patrné, že už jeho 
původce musí vykouknout, namíří Karel prudce pistoli tím směrem v úrovni očekávající 
člověka, ale zpoza rohu se vyšourá funící ježek. Karel si oddechne. 
 Karel: Do prdele... Kurva, ježku... 
 
 

Obraz 40. U chaty – noc 
 

   Petr přichází s ježkem v ruce k oknu kuchyně a vynoří se ze tmy. Janča se trochu 
lekne, ale pak si ježka opatrně pohladí. Petr se rozkošnicky nadechne, aby nasál vůni lesa. 
 Petr: Krása, co?... Jaro je tady. V noci je sice ještě chladno, ale už né nadlouho... 
Probouzejí se po zimě, chudáci vyhládlí... Podej mléko a nějaký talířek. (otočí se k lesu) 
Určitě jich bude plný les. 
 
 

Obraz 41. Chata 
 
   Slunce se prodírá skrz ranní opar halící místy údolí. Okno pokoje č. 1 se otevře 
a objeví se Eva. Nadechne se a rozhlédne se přes údolí, kde naproti jako malá barevná tečka 
prokmitává mezi stromy běžec. 
 
 

Obraz 42. Údolí Bečvárky 
 

   Pohled z okna chaty nám přiblíží jednu z osamocených chat naproti přes údolí. 
Záběrem proběhne po pěšině pod ní běžec v šusťákové soupravě. 
 
 

Obraz 43. V chatě II 
 
   Jedno z oken ze zadní strany chaty je vypáčené, takže dovnitř prosvítá slunce. Venku 
je slyšet chrastění přebíhajícího běžce na štěrkové cestě. V centrální části s krbem se probudí 
Karel Zával a otřese se zimou. Chvíli napjatě poslouchá, zda ho něco probudilo, nebo se mu 
jen zdálo, že něco slyší, posadí se, promne si obličej a snaží se zorientovat a utřídit si v hlavě 
situaci. Potom vstane, ze stolíku vezme zpola vypitou láhev v noci nalezeného alkoholu 
a napije se, škvírami v okenici zkontroluje okolí chaty, přepočítá uloupené peníze, přičichne 
k nim, nevěřícně zakroutí hlavou a schová je do kapsy, zapne televizi, přepne několik kanálů, 
zvuk ztiší na minimum a posadí se do křesla. Kamera najede na obrazovku, kde běží pohádka 
a zabere ji přes celou plochu záběru. 
 

Obraz 44. Jídelna 
 

   Celou plochou záběru snímá kamera televizi, v níž běží stejný program jako 
v předešlém obraze. Najednou televize zhasne. 
 Petr: Co jsem říkal, Péťo?... Nejsme tady kvůli televizi. 
   V obývacím koutě jídelny sedí v křesle Péťa, před ním stojí Petr s ručníkem kolem 
krku a kartáčkem na zuby a toaletními potřebami v ruce. 
 Péťa: (prosebně) Tatíí... 



 18

 Petr: Nebudeme o tom diskutovat. 
 Eva: (ozve se z kuchyně) To jsem pustila já. Říkal, že doma se dívá na pohádky. 
 Petr: Doma možná. Nejeli jsme sem kvůli bedně. 
 Eva: Dáš si kávu nebo čaj? 
 Petr: Kafe, díky... A natřikrát zalít... (k Péťovi) A zoubky už máš? 
 Péťa: Mám. 
 Petr: A kdo se bude převlíkat? 
   Péťa se rozběhne beze slova přes jídelnu do chodby k pokoji. 
 Petr: Dáš si chleba s máslem a s marmeládou nebo se sýrem? 
 Péťa: (z chodby) S marmeládou. 
 
 

Obraz 45. Kuchyň 
 
   Petr nahlédne do kuchyně, kde Eva ukazuje na talíř s namazaným chlebem. 
 Eva: Už si řekl. Ten se neztratí. 
   Petr se jí dívá mile do očí. 
 Petr: Myslíš? 
   Po chvíli se odtrhne a odchází, současně přichází zívající rozčepýřená Klára. Eva 
obsluhuje konvici. 
 Klára: Dobré ráno. 
 Eva: Ahoj. Dáš si kávu nebo čaj? 
   Klára otevře chladničku, chvíli do ní zírá a vybírá, pak sáhne pro krabici džusu. 
 Klára: Džus. 
 
 

Obraz 46. Záchodky 
 
   Místnost se dvěma záchodky. Petr s ručníkem kolem krku vejde, položí toaletní 
potřeby na umyvadlo a otevře první dveře, kde sedí povadlý Dan. 
 Petr: Sorry... Zamykej se. 
   Potom otevře druhé dveře a močí do záchodu. 
 Petr: Co tak časně, ještě není poledne... 
 Dan: Vole. Srandičky... Bylo mi blbě... Musel jsem se vyblít, potom se mi chtělo 
chcát a pak jsem si říkal, když už jsem tady, tak se zrovna vyseru. 
 Petr: Takže žádný výlet? 
 Dan: Zahulíme, uvidíme. 
 
 

Obraz 47. Kuchyň 
 

   Klára sedí vedle malého stolíku v kuchyni, popíjí džus a jí cereální chléb s medem. 
Za oknem přechází Vilém ve sportovním s mobilem na uchu a zabraný do hovoru poklidně 
gestikuluje. Eva odnáší snídani a čaj a tři kávy do jídelny a vrací se. Otevřeným oknem zavolá 
na Viléma. 
 Eva: Miláčku, máš to na stole! 
   Vilém mávne, že to bere na vědomí a pokračuje v hovoru. 
 Klára: Jsi šťastná? 
   Eva je otázkou zaskočená a neví co říct. 
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 Klára: (přátelsky se usměje) Vypadáš šťastná... Víš, mně se líbí, jak se k sobě máte. 
Pořád jako byste spolu chodili první týden. Upřímně. Je to krásné. 
 Eva: (kamarádsky) No vidíš, a mně to připadá naprosto přirozené. Když mám někoho 
ráda, dávám mu to najevo. V tom je Vilém stejný jako já... S Radimem to bylo něco jiného... 
Taky jsme se měli rádi, ale on moc svoje city nevyjadřoval, nechtěl nebo to neuměl, nevím. 
A připadalo mi, že ho moje projevy lásky obtěžují, že se před lidma stydí. 
 Klára: To mi povídej. 
 Eva: S Vilémem to je něco jiného.(zasněně se na Viléma zadívá) 
 Klára: Asi ho hodně miluješ. 
 Eva: Šíleně... 
 
 

Obraz 48. V chatě II 
 
   Karel Zával stojí před zrcadlem a nalezenými nůžkami si stříhá vlasy a vousy nad 
rozloženými novinami, aby nezanechal stopy. 
 
 

Obraz 49. Před chatou 
 

   Na stolku posezení u chaty je rozprostřená mapa, nad níž stojí Radim a naznačuje 
prstem vytyčenou trasu dnešního dne. Přihlížejí mu Petr, Janča, Vilém a Péťa. Po chvíli 
zatahá Péťa Evu za ruku a rozbíhá se k houpačce, Eva jde za ním. Z chaty vychází Klára, jde 
k oknu kuchyně, ze země zvedá talířek zbylý po krmení ježka a podává ho dovnitř Věře stojící 
u dřezu, potom se přidá k hloučku kolem mapy. Ve stínu na lavce u ohniště leží Tom 
a pokuřuje oděn - stejně jako celou dobu příběhu - v oblečení černé barvy. Z chaty vychází 
Jana a mateřsky opečovává nepříliš radostného a novou zprávou o jejím těhotenství 
zasaženého Dana, pohladí ho po tvářích, upraví mu límeček a batoh na zádech. Janča popojde 
k jednomu ze stromů a zvedne šišku, kterou zasáhne Toma a ani se netají tím, že házela ona. 
 Tom: Neser, kurva. 
 Petr: No, no, no... 
 Janča: Jdeš s náma? 
 Tom: Vlez mi na záda. 
 Dan: Polez, brumlo... Vyvětráme plíce, zahulíme... 
 Tom: Si zahulím tady... Bych se vysral, někde lozit. 
 
  

Obraz 50. Cesta na hřebenovku 
 

   Kamenitou cestou do vrchu se plahočí čůrky potu smáčený Tom. Vedle něj jde Petr 
s Danem, před nimi Vilém s Radimem a za nimi Janča, Jana a Eva, která drží Péťu za ruku. 
Skupina je roztažena v délce asi třiceti metrů. Zmožený Tom se usadí na balvan, sundá si 
batůžek a vyndá láhev pití.. 
 Dan: Polez, to už nevydržíš?... Necelý kilák za tím horizontem je knajpa. 
 Tom: Nechte mě napospas medvědům. 
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Obraz 51. Cesta na hřebenovku 
 

   Vilém s Radimem stojí na kamenité cestě do vrchu a hledí dolů na skupinu ostatních, 
kteří rozmlouvají s Tomem a zřejmě mu dodávají odvahu k další cestě. Péťa si Evu oblíbil 
a drží se jí jako klíště. 
 Radim: Malý si Evu nějak oblíbil. 
 Vilém: Ani se nedivím, to její věčné opečovávání. Miláčku tohle, miláčku tamto... 
Občas je to síla... A dítě je naopak rádo, že někoho zajímá, že je středem pozornosti. 
 Radim: To zní docela naštvaně. To nejsi rád, že někoho zajímáš? 
 Vilém: Ale jo, to víš, že jo. Jenže se to nesmí přehánět. Někdy mi to fakt leze na 
nervy. A k tomu ke všemu ty její problémy s epilepsií a věčný strach, kdy to přijde. Musím 
být pořád ve střehu, a v práci problémy... V noci se pořádně nevyspím, probudí mě každé její 
zavrtění v posteli. Někdy vážně nestíhám... A dost už! Pryč se starostma. Teď potřebuju na 
chvíli vypnout, trochu se vydýchat, prokysličit mozek... A jak ty? Vypadáte šťastně, 
s Klárou... 
 Radim: Hm. Rozumíme si, práci děláme stejnou, je dobré, že každý na jiném úřadě, 
takže spolu nejsme pořád a nelezeme si na nervy a můžeme si o práci v klidu popovídat, 
prokonzultovat problémy... 
 Vilém: (přeruší Radimovu přednášku od věci) A jinak? 
 Radim: (zdráhavě) Nóó... 
 Vilém: No tak. 
 Radim: Co ti budu povídat, hotová nymfomanka. 
 
 

Obraz 52. Pokoj č. 2 
 

   Nahá Klára v záběru do pasu kopuluje a blíží se vrcholu. Zatím není patrno s kým. 
Když se v orgasmu sesune na postel, objeví se v záběru nahá Věra. 
 
 

Obraz 53. Kuchyň 
 

   Na elektrickém sporáku vře v obřím hrnci guláš a přetéká na plotnu, kde se připaluje 
a prská. 
 
 

Obraz 54. Cesta na hřebenovku 
 

   Situace jako v obrazu č. 51. Radim končí vyprávění svého soužití s Klárou. 
 Radim: Ale přesto přeze všechno je přece krásné, když má člověk někoho, na koho se 
může spolehnout. 
 
 

Obraz 55. V chatě II 
 

   Ostříhaný Karel Zával sedí před stolíkem, na němž je pistole, dopitá láhev, popelník 
a zmuchlané noviny s odstřižky vlasů a vousů, a kouří. Prohrabuje se bankovkami, naštvaně 
s nima mrští o stůl, típne cigaretu a vysypává popel z popelníku do zmuchlaných novin. 
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Obraz 56. Cesta k chatě II 
 
   Po cestě přijíždí pomalu na jedničku ve starém autě asi padesátiletý chatař a vesele si 
pobrukuje oblíbenou melodii. Na zahrádce má připevněno několik hranolů a desek. Vymanil 
se ze shonu města a evidentně se těší na relaxační prací strávený prodloužený víkend. 
 
 

Obraz 57. V chatě II 
 

   Karla vyruší přijíždějící auto. Vezme ze stolku pistoli a škvírou v okenici nahlédne 
před chatu. 
 
 

Obraz 58. Před chatou II 
 

   Chatař ve starém autě zastaví, vystoupí, sundává hranoly a desky z přetížené 
zahrádky a ukládá je ke kůlničce, potom jde k chatě. Je v dobré náladě a celou dobu si 
pobrukuje. 
 
  

Obraz 59. V chatě II 
 
   Karel stojí u okna a škvírou v okenici pozoruje, co se děje. Blížící se chatař ho přinutí 
zpozornět a pevněji sevřít pistoli. 
 Karel: Do prdele... 
 
 

Obraz 60. Nejvyšší vrchol hřebenovky 
 

   Vilém s Radimem přicházejí k balvanu, na který Radim - kupodivu pln energie - 
vyleze. Zbytek skupiny je sotva na dohled. Radim rozpaží ruce a rozhlédne se po okolí, kde 
jsou ještě patrné ostrůvky sněhu. 
 Radim: (radostně) Není to krásné?... To probouzející se jaro, ten pučící život, co, 
doktore? 
   Poněkud zmoženému Vilémovi zazvoní mobil. 
 Vilém: Je. 
 
 

Obraz 61. Cesta k nejvyššímu bodu hřebenovky 
 
   Petr chroupá jablko a jde s Danem a Tomem. 
 Petr: Doufám, že ten guláš bude k žrádlu, hlady šilhám už teď... Když vaří jedna 
ženská, co si myslí, že to umí, to je katastrofa, ale dvě takové ženské v kuchyni, to je živelná 
pohroma... Hlavně pro naše chuťové pohárky. 
 Dan: Pořád můžem vypadnout do hospy. Kdyby bylo nejhůř. 
 Tom: Jestli se odtud doplazím do chaty, už mě nikdo nikam nedostane. 

  Jana, Janča a Eva s Péťou jdou asi dvacet metrů před nimi a v popředí je u balvanu 
Radim s Vilémem. 
 Petr: (sleduje ženy před sebou) Pánové, víte, co je zvláštní? Všimli jste si někdy, že 
dítě je skvělým detektorem ke zjištění, jestli ženská bude dobrá matka nebo ne?... Vážně. 
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   Tom vyprskne smíchy a Dan ho napomene. 
 Dan: Blbečku. 
 Petr: Co je? 
 Dan: (mávne rukou) Ále. To je přece kravina. Jak to může to děcko vědět. 
 Petr: Říkám to pochopitelně nadneseně, ale jedná se o to, jak se k němu ženská má, 
jaký přístup zvolí, jak ho zaujme, jak si ji dítě oblíbí, což dokáže, že s ním umí zacházet, 
protože upoutala jeho pozornost, že si k němu umí vytvořit vztah. A to není jednoduché, 
každý to neumí... A tak je to ostatně i s chlapem, i z přístupu chlapa k dítěti se pozná, jestli 
bude dobrý otec. 
   Tom znovu vyprskne smíchy, což už Petr nemůže přehlédnout. 
 Petr: Co se děje? Něco mi uniklo? 
 Dan: Ale. 
 Tom: Tak mu to řekni, inženýre. 
 Dan: (hledí na Janu) Je v tom. 
   Petr odhodí ohryzek a přesto, že je touto zprávou silně vyveden z míry, přirozeně 
zareaguje. 
 Petr: Neke!... To gratuluju!... A kdy bude svatba? 
 Dan: Hovno, svatba. 
 
 

Obraz 62. Terasa horské hospody 
 
   U stolu sedí Radim s Vilémem a zakončují hovor. 
 Radim: Můžem se potom na ten "hardvér" mrknout. 
   Číšník přináší dvě piva a současně přicházejí ostatní. Ti jsou již pohromadě. Péťa se 
stále drží Evy a chroupá jablko. Petr si zvídavě prohlíží Janu, která si vykládá s Jančou, 
a pohled mu zklouzává především na její ňadra a břicho. Tom i Dan - Dan ne tak okatě - jsou 
na pokraji sil. 
 Tom: Už jste to měli objednat... (k číšníkovi) Deset piv a něco k pití. 
   Číšník se pousměje a pozoruje Dana, který ukazuje na ostatní a ti buď přikývnou 
nebo odmítnou.  
 Dan: Jedna, dvě, tři... 
   Ukáže na Petra, ten ukáže na syna - když je s ním, přece nepije - a prohodí 
chlácholivě. 
 Petr: Inženýre... Džus. Dvakrát. Jaké máte? 
 Číšník: Jahoda, pomeranč, mulťák, černý rybíz, jablko, hruška, hroznové víno... 
 Petr: Péťo? 
 Péťa: Jahodový. 
 Petr: Dvakrát. 
 Dan: Tři, čtyři, pět... 
   Když ukáže na Evu, ozve se Vilém. 
 Vilém: Myško?! 
 Eva: Jedno, miláčku. 
   Dan kývne, že to souhlasí a číšník odchází. 
 Janča: On ti zakazuje pití? 
 Dan: (k Vilémovi) To nevíš, doktore, že se abstinenti dožívají kratšího věku?... To je 
vědecky dokázané. 
 Radim: Nebo nás bude víc? 
 Tom: (k Danovi) Já myslím, že jeden babra stačí. 
 Dan: Vole. 
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 Vilém: Ona totiž, když si vypije, tak naprosto ztrácí zábrany... 
 Petr: (pohotově ironicky) Chceš zkrátka říct, že ti leží na srdci ctnost nezletilých 
chlapců. 
   Vilém s Petrem se pobaveně culí, Eva se odvrátí od Péťi na důkaz nemístnosti 
pochyb o její soudnosti, pohladí Péťu po vlasech a zahraje uraženou, zatímco ostatní narážku 
nepochopí. 
 Radim: Ten babra, to jsi jako ty, brácho? 
 Dan: Hovno. 
 Tom: Zachraňuje demografickou křivku. 
 Janča: Co? 
 Tom: Ségra, ty jsi blbá. 
 Janča: Ty jsi blbý. 
   Jana se kajícně podívá na Petra a potom na ostatní. Péťa si kreslí na pivní tácek. 
 Jana: No je to tak, čekám mimčo. 
 
 

Obraz 63. V chatě II 
 
   Karel nervózně poposedává v křesle a pohrává si s pistolí, natahuje ji, prohlíží 
a cvaká spouští. 
 Karel: Neber to osobně... (rozkřičí se) Pár minut a byl jsem, kurva, pryč!!! 
 Kamera zabere na židli spoutaného chataře s páskou na koberce přes ústa, který 
kupodivu nejeví přílišné známky strachu. 
 
 

Obraz 64. Kuchyň 
 
   Zamyšlená Klára míchá guláš přelitý do menšího hrnce a Věra drhne plotnu sporáku. 
 Věra: Pusi, co se děje? Nic tak hrozného se přece nestalo. Hrnec vydrhnu, sporák se 
už leskne... (otvírá druhé křídlo okna) Pořádně vyvětráme... No tak usměj se, pusinko. 
 Klára. O to nejde... Já ti musím něco říct... 
 
  

Obraz 65. Lesní cesta 
 

   Vilém s Radimem procházejí lesem zabráni do hovoru, ostatní jsou roztroušeni za 
nimi. 
 Vilém: A když se připojím na internet, tak mi zamrzá. Aktualizoval jsem tam ovladač 
a stejně to nepomohlo, tak nevím, jestli je to modemem nebo špatnou "ramkou". 
 
  

Obraz 66. Kuchyň 
 

   Uslzelá Věra sedí vedle stolíku v kuchyni, Klára se k ní sklání a konejší ji. 
 Věra: Ale vždyť... Vždyť to bylo tak krásné. Nebo jsi to hrála? 
 Klára: Nehrála. Je to s tebou vážně moc fajn, ale pochop mě, Věruš, taky mě to bolí, 
věř mi, ale ten okamžik musel jednou nastat, to moje vnitřní pnutí, kdy se budu muset 
rozhodnout, kdy to budu muset rozetnout... 
 Věra: Ty. Ty. A co já, to tě nezajímá. 
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 Klára: Věrko, pro mě je to taky těžké ti to takto říct, nemysli si, že se mi to říká 
jednoduše, protože tě mám ráda... Věruš, jsi príma holka, ty určitě nezůstaneš na ocet a já už 
bych to dál nezvládala, jsem čím dál víc podrážděná, za chvíli bychom si lezly na nervy, já se 
znám... Ale já bych si moc přála, abysme zůstaly kámošky... Už to nemůžu dál hrát na dvě 
strany, pochop mě, už nemám sílu na takový život a chlapi mě vážně víc rajcujou, nevím, čím 
to je, ale je to tak... 
 Věra: To kvůli Radimovi?... Nebo je v tom nějaký jiný chlap? 
 Klára: Pusi, co si o mně myslíš, není v tom nikdo jiný, věř mi. Jenom jsem už tak dál 
nemohla... No tak, už neplač, pusinko... 
 
  

Obraz 67. Cesta ze strmého srázu 
 
   Radim s Vilémem opatrně scházejí vždy bokem ke svahu ze srázu. Někteří ze 
skupiny poskakují před nimi, jiní za nimi. 
 Radim: Tak to se mi, doktore, taky už jednou stalo a bylo to tím, že jsem tam 
"apgrejdoval" ovladač grafické karty, který si asi nekápl do noty s "majkrokomem". 
 
 

Obraz 68. Cesta přes louku 
 
   Přes horskou louku jde Dan s Tomem a Petrem, ostatní jsou roztroušeni před nimi. 
 Dan: Víte, kolik váží policajt s mozkem? 
 Tom: Ne: 
 Dan: To nikdo. Takového ještě nikdo nikdy neviděl. 
 
  

Obraz 69. Lesní pěšina k chatě 
 

   Skrz vzrostlé kmeny smrků je chata na dohled a skupinka se blíží svému cíli. Jako 
první jde tentokrát Dan s Tomem a jako poslední Vilém s Radimem. 
 Vilém: Ale tím to určitě není, protože já jsem tam nic "neapgrejdoval", spíš bych řekl, 
že to bude nějaká "hardvérová" chyba v modemu. 
 
 

Obraz 70. Před chatou 
 

   Dan s Tomem vcházejí na schůdky do chaty, ostatní se blíží. 
 Dan: A víš, jak dát cikánovi první pomoc? 
 Tom: Ne. 
 Dan: To je dobře. 
   Oba se pobaveně rozřehní a vejdou dovnitř. 
 
 

Obraz 71. Jídelna 
 
   Někteří už sedí kolem stolu připravení jíst, jiní přisedávají. Poslední přijde Klára, 
která s Věrou a Evou jídlo nosila na stůl, a usedá. Pak se všichni pustí do guláše s chlebem. 
Radim s Vilémem se pořád baví a rovněž Dan s Tomem. 



 25

 Vilém: Protože, kdyby byla vadná "ramka", tak mi počítač zamrzne než se připojím, 
ale mně se to vždycky stane až potom, až po při - po - je - ní. (poslední slovo řekne do ticha 
a i s Radimem zkoprní ve chvíli, kdy Dan řekne epileptik) 
 Dan: (k Tomovi) A víš, co dělat, když v bazénu dostane epileptik záchvat? 
   V tu chvíli nastane v místnosti hrobové ticho. Kdo něco ví či tuší, neví o jiných, zda 
o Evě něco ví nebo ne, takže se všichni přeměřují a ti, kteří o Evě nic netuší, předpokládají, že 
vtip je nevkusný, proto rovněž těkají pohledy po ostatních a očekávají pointu. Nakonec se 
všichni podívají na Dana, který znejistí. 
 Dan: Nevíte? 
 Eva: (protne ticho naprosto přirozeně) Co? 
 Dan: Naházet prádlo a nasypat prášek. 
   Nikomu, kromě Toma, vtip směšný nepřijde, ani Danovi není do smíchu. 
 Klára: To je ale trapné. 
 Dan: (alibisticky) To mi říkal starý Havránek... Od nás z práce... 
 Radim: (pokusí se zachránit atmosféru, aby se v tom už nepitvali) Můžeme si po 
obědě něco zahrát. 
 Péťa: (vyhrkne) Pexeso s dinosaurama. 
 Radim: Třeba. Anebo volejbal. 
   Nikdo ze zmožených pochodem není jeho nápadem odvázaný, jediná Klára je 
nadšená. 
 Tom: Celý nakřivo. 
   Po chvilce ticha, kdy se všichni znovu pustí do jídla, prohodí Radim k Vilémovi. 
 Radim: Tak to bude určitě chyba v modemu. 
 
 

Obraz 72. V chatě II 
 
   V místnosti jsou už některé okenice otevřené a v krbu je zatopeno. Chatař je stále 
spoutaný na židli. Karel vezme ze stolu, kde jsou zbytky jídla (otevřené konzervy a chléb), 
zmuchlané noviny s odstřižky vlasů a vousů, vhodí je do ohně a přistoupí k chataři a strhne 
mu pásku z úst. 
 Karel: Když budeš rozumný, nic se ti nestane. 
   Chatař si procvičí strnulá ústa a prohodí smířlivě. 
 Chatař: Já jsem Franta. 
 
 

Obraz 73. Před chatou 
 
   Letecký pohled na pozdně odpolední siestu kolem chaty, ze které se line hlučné 
techno. Na loučce pod chatou si pinká Radim s Klárou, Petrem a Věrou, Janča a Vilém sedí 
a pozorují je, Vilém s mobilem na uchu něco vyřizuje. Na mírně zešikmené střeše chaty leží 
Dan s Tomem a oba s pivy v ruce pokuřují. Na posezení vedle chaty hraje Péťa pexeso s Evou 
a Janou. 
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Obraz 74. Posezení vedle chaty 
 
   Z chaty hlučí techno, Péťa, Eva a Jana hrají pexeso. 
 Péťa: (dospěle) To je hrozná hudba. 
   Eva otočí jednu kartičku a druhou, která se neshoduje. 
 Eva: Já toho dinosaura snad nenajdu. 
 Péťa: Ježíši! To není žádný dinosaurus, to je tyranosaurus... To nevidíš, jaké má 
obrovské zuby? 
   Obě holky se usmějí a Jana otočí další kartičku. 
 Jana: A toto je co? 
 Péťa: To je přece brontosaurus, když má takový dlouhý krk a malou hlavu. 
   Jana otočí další kartičku, již jednou odkrytého tyranosaura. 
 Péťa: Jé... Vždyť to teď odkryla ona, ty vůbec nedáváš pozor. 
 Eva: Víš co, Péťo, Já mám doma jednu starou ale pěknou knížku s takovýma 
zvířátkama, tak ti ji pošlu, jestli chceš, jo? 
 Péťa: Od Zdeňka Buriana? 
 Jana: To je archeolog? 
 Péťa: (rozesměje se) To je přece nejlepší malíř... Ale už je mrtvý. 
 
 

Obraz 75. Louka pod chatou 
 
   Vilém dohovoří, zasune mobil do pouzdra a pozoruje s Jančou, jak si ostatní pinkají. 
Nejvíc ho poutá Klára a při pohledu na ni a její ladné pohyby se mu vybaví Radimova slova. 
 „Radim: Co ti budu povídat, hotová nymfomanka.“ 
   Radim si všimne, jak Vilém zírá. 
 Radim: Přidejte se. 
   Janča váhá, ale pak jde a Vilém se napije piva. 
 Vilém: Dej mi svátek... Jsem rád, že žiju, po tom tvém výletu. 
 Janča: Se divím, že to ten malý vůbec zvládl. 
 Petr: To víš, je vitální. Po tátovi. 
   Petr hodí míč Janči a ta ho znalecky zmáčkne. 
 Janča: Není moc tvrdý? 
 Petr: Čím tvrdší, tím lepší. 
 Klára: Ty aby ses neozval. 
 Petr: (šibalsky se zaculí na Věru) No není to tak? 
 Radim: Není. 
 Petr: (teatrálně) Tak pardón! 
 Radim: Není tvrdý, jsem myslel... Hrajem. 
 Petr: Doktore, měl by sis ji hlídat, nebo ti ji malý přebere. 
 Radim: Jestli je po tátovi, tak určitě. (pobaveně se zaculí a pokračují ve hře) 
   Vilém se podívá na posezení u chaty, kde hrají pexeso. 
 Vilém: (ironicky) Hele, Šuky, nebydlel v sousedství jeho matky, čítám tak před osmi 
lety, nějaký paleontolog? 
   Klára se podívá na Věru a Janču. 
 Klára: Nejsou praštění? (zakroutí hlavu a než se zorientuje, dostane míčem do hlavy) 
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Obraz 76. V chatě II – večer 
 

   Karel se krmí z konzervy a znechuceně přežvykuje, pistoli má po ruce, chatař je stále 
spoutaný, ale jednu ruku má uvolněnou a jí naproti němu. 
 Karel: To je, do prdele, horší než žrádlo pro kočky. 
 Chatař: Máš přehled. 
 Karel: Kurva, nech si to, nebo tě zase přelípnu. 
 Chatař: Co chceš dělat? 
 Karel: Musím to promyslet... 
 Chatař. Před tím neutečeš. 
 Karel: To, kurva, vím... Tys mi to taky neulehčil. V noci to promyslím, pak se uvidí... 
Máš dost kávy? 
 Chatař: V kuchyňce... Ten chleba už nebudeš? 
 
 

Obraz 77. V umývárně – večer 
 

   Z kotelny je slyšet, že někdo přikládá do kotle. Ve sprše se právě utírá do ručníku 
Klára a vchází Viléms ručníkem přes rameno, aby si umyl ruce. 
 Vilém: Jé, promiň. Já myslel, že někdo nezhasl. 
   Otočí se zády, zastře ji závěsem ve sprše a myje se, v oroseném zrcadle ji škvírou 
sleduje. 
 Klára: Hotovo? 
 Vilém: Jo. To bude vatra, jak na pálení čarodějnic. 
   Klára odestře závěs a natáhne se pro kalhotky vedle umývadla. Stáhne se zpět do 
sprchy, ale už nechá odestřeno a chystá se hodit vějičku. 
 Klára: Víš, co se mi na tobě líbí?... 
 Vilém: (její vyzývavost nemůže přehlédnout, přesto působí uvolněně) To by mě 
zajímalo. 
 Klára: Že jsi nad věcí. Pracovně vytížený, ale umíš relaxovat, víš, jak žít naplno. 
   Klára si podá podprsenku a zapíná si ji. 
 Vilém: To snad každý, ne? 
 Klára: Ne tak docela. 
   Vilém ji v zrcadle pozoruje, jak souká ňadra do podprsenky. 
 Vilém: A víš, co se mně líbí na tobě? 
 Klára: Netuším. 
 Vilém: Že jsi svá... Taková sebevědomá, že víš, co chceš a že se ti toho daří 
dosáhnout... Aspoň mi tak připadáš.  
 Klára: Když po něčem toužím, dostanu to. 
 
 

Obraz 78. Pokoj č. 1 – večer 
 
   Eva zapíjí prášek, vejde Vilém a rozprostře ručník na radiátor. Z chodby je slyšet 
pomalu dupajícího a funícího Péťu, jak hlubokým hlasem volá. 
 Péťa: Já jsem kvadrosaurus. 
   Eva položí sklenici a pověsí se na Viléma. 
 Eva: Miláčku, já se těším, až jednou budeme mít děťátko. 
 Vilém: (zamyšleně) Prášek sis vzala? 
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Obraz 79. V chatě II – večer 

 
   Karel položí spoutaného chataře na pohovku a zkontroluje, zda je dobře utažený. 
 Karel: Musí to být. Pochop to. 
   Posadí se do křesla naproti němu, napije se kávy a vstane, jakoby si něco uvědomil, 
jakoby se k něčemu rozhodl. Vyndá z kapsy kuklu a upraví si za pasem pistoli. 
 
 

Obraz 80. Za chatou – večer 
 
   Kamera zezadu snímá postavu v kukle, která se blíží mezi kmeny stromů k chatě, 
u níž je vidět dvě postavy. Poznáváme Janu, která s někým mluví a je nesvá, jakoby chtěla 
každou chvíli odejít. 
 
 

Obraz 81. Za chatou – večer 
 

   Z chaty zní techno, Jana je nervózní a s někým mluví. 
 Jana: (šeptem) Myslím si to, ale to už není tvoje starost. 
 Petr: Proč jsi mi to aspoň neřekla? 
 Jana: Proč?... Vždyť ti říkám, že se tě to netýká... A já to dítě moc chci. 
   Nyní poznáváme Petra. 
 Petr: Proč! Proč asi... To si chceš vzít toho blbečka? 
 Jana: Já tě nepoznávám... On je možná jednoduchý, ale má mě rád, je jenom můj 
a stojí o mě... Podívej se, prosím tě, jak žiješ ty. 
 Petr: On o tebe stojí?! Co si to namlouváš, Jani, proboha, copak nevidíš, že ten vztah 
nemá vůbec žádnou perspektivu? Že tě má jenom proto, aby se mohl v partě předvádět, aby 
ho brali za správňáka, protože chlap má mít ženskou a bez ní je v partě nic, jenom méněcenná 
zakomplexovaná nula?... Copak nevidíš, že osobně o tebe vůbec nestojí a přednější jsou mu 
kamarádi? 
 Jana: Vidím, že ho vůbec neznáš, on... 
 Petr: Ticho. 
   Oba se podívají směrem, odkud se někdo blíží a zpoza stromu vyskočí malý Péťa 
v lyžařské kukle. 
 Péťa: Baf! 
 Jana: Fuj, to jsem se lekla!  
   Péťa si sundá kuklu a zaculí se. 
 Péťa: Lekl ses, tatí? 
 Jana: (pohladí ho po vlasech a odchází) Celý táta. 
 Petr: Kdes to vzal? 
 Péťa: Strejda Danek to měl na židli... 
 Petr: Peťulo, okamžitě to utíkej vrátit, nebo bude křik, víš, jak je na své věci háklivý. 
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Obraz 82. Záchodky – večer 
 
   Dan sedí na záchodku a civí, není jasné zda něco z Janina rozhovoru s Petrem slyšel 
nebo ne. Z chaty doznívá techno, z venku je slyšet Petra se synem. 
 Péťa: Budeme už opékat? 
 Petr: To víš, že budeme opékat, ale musíme počkat, až to trochu prohoří... A teď 
šupem vrať tu kuklu. 
 
 

Obraz 83. V chatě II – večer 
 
   Karel stojí před krbem, vhodí do ohně kuklu a chvíli se dívá, jak hoří, pak se posadí 
naproti pohovky se spoutaným chatařem, zavrtá se do křesla a je připravený strávit noc ve 
střehu s pistolí za pasem s občasným podřimováním. 
 Karel: Žádné hlouposti. 
 
  

Obraz 84. U táboráku – noc 
 
   U ohně sedí na jedné lavce Vilém, který hraje na kytaru a pokukuje po Kláře, vedle 
něj Eva, která s ním zpívá, na lavce po levici sedí Jana, Janča a Věra, na lavce napravo sedí 
Dan s Tomem, který je natažený, labužnicky pokuřuje ze šlukovky a hledí do nebes, naproti 
Vilémovi s Evou sedí na lavičce Radim s Klárou. 
 
 

Obraz 85. Na verandě – noc 
 
   Petr nese pivo a džus, překračuje přezůvky a zavadí o snowboard, pohotově ho 
zachytí, opře zpátky a zakroutí hlavou. 
 Petr: Magor. 
 
 

Obraz 86. U táboráku – noc 
 
   Situace jako v obrazu č. 84. Z chaty vychází Petr s džusem a pivem, které pozvedne. 
 Petr: Poslední. 
 Radim: Ráno zajedem, někde bude určitě otevřeno. 
   Petr se posadí vedle Radima, džus pošle Kláře a gestem vyzve Dana, ať mu hodí 
otvírák. Klára nabídne Věře džus, ta odmítne a Klára se k ní nakloní. 
 Klára: Dobrý? 
 Věra: (toužebně se na ni podívá a zvážní) To víš, že jo... Jsem už velká holka. 
   Petr otevře pivo, nabídne Radimovi, který se napije a pivo mu vrátí. 
 Petr: (k Danovi) Na co sis, prosím tě, bral "snoubord", je skoro léto. 
 Dan: Hovno, Šuky... Vždyť už jsi tu byl. Na horách se počasí může změnit každou 
chvíli, to nikdy neodhadneš. (podívá se na Janu) A jednou to musí vyzkoušet, letos jsme se 
ještě nikam nedostali. 
 Petr: (k Janě) Ty sis koupila "snoubord"? 
 Dan: Já jsem jí ho koupil. K narozeninám. 
 Petr: (ironicky) To je bezva dárek. 
 Dan: Je. Sice trochu dražší... 
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 Petr: Ale krásný. 
 Dan: To si pich. Ten nejkrásnější... A dej si šluka. 
   Petr odmítne, ale ukáže na fernet a Dan mu ho podá. Petr se napije a skrz oheň se 
zadívá na Janu. 
 
 

Obraz 87. Retrospektiva - Petrova ložnice 
 
 Kamera zabírá ležící kopulující Janu od pasu nahoru. Nahá ňadra jí mnou mužské ruce 
a Jana se blíží vrcholu. Po odeznění orgasmu si muž, jímž je Petr, přítulně lehne vedle ní. 
 Jana: To je nejkrásnější dárek, jaký jsem kdy dostala. 
 
 

Obraz 88. Pokoj č. 3 – noc 
 
   Tom spokojeně podřimuje na samostatném lůžku a na dvojlůžku spí Jana objímající 
Dana, který zamyšleně civí do stropu. Do pokoje vchází Janča. 
 Janča: Ty ještě nespíš? 
 Dan: Nemůžu usnout. 
 Janča: Nejsi sám, Peťan taky. 
 Dan: Zas čumí do tmy? 
 Janča: Studuje noční život. (uloží se do postele a přikryje se) Dobrou noc. 
 Dan: Pořád se mi to honí hlavou. 
 Janča: Co? 
 Dan: Všechno. Všechno se to zkomplikovalo... 
 Janča: Ty naděláš, jako bys měl jít na popravu... Dítě je radost. 
 Dan: To určitě. Když vidím malého Peťana, tak to je ta nejlepší antikoncepce... 
Rozhodně jsem děcko tak brzo nechtěl. A teď je to tu. 
 Janča: Jana tě má ráda. 
 Dan: Ale to já ji mám taky rád. 
 Janča: Budeš si muset zvyknout, táto. Život nezastavíš... Dobrou noc. 
 
 

Obraz 89. Pokoj č. 2 – noc 
 
   Klára leží na dvojlůžku, Radim se k ní přitulí a ona jeho ruku ze sebe odsune. 
 Klára: Neblázni. Šla jenom na záchod, to se nesluší... 
 Radim: Ale já nic nechci, mandarinko, jenom přitulit. 
 Klára: Najednou. (znovu ho odsune) Víš, že se mi tak špatně usíná. 
 
  

Obraz 90. Před chatou – noc 
 
   Petr s dalekohledem na krku stojí v přezůvkách u otevřeného okna kuchyně, 
z parapetu bere talířek s mlékem a pokládá ho na zem. 
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Obraz 91. Jídelna – noc 
 
   Je slyšet zvuk vody tekoucí do splachovače a dveřmi z chodby od záchodků přichází 
Věra. Při přecházení kolem kuchyně se jí zdá, že zahlédla siluetu postavy venku před oknem, 
tak se vrátí, nakoukne do kuchyně a sáhne na vypínač. 
 

Obraz 92. Před chatou – noc 
 
   Petr položil talířek na zem a stojí před oknem, v kuchyni někdo rozsvítí.  
 Petr: Zhasni, ať tam nic nenalítá. 
 Věra: (zhasne a přijde k oknu) Krmíš? 
 Petr: Někdo říká, že se jim mléko nemá dávat, prý to není přirozené, ale kde bych jim 
tu nakutal žížaly. 
   V lese zahouká puštík a Petr se podívá dalekohledem. 
 Petr: Chceš se mrknout? 
 Věra: Né, díky, já jsem slepá, jak patrona. 
 Petr: A jak se ti tu líbí? 
 Věra: Je tu pěkně, počasí vyšlo, čerstvý vzduch... 
 Petr: A banda? 
 Věra: Ale jo, docela pestrá směsice. 
 Petr: To jsi řekla výstižně. 
 Věra: Můžu se tě něco zeptat, když se vyznáš ve vztazích? 
 Petr: A sexu? 
 Věra: To jsem zrovna nemyslela. 
 Petr: Tak se ptej, když se tak vyznám. 
 Věra: Co si myslíš o Kláře? Ale upřímně. Jak na tebe působí? 
 Petr: Proč tě to zajímá? 
 Věra: Vyznáš se v lidech. A ona je moje kámoška. Zajímá mě pohled zvenku. 
 Petr: Bisexuální kariéristka, cílevědomá, pragmatická, sebevědomá, co si umane, to 
má... Vyzná se, umí manipulovat s lidmi. 
 Věra: To se pozná, bisexuální, nebo ti to řekla? 
 Petr: Věrko, teď naprosto upřímně. Viděl jsem vás spolu a taky nejsem úplně blbý, 
stačí se na vás podívat. 
 Věra: To myslíš vážně?... Ježiš, to je trapas. 
 Petr: Nedělej z toho kovbojku, tady to nikdo neví... Neboj, tady jsou všichni zahledění 
do sebe a mně je to jedno, je to vaše věc. 
 Věra: Ona ví, že to víš? 
 Petr: (s úsměvem) To víš, že ví, že vím... A to jsme se nechtěli bavit o sexu. 
 
  

Obraz 93. Pokoj č. 1 – noc 
 
   Péťa spí na samostatném lůžku a Vilém s Evou spí na dvojlůžku. Eva sebou ve spaní 
cukne a zavrtí, což Viléma probudí a vylekaně se na ni podívá. Když zjistí, že je vše 
v pořádku, zkontroluje, jestli muna mobil nepřišla nová zpráva a odloží ho zpět. Všimne si, že 
Petr není v posteli, nazuje si přezůvky a vychází z pokoje. 
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Obraz 94. Jídelna – noc 
 

   Rozespalý Vilém prochází kolem liduprázdné kuchyně, kde se svítí. 
 
 

Obraz 95. Záchodky – noc 
 
   Rozespalý Vilém vejde, projde kolem prvních pootevřených dveří, kde močí Petr, 
otevře si druhou kabinku a močí. 
 Vilém: To nejsi unavený, ty noční ptáku? 
 Petr: Jak se to vezme, doktore, určitou aktivitu bych například zvládl s bravůrou sobě 
vlastní i po desetinásobné procházce a třeba ve čtyři v noci.) 
 Vilém: Nemusím hádat kterou, že ne? 
 Petr: Vždyť mě znáš. 
 Vilém: No právě. 
 
 

Obraz 96. Kuchyň – noc 
 
   Vchází Vilém s Petrem v závěsu a otvírá chladničku. 
 Vilém: Dáš si se mnou? 
   Vyndá láhev fernetu a dvě sklenky. 
 Petr: Měls málo? 
 Vilém: Jednu na dobrou noc. 
   Oba se posadí naproti sobě a Vilém nalije. 
 Petr: Nějaké problémy? 
 Vilém: Permanentně. Na zdraví. 
   Přiťuknou si, vypijí a Vilém doleje znovu. 
 Vilém: Nerad kulhám. 
 Petr: Co tě sere? 
 Vilém: Vypadám nasraně? 
 Petr: V pohodě nejsi, znám tě dost dlouho... Něco s Evou? 
 Vilém: Pořád dokola. Teď jí doktor nasadil silnější prášky, tak doufám, že tu hrůzu už 
znovu nezažijem... Ale její matka je kunda. Přestala jí platit školu, prý na to nemá... Já si 
myslím, že nemůže rozchodit, že se mnou chodí... 
 Petr: Co bude dělat? 
 Vilém: Zkouší to nějak řešit se svým fotrem, myslím jako vlastním... V nejhorším 
skončí a najde si práci. 
 Petr: Hlavně jí to neplať ty. Stačí, že u tebe zadara bydlí. 
 Vilém: Nejsem blbec, to víš, že ne. Maximálně bych jí půjčil. 
 Petr: Co Radim?... Schválně jsem vás nechal o samotě. A vypadalo to, že si máte co 
říct. Celou cestu jste živě klábosili... Zdá se mi, že je naprosto v pohodě... Co? 
 Vilém: To ano, jenomže s ním se nemůžu bavit o všem, chápeš. To byly 
"kompjůtrové" kecy. 
 Petr: Stejně je to síla... Neuspěchals to s tím nastěhováním? 
 Vilém: Bylo mi jí líto, ty její věčné hádky s matkou... A na druhou stranu, nikdy jsem 
neměl doma tak uklizeno. 
 Petr: To je sice hezké, ale není to příliš drahá uklízečka? 
 Vilém: Co ti na to mám říct? 
 Petr: Třeba že uklízečky tak skvěle nekouří. 
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 Vilém: Vole. 
 Petr: Hlavně jí tu školu neplať... Investovat do ženské se nevyplatí, to mi věř. 
 Vilém: Já vím. 
 Petr: (ironicky) To by byla mrtvá investice. 
 
 

Obraz 97. V chatě II – ráno 
 

 Spoutaný chatař sedí na pohovce a dloube nohama do spícího Karla. Ten se vyleká, 
vypruží se do střehu, sáhne po pistoli, ale hned se zorientuje a když vidí, že je chatař 
spoutaný, zklidní se. 
 Chatař: Musím se vychcat. 
   Karel mu povolí jednu ruku a košili mu shrne za zády k loktům, aby měl menší 
volnost pohybu, přitom si všimne, že má chatař na ramenou několik obludných tetování 
a udiveně si je prohlíží. 
 Chatař: Pankrác. Devatenáct set osumdesát dva. Propuštěn osumdesát pět, na jaře, za 
dobré chování. 
 Karel: Do prdele. 
 
 

Obraz 98. Chata 
 
   Slunce se prodírá skrz ranní opar halící místy údolí. Okno pokoje č. 1 se otevře 
a objeví se Eva. Nadechne se a rozhlédne se přes údolí. 
 Eva: Krásné ráno. 
   Vedle ní se objeví Péťa s dalekohledem. 
 Péťa: Hlásili přeháňky. 
 Eva: Nepovídej. 
 Péťa: Taťka to říkal. (podívá se dalekohledem přes údolí a pak ho nabídne Evě) Chceš 
se podívat? 
   Eva si dalekohled půjčí a než zaostří, Péťa pokračuje. 
 Péťa: Klidně se dívej, já si musím ještě ustlat postel, umýt zuby a převléknout se. 
   Péťa zmizí, Eva se usměje a zaostří dalekohled. 
 
 

Obraz 99 Údolí Bečvárky 
 
   Pohled z okna chaty nám přiblíží protější svah s chatou II. Záběrem prolétne nad 
údolím krkavec a zakráká. 
 
  

Obraz 100. V chatě II 
 

   Z venku je slyšet krákání krkavce. Na pohovku usedá chatař s jednou rukou stále 
uvolněnou, naproti němu se posadí Karel. 
 Chatař: Ale nechtěl jsem jí ublížit... Až moc jsem ji miloval. 
 Karel: Všechny ženské jsou děvky. 
 Chatař: Kdyby tenkrát nezahýbala, nebo kdybych se to aspoň nedozvěděl, byl by náš 
život jiný... Možná bysme se stejně časem rozešli, ale nemuselo to být ve zlém. Už to zkrátka 
nevrátím... A tahle chatrč je to jediné, co mi zbylo... Asi jediná moje radost... A co ty? 
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 Karel: Co já? 
 Chatař: Cos vymyslel? 
 Karel: Co mi radíš? 
 Chatař: Každou blbost si člověk v životě odpyká, hlavní je, jak se k tomu postaví. 
 Karel: Takže? 
 Chatař: Před tím neutečeš, dřív nebo pozdějc tě dostanou. 
 Karel: Mám to zabalit?... To se mám, kurva, nabonzovat? 
 Chatař: V base člověk pozná hodně drsných chlápků, kteří změknou jak želatinový 
pudink a dají všechno na světě za to, aby na svět nehleděli skrz posrané rezavé pletivo, aby 
z té zkurvené díry vypadli co nejdřív, to mi věř... A čím dřív do toho kolotoče nasedneš, tím 
dřív z něho slezeš a možná ti ani nebude blbě, možná to bude i kratší jízda, než čekáš. 
Přiznání je polehčující okolnost. 
 Karel: To jsou, kurva, kecy.  
 Chatař: Do hajzlu, Karle, už se probuď! Já to zažil. Vím, o čem mluvím. A psychické 
rozpoložení ti může taky ulehčit. Bylo to přece kvůli ženské... 
 Karel: Ani mi ji, kurva, nepřipomínej. (promne si obličej a rozhodně se postaví) Ale 
v první řadě udělám jinou věc. 
 
 

Obraz 101. Před chatou 
 
   Na houpačce houpe Eva Péťu, z chaty vychází Vilém k autu a volá k Evě. 
 Vilém: Nejedeš?! 
 Eva: (ukáže na Péťu) Nevidíš?... Vem mi tam nějaký salám, šunkový a nebo šunku 
a rohlíky, jestli budou čerstvé. 
 Vilém: A když né? 
 Eva: Tak nic, chleba tu máme. 
   Vilém odemyká auto a zpoza chaty vychází ušmouraný Radim. 
 Radim: Doktore, tak ser na mě, musím to prokutat. 
   V okně kuchyně se objeví Petr a podívá se na talířek, jestli ježci všechno vypili. 
 Petr: Pozor na vulgarismy. Nechceš pomoct? 

Radim: To je dobré, nemusíme být ušmudlaní všichni. (k Vilémovi) Takže jedna basa 
stačí a litřík citrónku. 
 Petr: (k synovi) Peťulo, to se nestydíš, že tě musí ženská houpat? 
 Péťa: Já se to učím. 
 Petr: To vidím. 
   Z chaty vybíhá Klára. 
 Klára: Já se svezu! 
 Radim: Na co? 
 Klára: Nech se překvapit, miláčku. 
 Petr: (k Radimovi) Nežárli, miláčku. 
 Radim: Vole. (ke Kláře) Tak mi kup dva perníky, prosím tě... Citrónové. 
   Klára nasedá do auta a Radim se vrací do kotelny. 
 Klára: (ironicky) Citrónový, to bych neuhádla. 
   Z chaty vybíhá Jana s Jančou. 
 Jana: Jedete nakupovat?! My se svezem s váma! 
   Vilém utrousí pro sebe tak, aby to Klára slyšela. 
 Vilém: Že jsem si nekoupil dodávku. 
   Z chaty se ozve techno. 
 Petr: (bolestně) Nééé... 
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Obraz 102. V autě 
 

   Vilém si s Klárou vymění významný pohled a jakmile Jany nastoupí, vyjíždějí. 
 
 

Obraz 103. Před obchodem 
 

   Vilém nakládá do kufru auta basu piv a z obchodu vychází Klára. Dojde k němu 
a ukáže mu velikonoční balíček, který právě sestavila z nejrůznějších laskomin s příchutěmi 
pomerančů, mandarinek, citrónů a jiných citrusů. 
 Vilém: No ten bude mít radost... Taky všechno odkládáš na poslední chvíli? 
 Klára: Já už výslužky mám. Něco jsem si ale vymyslet musela. 
   Vilém se na ni upřeně dívá a vyruší ho až přicházející Jana s Jančou. 
 Klára: Musím s tebou mluvit. O samotě. 
   Jakmile se Jany přiblíží zapleská Vilém rukama a popožene je. 
 Vilém: Tak nasedáme, něco vám ještě ukážu. 
 
 

Obraz 104. Za chatou 
 

   Péťa prohání kolem chaty Evu s Věrou, na jejichž zmožených tvářích je vidět, že za 
sebou mají už několikáté kolo. Udýchaná Eva to vzdá, opře se vedle kotelny a ztěžka popadá 
dech. 
 Péťa: Mám tě. 
 Eva: Já teď chvilku nehraju, Péťo. 
 Péťa: Už nemůžeš? 
 Eva: Musím si chvilku odpočinout. Zkus chytit Věrku. 
   Péťa chvilku přemýšlí, rozbíhá se a mizí za chatou. Z kotelny vyjde Radim se 
kbelíkem popela a vidí Evu opřenou o chatu. 
 Radim: Je ti něco? 
   Eva se vzchopí, usměje se a demonstrativně se rozdýchá, že je vše v pořádku. 
 Eva: Ten malý je nezmar, ten by uhnal i ďábla. 
 Radim: Měla by ses hlídat. 
 Eva: Radime, nejsem malá... 
   Odchází a Radim za ní zírá. 
 Radim: (pro sebe) Radime? 
 
 

Obraz 105. Na kopci 
 

Vilémovo auto s Klárou, Janou a Jančou se na jedničku vyšplhá na kopec serpentinou 
nad rekreační oblastí. Všichni si vystoupí a nadšeně se rozhlížejí po kraji. 
 Vilém: Vidíte? Támhle jsme šli včera a tam je naše chata... Tohle je nejkrásnější 
pohled na údolí. 
 Klára: Pěkné, ale něco se žene. 
 Janča: To je nadlouho. 
 Vilém: (ke Kláře) Opravdu. To je na několik hodin, než nás to zasáhne. Tady kolem 
vrchů se to umí dlouho točit a nic se neděje. 
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 Jana: (podívá se k chatě) Nevypadá to daleko. 
 Vilém: Škoda, že jsme nevzali Peťanův dalekohled... Je to necelých dvacet minut. 
Tímto sešupem a pak tam po té pěšině přes smrčí, pár set metrů mezi chatama a jste tam. 
   Janča to pochopila jako výzvu, rozběhne se a po pár metrech se zastaví. 
 Janča: Jupííí!... Nejdete?! 
 Vilém: (ukáže na auto) Já určitě ne. 
 Janča: Holky!!! 
 Jana: (rozběhne se) Tak jóóó... Poběž Kláro! 
 Klára: Díky. Neobula jsem se na to. 
 Jana: Já taky né! 
   Klára znovu zakroutí hlavou a Jana zamává a s Jančou se vydávají k chatě. Vilém jde 
k autu. 
 Vilém: Jedem. 
 
 

Obraz 106. Ve Vilémově autě 
 

   Vilém sedí za volantem a Klára si přisedne na místo spolujezdce. 
 Klára: Tys to věděl? 
 Vilém: Co? 
 Klára: Že nás nechají o samotě? 
 Vilém: Ne. Bylo to ve scénáři. (jakmile to vysloví, zaculí se a zase zvážní) Tak mluv. 
   Klára se ujistí, že jsou Jany z dohledu a s hranou touhou se mu zadívá do očí a bez 
zábran ho políbí. 
 Klára: Miluju tě. 
 Vilém: Co ti na to mám říct? 
   Klára vidí, že Vilém není proti a obkročmo si na něj snaží sednout a stále ho líbá. 
 Klára: Můžeš mlčet. 
 Vilém: (sice není proti, ale odstrčí ji a nastartuje) Musíme jet. Čekají nás. 
  

Obraz 107. Před chatou II 
 
   Kolem chaty prochází rozjařená Jana s Jančou, chichotají se a živě diskutují. Zpoza 
chaty vyjde Karel se sekyrou v ruce a když je spatří, ustrne a hledí na ně, jakoby je 
hypnotizoval. Když ho holky uvidí, zvážní a pozdraví ho kývnutím hlavy a vyslovením 
pozdravu, aniž by vydaly hlásku a klidí se pryč. Karel se zorientuje, nahodí vlídnější obličej 
a odpoví na pozdrav. 
 Karel: Dobrý den. 
   Kamera zabere detail postavy a vidíme, že mu z ruky skápne krev. 
 
 

Obraz 108. Před chatou 
 
   Na houpačce houpe Věra Péťu. Před chatou stojí Vilémovo auto vedle Radimova 
a Vilém s nákupy v ruce přichází ke dveřím chaty. Klára se přehrabuje v kufru auta a v okně 
pokoje č. 1 je Eva. 
 Vilém: Chtěly se trochu projít. (k Péťovi) Péťo, kde máš dalekohled? Možná je uvidíš. 
   Z chaty vychází Petr. 
 Petr: Teď ho vyrušuj. Ten je rád, že ho někdo obskakuje. 
 Vilém: Ten to střídá, že by byl opravdu tvůj? 
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 Petr: To si nejsem jistý. U mě je tomu přece naopak. 
 Vilém: Naopak? 
 Petr: Ženské obskakuju já. 
 Vilém: No jasně. 
   Péťa se dohoupe a běží za Vilémem do chaty, Věra jde k oknu do kuchyně, zvedne ze 
země talířek a položí ho dovnitř. Petr přichází ke kufru auta a vyndává basu piv. 
 Petr: (ke Kláře šeptem) Další obět? 
 Klára: (procedí skrz zuby) Nefantazíruj, taťko. 
 Petr: Mně je to fuk, ale buď opatrná, ať netrpí nevinní, ty kudlanko. 
 Radim: (vychází z chaty) Tak se nechávám překvapit. 
   Klára k němu dojde a dá mu do ruky láhev fernetu. 
 Klára: Až zítra, citrónku... 
   V okně pokoje č. 1 se objeví Péťa a sleduje dalekohledem protější stranu údolí, kam 
ukazuje Vilém stojící nad ním. 
 Petr: Už je vidíte, strážci majáku? 
 Péťa: Néé. 
 
  

Obraz 109. Za chatou II 
 

   Karel sedí na pařezu nad otevřenou autolékárničkou a oblepuje si zraněný prst. 
Karel: Mně se musí vždycky všechno posrat. 

   Nyní vidíme chataře, jak stojí na žebříku opřeném o chatu a opravuje vypáčenou 
okenici. 
 Chatař: Ten velký šroubovák. 
   Karel mu ho podá a chatař plně zabraný do práce pokračuje. 
 Chatař: Kdybys nechtěl za každou cenu pomáhat... 
 Karel: Nechci, abys na mě byl nasraný. 
 Chatař: Kleště... Ale taky ti děkuju. (promne si podlitiny na zápěstí) 
 Karel: Mně? 
 Chatař: Dals mi možnost zažít to i z druhé strany, zkusit jaké to je, když někdo šlápne 
vedle... A to poznání mě nutí utlumit nasranost. Je to jako pokání... Přidrž mi to. 
   Karel vstane a přidrží okenici, kterou chatař odmontovává.. 
 Chatař: Co se vlastně posralo, zpanikařil jsi? 
 Karel: Všechno jsem si do detailu naplánoval... 
 
 

Obraz 110. Retrospektiva - Benzinka – večer 
 
   Dlouhovlasý a zarostlý Karel se blíží ke dveřím budovy a opakuje si šeptem. 
 Karel: Přepadení. Pracky, kurva, nahoru. Prachy sem. 
   Těsně přede dveřmi zkontroluje přes sklo prodavačku a prodavače, nasadí si kuklu 
a vtrhne dovnitř. 
 Karel: Přepadení! Prachy, kurva, nahoru! Pracky sem!!! 
 Oba zůstanou udiveně hledět a nevědí zda se smát či zvážnět, což Karla trochu 
rozhodí. Ten si přebrept uvědomí a požadavek zopakuje tentokrát správně a popostrčí igelitku 
pistolí k prodavačce.  
 Karel: Prachy sem, kurva! 
   Prodavačka pohlédne zoufale na prodavače a potom igelitku naplní. Karel ji vezme 
z pultu a poněkud nervózně mává pistolí. 
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 Karel: A žádné hrdinství, kurva! 
   U regálu s alkoholem si ještě vstrčí do igelity láhev drahé whisky, znovu zamává 
pistolí a odchází ke dveřím, ale zavadí taškou o poslední regál a natrhne si ji tak, že stihne 
ještě vyjít automatickými dveřmi a těsně za nimi se mu všechno vysype a láhev whisky se 
rozbije. 
 Karel: Kurva! 
   Zohne se k zemi, aby zachránil a do kapes nacpal co nejvíce bankovek, ale jakmile 
zmizí ze zorného pole fotobuňky, dveře se zavřou a přiskřípnou mu kuklu. 
 Karel: Kurva! 
   Karel se snaží prudkým pohybem hlavu vysvobodit, čímž dojde k tomu, že vystaví na 
odiv svoji tvář a kukla zůstane ve dveřích. 
 Karel: Kurva! 
   Jakmile se dostane zpět do zorného pole fotobuňky, dveře se opět otvírají a kukla se 
snáší k zemi. Zmatený Karel ji popadne a běží k lesíku za benzinkou, aniž by se stihl příliš 
obohatit. 
 
  

Obraz 111. Za chatou II 
 

   Situace stejná jako na konci obrazu č. 109, okenice je již odmontovaná, chatař se 
usmívá a Karel končí vyprávění. 
 Karel: Ale nemohl jsem počítat s tím, že uvidí můj ksicht. To mě naprosto vyvedlo 
z míry. Nevěděl jsem, co dělat. V tu chvíli jsem chtěl být jenom co nejrychleji pryč... 
Naprostý zkrat. 
 Chatař: (nastaví ruku před sebe) Prší... Serem na to. 
 
 

Obraz 112. Cesta k chatě 
 

   Asi sto metrů od chaty jde Jana s Jančou a spustí se průtrž. Jana si přehrne přes hlavu 
bundu a otočí se k Janči. 
 Jana: (ironicky) To je nadlouho. 
 Janča: Ale stihly jsme to. 
   Janča si rovněž přetáhne bundu přes hlavu a obě se rozbíhají k chatě, kde je na střeše 
vidět Toma s Danem, jak se balí a slézají dolů. 
 
 

Obraz 113. V chatě II 
 
   Karel stojí u okna a pozoruje venku silný liják. Do chaty vbíhá chatař s lahví 
alkoholu a taškou přinesenou z auta a vchází do místnosti. 
 Karel: Nejradši bych už vypadl. 
 Chatař: Kam?... Teď se na to vykašli. Stejně je svátek a fízlové mají leháro... Ať už 
se rozhodneš, jak se rozhodneš, v tomhle čase nic neuspěcháš... A taky to musíme dodělat. Za 
chvíli se to přežene. 
 Karel: Jaké to je v base? 
 Chatař: Člověk si zvykne na všechno... A záleží na právníkovi, jak to uhraje. Pár 
měsíců nebo několik let, to je rozdíl. 
 Karel: To mrtvo mě děsí. 
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 Chatař: Co sis myslel, že budou dělat rojnice, nebo co? (naleje pití do sklenek a jednu 
mu podá) Ty seš pro ně nic, kdybys byl vězeň na útěku, anebo kdybys někoho odkrouhl, tak 
možná... Na zdraví... Na tebe serou, nemůžou nic dělat a spíš ani nechtějí. Být poldou je ta 
největší pohoda, slušný plat, výslužné, doživotní renta... V příštím životě budu poldou. 
 Karel: Nasrat. To by ti museli vyoperovat mozek... Na zdraví. 
   Zasmějí se, nalijí do sebe panáky, chatař zapne televizi, kde běží sportovní pořad 
a oba se posadí do křesel. 
 Chatař: Stála za to aspoň, když ses kvůli ní rozhodl pro takovou kravinu? 
 Karel: Myslím, že za to stojí, ale vysrala se na mě... Jsem pro ni úplná nula. Chlap bez 
prachů, je pro ženskou chlap bez budoucnosti a chlap bez budoucnosti je pro ženskou 
vzduch... Ze začátku to šlo, byli jsme v pohodě, ale pak mě vyhodili z práce, první zpožděná 
splátka, druhá a byl jsem v prdeli... Rozdávání padáků. Restrukturalizace tomu říkali. 
 Chatař: Našla si jiného? 
 Karel: Myslím, že už ho měla, spíš to se mnou jenom skončila... Děvka. 
 Chatař: A děláš kraviny kvůli děvce. Proč? Za to ti přece nestojí. 
 Karel: Proč? Proč zmlátils svoji ženu, když musels vědět, že tak ji zpátky určitě 
nezískáš? Nevím. Někdy prostě uděláš v životě věc, kterou si neumíš vysvětlit. Tak už to 
chodí... A já jsem jí chtěl pomoct, myslel jsem, že mě potřebuje. Kdybys věděl, jak uměla být 
něžná a milá, ta věděla, jak na mě, ta mě uměla dostat, ta věděla, čím mě upoutat. 
 
 

Obraz 114. V umývárně 
 

   Zvenku je slyšet ustávající déšť. Petr nakoukne dovnitř, kde se v zrcadle krášlí Věra 
a zaostří na její výstřih. 
 Petr: Vidím, že víš, jak upoutat chlapa... Sluší ti to. 
 Věra: Já a chlapa? 
 Petr: Pššš. I ženskou možná, ale mě jako chlapa to oslovuje taky. 
   Věra si obtáhne rtěnkou rty a několikrát je semkne a vyšpulí, aby se jí rtěnka 
rovnoměrně nanesla. 
 Věra: Myslíš někdy na něco jiného? 
 Petr: Zřídkakdy. 
 Péťa: (volá ze záchodku) Tatíí, úúž! 
 Petr: Slyším. 
 Věra: Jdeš s náma? 
 Petr: Co v hospodě?... Pití je tu taky a stejně nechci pít. 
 Péťa: Tatíí! 
 Petr: Už jdu. 
 
 

Obraz 115. U chaty II 
 

   Déšť ustal a z chaty vychází Karel s chatařem a jdou ke kůlničce pro nářadí, aby 
pokračovali v práci. 
 Karel: Ona uměla být neskutečně roztomilá, tvář má jako panenka, milou, takové živé 
oči a její rty, má naprosto odzbrojující úsměv. Takový... Takový sladký... 
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Obraz 116. Kuchyň 
 

   Kamera zabírá rty olizující lžičku medu. Kamera postupně zabere celou tvář 
a vidíme, že je to Klára. Radim se k ní přiblíží a políbí ji. 
 Radim: Jsi sladká, mandarinko. 
 Klára: Nepřeháněj, stydlíne, někdo nás může načapat. 
 Radim: Ať si... Půjdem se za nima podívat? 
 Klára: Tobě se chce pod hráz? 
 Radim: S tebou třeba na kraj světa. 
   Do kuchyně vejde Péťa a Radim se od Kláry odtáhne jako přistižený školák. 
 Péťa: Strejdo, dneska nebudeme opékat? 
 Radim: Dnes je mokro, Peťulo, a bude ještě asi pršet. 
   Do kuchyně nakoukne z jídelny Petr. 
 Petr: A co zatopit v krbu? Nachystané to je... 
 Radim: To ať tě ani nenapadá. 
 

Obraz 117. Jídelna 
 

   V obývací části jídelny škrtá Vilém zápalku a zapaluje v krbu. Noviny se rozhoří, ale 
dým se valí do místnosti. Ode dveří kuchyně volá Petr. 
 Petr: Tak, prý ne! 
   Současně vybíhá Radim a běží ke krbu. Péťa se směje a imituje zvuk hasičské sirény. 
 Radim: Má špatný tah, nevím, který blbec to nachystal... Byli bysme jak v udírně. 
   Vilém se snaží oheň uhasit a Radim otvírá dveře na terasu, aby vyvětral. Vilémovi 
přijde na mobil zpráva. Jakmile oheň uhasí, podívá se na displej, kde je Klárou napsáno 
"Toužím po tobě". Přes celou místnost se podívá do kuchyně, kde stojí Klára s toužebným 
výrazem ve tváři olizující lžičku medu. 
 Radim: Zíráš, doktore,co?... To bylo o chlup, málem jsme znovu malovali. 
 

Obraz 118. Pokoj č. 1 
 
   Na posteli leží Eva a čte si. Do pokoje vchází Vilém a svléká si triko. 
 Eva: Co to bylo za křik? 
 Vilém: Oheň nebude, krb je ucpaný nebo co... (natírá se v podpaží deodorantem 
a obléká si nové triko) Půjdem s nima, myško? 
 Eva: Můžem se kousek projít a posedíme radši u chaty, ne? Stejně tu Petr s malým 
zůstane. 
 Vilém: No právě. Peťula je nezdolatelný a ty musíš být na sebe opatrná. To ti snad 
nemusím připomínat. 
 Eva: Jak nezdolatelný? 
 Vilém: Normálně. Má energie na rozdávání. Dospělého unaví raz dva. 
 Eva: Citrón zase slzel, co? 
 Vilém: Myšo, nebuď ironická, záleží mu na tobě. Na tom není nic špatného. A i kdyby 
mi to neřekl, poznám to na tobě. 
 Eva: Miláčku, já jsem sice nemocná, ale nejsem mrzák a jsem svéprávná. 
   Do pokoje vejde Péťa a hrne se k Evě. 
 Péťa: Už je to hodina.Teď se půjdeme projít. 
 Eva: Dobře, a může Vilda s náma? 
 Péťa: Jasně. 
 Vilém: Ale jedině, když vezmeme i taťku, jo? 
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Obraz 119. V hospodě pod hrází 
 

   Věra se svůdně předklání nad kulečníkem a chystá se ke šťouchu, Dan dohrál a zvedá 
pivo, aby se napil. 
 Dan: (k Tomovi) To je figura,co? 
 Tom: Asi bude kurva. 
 Dan: Ty aby sis ji nezprotivil, vole. 
 Tom: Je mi ukradená a ty si dej pohov, máš Janu. 
 Dan: Aby ses neposral. 
 
 

Obraz 120. Toalety hospody pod hrází 
 

   Jana se oplachuje v umývadle a prohlíží se v zrcadle. V kabince se ozve spláchnutí, 
vyjde Janča a jde k umývadlu vedle ní. 
 Jana: Nepřipadá ti Věra nějaká divná? 
 Janča: Jak divná? 
 Jana: Je nějaká přítulná, vždycky, když mi dává tágo, mám z ní takový divný pocit. 
 Janča: Myslíš, že je lesba? 
 Jana: Připadá mi tak, nezdá se mi, že by se nějak měla k mužským. 
 Janča: No a co? 
   Na toalety přichází postarší ženská, zavře se beze slova do kabinky a Jany odcházejí. 
 Janča: Vzpomeň si sama na hříchy mládí. 
 Jana: Máš pravdu. 
 
 

Obraz 121. Před toaletami hospody pod hrází 
 

   Z dámských toalet vychází Jana s Jančou. 
 Jana: A byly to vůbec hříchy? 
   Do vestibulu vchází Klára a Radim, aniž by si Jan všimly a míří do výčepu. Janča 
kývne hlavou ke Kláře. 
 Janča: Podívej, jestli je Věra lesba, tak v tom má prsty určitě i ona. 
 Jana: (promne si prsa) Prsty i prsy. 
   Obě se spiklenecky zasmějí a odcházejí do výčepu. 
 
 

Obraz 122. Na lesní pěšině 
 

   Eva vede Péťu za ruku a ten jí s dalekohledem na krku o něčem živě vypráví. Vilém 
s Petrem jdou několik metrů za nimi. Petr si vychutnává pohled na kmitající půlky jejího 
zadečku. 
 Petr: Z ní bude dobrá matka. 
 Vilém: Myslíš? 
 Petr: Dítě to vycítí. 
 Vilém: Jenom, aby mohla jednou být... Víš, co myslím. 
 Petr: A ty bys chtěl? 
 Vilém: Dej mi pokoj, teď na to nemám ani pomyšlení... Do třiceti určitě ne. 
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 Petr: A Klára? 
 Vilém: Co Klára? 
 Petr: Ta by chtěla? 
 Vilém: Co tím myslíš? 
 Petr: Jenom tě zkouším, doktore... Mám oči a jestli je tady někdo, kdo o lidech na 
chatě ví hodně, tak se možná jmenuje Petr Nový (ukáže na syna), ale on to určitě není. 
 Vilém: A tím myslíš? 
 Petr: Kecám, to víš, že kecám, možná nevím hodně, ale vím dost a spoustu si umím 
domyslet, hlavně to, že Klára je kudlanka, to vím určitě, je schopná všeho a vidím na tobě, že 
tě rajcuje... A nedivím se ti. 
 Vilém: Píchals ji? 
 Petr: Ne všechny otázky přátel se dají v určitou chvíli zodpovědět. Mysli si, co chceš, 
doktore. 
 Vilém: (lišácky si Petra přeměří pohledem) Myslím. 
   Potom se podívá na Evu, která se zastavila a dívá se dalekohledem na ně. Péťa stojí 
vedle ní a mává jim. Vilém zamává na oplátku a když si Eva sundá dalekohled z očí, 
pokračují v cestě. 
 Vilém: Maximálně bych ji, Šuky, opíchal. 
   Petr se zasněně dívá na zadeček Evy. 
 Petr: Já taky. 
   Kamera zabere detail kmitajícího zadku Evy. 
 
 

Obraz 123. Za chatou II 
 
   Kamera snímá zasněný obličej Karla. 
 Karel: A ten její zadeček. To je umělecké dílo. Pevný, žádný sulc a ty nohy... 
 Chatař: Drž to pořádně, ať to není nakřivo. 
   Nyní vidíme, jak Karel přidržuje opravenou okenici a chatař ji montuje na okno. 
 
 

Obraz 124. U keře jalovce 
 
   Petr ořezává větvičky jalovce a Vilém mu sekunduje. Když uříznou třetí přijde 
Vilémovi zpráva. 
 Vilém: Nebude to stačit? 
 Petr: Jo.  
   Z několik desítek metrů vzdálené pěšiny se ozve Péťa. 
 Péťa: Tatííí! 
 Petr: Už běžte, my jdem za váma! 
   Vilém si přečte zprávu na mobilu a dá ji přečíst Petrovi. 
 Vilém: Není praštěná? 
 Petr: Nadržená bych řekl, to je to správné slovo. 
 Vilém: Mám do ní jít? 
 Petr: Víš, co si myslím o nevěře. Požehnání ti nedám. 
 Vilém: Já se tě taky neptám, svatý otče. To byla jenom řečnická otázka. 
 Petr: Doktore, já mít takovou ženskou jako ty... 
 Vilém: Tak s ní vydržíš měsíc a pak se ti zají... Jako bych tě neznal... Ta se to nesmí 
za žádnou cenu dozvědět.  
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 Petr: Ode mě určitě ne... Vědomí vašich hříchů mě sice zabolí pokaždé, ale život už 
mě naučil se s nima vyrovnávat. 
 Vilém: Šuky, ty mě umíš dostat. Kdybych nevěděl, že maluješ ženské zadky, uvěřil 
bych, že jsi kněz. 
 
 

Obraz 125. Na lesní pěšině 
 

   Eva se vrací s Péťou po pěšině k chatě a ohlíží se, kde je Vilém s Petrem. Když je 
uvidí, pokračují v cestě. 
 Péťa: Neboj se, oni se neztratí. Taťka se v lese vyzná, ten by nezabloudil. 
 Eva: A ty se taky vyznáš? 
 Péťa: Trochu. 
 Eva: Aha. 
 Péťa: Ale až budu velký, budu jako taťka. 
 Eva: Taky chceš malovat? 
 Péťa: Chtěl bych, ale ještě to není jisté. 
 Eva: Jak to? To přece záleží na tobě. 
 Péťa: Taťka říká to samé, ale mamka nechce, tak ještě nevím, jak to dopadne... 
Musím se nechat překvapit. 
 Eva: To říkal taťka? 
 Péťa: Né, mamka. 
 
  

Obraz 126. Hospoda pod hrází 
 
   U stolu sedí už přiopilá Janča se stejně přiopilou Věrou, Klára s Radimem, Dan 
s Janou, která se z pochopitelných důvodů drží v pití zpátky, a Tom. Radim pozvedne 
štamprli, aby povzbudil uvadající zábavu. 
 Radim: Tak kde to vázne? Kdo nepije... 
 Klára: (suše) Není chlap. 
 Radim: Správně... Nádraží. 
   Někteří si přiťuknou a napijí se, ale Tom není ve své náladě. 
 Tom: Zahulíme? 
 Věra: Jó. 
   Na to zareaguje Klára, která si pohrává pod stolem s mobilem. 
 Klára: To vás odrovná. 
 Dan: Zahulíme, uvidíme. Jdeš, brácho? 
 Klára: (k Radimovi) Běž. 
 Radim: Teď nemám chuť. 
   Dan s Tomem se zvednou a odchází, jde i Věra, která pobídne obě Jany, ale zvedne 
se jenom Janča. 
 
 

Obraz 127. Před hospodou pod hrází 
 
   Tom s Danem vycházejí ze dveří a naučenými rutinními pohyby ihned naplňují 
šlukovku, za nimi vychází rozjařená Věra s Jančou. 
 Věra: Dneska je krásně. 
 Dan: Vlhko... (k Tomovi) A bude líp. 
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   Tomovi se nelíbí, že má Dan na Věru zálusk a zpraží ho pohledem. Dan šlukovku 
zapálí, potáhne si, zadrží na okamžik dech a slastně vyfoukne. Všichni ho nedočkavě 
pozorují. Potom dá galantně šlukovku Věře, u které vidí určitou nejistotu v počínání, tak jí 
pomáhá a ukazuje, jak zacpat prstem dírku, aby byl tah co nejúčinnější. Když si šlukovku 
vezme Janča a přiloží ji k ústům, upadne jí na zem. 
 Tom: Kurva, ségra, ty už jsi ožralá. 
 Janča: Běž do prdele, brášine. (zvedne ji ze země) A vyser si oko. 
 
 

Obraz 128. U chaty II 
 

   V kůlničce je slyšet šramot chataře, venku jsou opřené desky a hranoly a je patrné, že 
neopravují jenom okenici. Karel stojí zasněný před kůlničkou, do které by se dva nevešli, 
a vypráví. 
 Karel: Ta má ten nejsametovější hlas, jaký jsem kdy slyšel, ta může dětem vyprávět 
večerníčky. 
   Jakmile se zdá chataři, že je dlouho ticho, vykoukne a vyruší Karla ze zasnění. 
 Chatař: Hlavně, aby nemluvila sprostě. 
 Karel: Co? 
 Chatař: Protože sprostá ženská, to je snad to nejhorší, co může být, to ženským vůbec 
nesluší... A opilá. O tom ani nemluvím, to je ještě horší. 
 Karel: To né. To ona né... A když, tak jí to slušelo, to pití, myslím, uměla pít úplně 
elegantě, tak vznešeně, ale nikdy se neopila. Že by vytuhla. Já jsem ji vlastně nikdy neviděl 
opilou. 
 
 

Obraz 129. Kuchyň 
 
   Kamera zabírá, jak do sebe někdo naklání půllitr limonády a jakmile dopije, říhne si. 
Vidíme Péťu, jak se utírá pod nosem a culí se. 
 Eva: Teda, Péťo? 
 Péťa: To znamená, že mi to chutnalo, víš... 
 Eva: Ale je to neslušné. 
 Péťa: Já vím. Ale ještě nejsem velký, tak to tak nevadí. 
 Eva: Ale už jsi dost chytrý. 
   V okně se objeví Petr s Vilémem. 
 Petr: To je, že Peťulo, přímo vychytralý, po mamce. 
 
 

Obraz 130. Jídelna – podvečer 
 
   Venku mrholí, ale občas se ukáže nad západem slunce. V obývací části jídelny leží 
na pohovce vedle krbu Jana a podřimuje. Věra i Janča krotí svoji opilost a hrají s Petrem 
a Klárou Člověče, nezlob se. Péťa kreslí, Vilém s Evou sedí vedle něj a se zájmem ho 
pozorují. Z kotelny je slyšet Radima, jak přikládá. Místnosti má vládnout uvolněná 
odpočinková atmosféra, ale cítíme určité napětí, když se jednotliví přítomní střetávají očima. 
Vilém s Klárou, Věra s Jančou, po níž touží a kterou pozoruje i Petr, jenž si občas vymění 
pohled s Klárou a hra ho příliš nebaví. 
 Petr: Příště nesmím zapomenout vzít karty. 
 Péťa: Tak si to napiš. 
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 Petr: Nebuď chytrý, mudrlante, a tam si kresli. 
 Janča: Je po tobě. Na něj se nezlob. 
 Petr: Nevychovávej nebo... (sáhne jí na stehno a stiskne) 
 Janča: (vyzývavě se usměje) Nebo co? 
 Klára: Hrej. 
 Petr: Zase já? ( k Janči) Radši nic. 
   Hodí kostkou a odpočítává figurkou políčka ve hře. 
 Péťa: Můžete si zahrát pexeso, anebo si můžeme zahrát všichni, až to dodělám. 
 Petr: Ty půjdeš za chvíli do postele. 
 Péťa: Ještě není tma. 
 Petr: Než to vystřihneš, tak bude. A taky tě ještě okoupu, zítra je den dé, hody, hody, 
doprovody... 
 Péťa: Já už se těším. (k Evě) Taky se těšíš? 
 Eva: (podívá se na Viléma a na Petra) No, já se hlavně těším, až to budu mít za sebou. 
 Vilém: (ironicky) Neboj, pomůžu ti... Vyhrnout sukni. 
 Eva: Vilíne, nic nedostaneš, když budeš zlý. 
 Péťa: Nedostaneš vajíčko, strejdo. 
 Vilém: Já si vystačím se svými. 
   Z chodby ke kotelně vychází Radim. 
 Radim: Můžete, kdo chcete. 
 Janča: Já se osprchnu až v noci, klidně poslední... Jestli se vyčasí, chci se ještě projít. 
 Petr: Projít? 
 Janča: Sama.  
 Věra: Já bych šla taky. 
 Janča: Dobře. 
 Petr: Sama? 
 Janča: Bez chlapů. A hraješ. 
 Petr: Jak dohrajem, okoupu malého. 
 Radim: (z kuchyně) Okoupeš si malého? 
 Petr: Vole. 
 
 

Obraz 131. V chatě II – večer 
 

   Karel vchází s chatařem do místnosti. 
 Chatař: A její fotku náhodou nemáš? 
 Karel: Mám. 
 Chatař: Tak ukaž, když je tak úžasná. 
   Karel vyndá fotku ze složky dokladů v kapse bundy a ukáže mu ji, ale divák nevidí, 
o koho jde. Chatař zašpulí ústy, přitaká a vrátí mu ji. 
 Chatař: Jo, líbí se mi. 
   Karel ji pyšně vrátí do dokladů a strčí do kapsy. 
 Chatař: Zašel bych pod hráz, na čepované. 
 Karel: Ty ses zbláznil, copak já se můžu někde ukazovat? 
   Chatař vyndá ze skříně třílitrový džbánek. 
 Chatař: Ty počkáš tady, za chvíli jsem zpátky. 
 Karel: (vyndá z bundy zmuchlané peníze) Tak na. 
 Chatař: To si strč někam. To budeš muset vrátit. 
 Karel: Leda nasrat. 
 Chatař: Schovej to zpátky, ti říkám... Já tě zvu. Za to obložení. Odpracoval sis to. 
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 Karel: Když myslíš. 
 Chatař: (podívá se na zbraň) A to máš legálně? 
 Karel: Jasně. 
   Vezme zbraň do ruky a zkušeně s ní začne manipulovat, cvakat a zaměřovat 
a vytahovat zásobník a zase nasazovat. 
 Karel: Chodil jsem kdysi do střeláku... Tehdy mě to chytlo, dokonce jsem byl 
několikrát na závodech, republikový přebor. Střelba na pohyblivý terč. Druhé místo. Ale 
člověka bych nestřelil. 
 Chatař: Tak už si nehrej, ať si něco neustřelíš. A moc se neukazuj, za chvíli jsem tu. 
 
  

Obraz 132. V hospodě pod hrází – večer 
 
   Do výčepu vchází chatař a podává výčepnímu džbánek, jedno pivo pije na stojáka 
a rozhlíží se po místnosti, kde sedí u jednoho ze stolů i Dan s Tomem. Oba dva jsou opilí 
a zhulení, oba mají před sebou zvětralá piva a tupě zírají do nepřítomna. Chatař požádá 
číšníka o kusovku, ale ten gestem sdělí, že nemá, takže se s mincí v ruce vydává ke stolu 
Toma a Dana. Požádá je o cigaretu, ti mu ji apaticky nabídnou a když položí minci na stůl, 
posune ji Tom směrem k němu, ať si ji strčí někam. Chatař si zapálí a odchází k výčepu. Tom 
k Danovi téměř nesrozumitelně promluví. 
 Tom: Neměl bys ji nikdy podvádět... Rozumíš, nikdy. 
 
 

Obraz 133. Jídelna – večer 
 
   Janča budí Janu na pohovce u krbu. 
 Janča: Jani, vstávej, vstávej... Nejdeš s náma? 
 Jana: (jakmile se zorientuje) Kam? 
 Janča: Projít se. 
 Jana: (protáhne se a rozhlíží se) Jak dlouho jsem spala? 
 Janča: Asi hodinku. 
 Jana: Ještě nepřišli? 
 Janča: Můžem se tam podívat cestou. 
 Jana: Kašli na ně, na opilce. 
   Z chodby k umývárnám přichází Péťa v pyžamu s ručníkem kolem krku a kartáčkem 
a pastou na zuby v ruce a za ním jde Petr. 
 Péťa: Dobrou noc. 
   Jany mu odpoví a Péťa nakoukne do kuchyně, kde je Klára s Radimem a rozloučí se 
i s nimi. 
 
  

Obraz 134. Kuchyň – večer 
 

   Klára chroupá cereální chléb a dívá se ven do přítmí. 
 Klára: Asi se půjdu provětrat. Půjdeš taky? 
 Radim: Běž sama, ještě potřebuju něco dořešit s Vildou a musím dohlídnout na kotel. 
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Obraz 135. Cesta k rekreační oblasti 
 
   Janča, Jana, Věra a Klára jdou po cestě lemované lampami. Z dálky k nim dolehne 
zvuk halekajících opilců, v němž Jana pozná hlas Dana a zastaví se. Zaostří na cestu asi sto 
metrů pod nimi a vidí kolébající se a padající siluety Toma a Dana. 
 Jana: Já tam jdu. On je schopný se zabít. 
 Janča: Vykašli se na něj. Ať si nabije hubu.  
 Věra: Já bych si toho vůbec nevšímala. 
 Jana: (odbíhá) Vám se to mluví, ale já jsem v jiné situaci. 
 Janča: Ona je praštěná... Holky, na tom hotelu je takový prima bárek. Zvu vás na 
panáka. 
 Klára: Já nebudu. Ještě kousek půjdu s váma, pak se vrátím. 
 Věra: Co je, Klárko? 
 Klára: Nic. Jenom jsem nějaká unavená. To pivo mě uspává. 
 Janča: To mě naopak startuje. 
 Věra: Tak ke startu, připravit se, jedém! 
 
 

Obraz 136. Jídelna – večer 
 

   U jídelního stolu sedí Vilém s Radimem nad hromadou prospektů počítačů a něco 
řeší. Eva, která si v obývací části jídelny právě dočetla, zavírá knížku a odchází do chodby 
k pokoji č. 1. Z kuchyně vychází Petr s pivem v ruce a přesycen počítačovými řečmi si jde 
raději pustit televizi. 
 
  

Obraz 137. Před chatou – večer 
 
   Opilý a uválený Tom a Dan se za asistence nešťastné Jany blíží k verandě chaty, 
přicházejí ke schůdkům a s obtížemi je zdolávají. 
 Dan: (k Janě) Neser a běž. 
 Tom: Za žádnou cenu, rozumíš... To by byl velký hřích. Podívej na tu krásu. 
   Snaží se Janu poplácat, ale ta se vysmekne. 
 Jana: Před sebe se dívej. 
 Dan: (k Tomovi) Nesahat, kurva... Já jsem věrný až za hrob, že... 
   Jana to vzdává a odchází do chaty. 
 Tom: Jenom aby. 
 Dan: Ty mi nevěříš? 
 Tom: (váhavě) Věřím, někdy. 
 Dan: Copak jsem brácha? 
 Tom: Nee. 
 Dan: A nebo Šuky? 
 Tom: To už vůbec ne. 
 Dan: No vidíš. A nebo doktor?... Doktor Vilík?!... Vilíku!! 
 Tom: To nejseš... A Vilík taky, myslíš, někdy, občas? 
 Dan: To si pich... Přece si nemyslíš, že mu furt volají z práce... Hovno! Kurviska mu 
volají. Ale pšššt... 
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Obraz 138. Pokoj č. 1 
 
   V šeru pokoje stojí Eva, která všechno slyšela a je tím evidentně zasažená. Na 
chodbě se ozývá hluk Toma s Danem, kteří se snaží potichu projít do chaty. Péťa v posteli 
spokojeně spí. 
 
  

Obraz 139. Bar hotelu – noc 
 
   Za barem sedí opilá Janča s opilou Věrou a Klára je na odchodu. 
 Klára: Ne, vážně, holky, jsem unavená. A jak vás vidím, tak to bude nadlouho. Díky 
moc. Ale vážně jdu... A moc to nepřežeňte. 
 Věra: Nebojíš se? 
 Klára: Věruš, jsem už velká holka. Tak dobrou... A hlavně vy ať nezabloudíte. 
 
 

Obraz 140. Před hotelem – noc 
 

   Z hotelu vychází Klára a píše na mobil zprávu. 
 
 

Obraz 141. V chatě II – noc 
 
   Televize je zapnutá a na stolíku je džbánek s pivem. Karel sedí v křesle vedle chataře 
a labužnicky se napije piva ze sklenice. Chatař, který se právě taky napil, si utře pěnu pod 
nosem. 
 Chatař: Lahoda... To je jedna z věcí, pro které se vyplatí zůstat na svobodě. 
 Karel: Kurva, Franto, nemuč mě... 
 Chatař: (zasněně) Pivo a ... 
 Karel: A ženské. 
 Chatař: Jo, některé. 
   Jakmile to dořekne, pronese žena na obrazovce uraženě k muži. 
 Žena: Já, já nejsem žádná lesba. 
 
 

Obraz 142. Bar hotelu – noc 
 

   Místností zní pohodová hudba, za barem sedí opilá Janča a naslouchá opilé Věře. 
 Věra: A největší legrace byla, když jsme nemohly přednostu ráno probudit. A odjet 
jsme museli... Ten byl nasátý jak houba, spal tak, jak se večer sesunul do křesla, prase 
vykrmené, a Káťa mi pak říkala, ta jeho sekretářka, že se absolutně na nic nezmohl a taky že 
ta jeho výbavička nebyla větší než palec u nohy, taková bambulka, hehe... Jenomže chyba 
byla, že to řekla nejenom mně... 
   K baru přijdou lovit dva postarší přiopilí chlapíci, kteří se marně snaží působit 
vzhledem a chováním mladě. 
 Věra: A pak ji vyhodil. 
 Muž I: Hele holky, nejdete si trsnout? 
 Věra: Dej si odchod! 
 Muž I: No, no, no... 
 Věra: Něco si povídáme, stačí? 
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 Muž I: Ale no tak, hol... 
 Janča: Neobtěžuj! 
 Barman: Nějaký problém, pánové? 
 Muž II: Vyser se na ně. 
   Oba odcházejí a muž dodává tak, aby ho slyšely. 
 Muž II: To jsou určitě lesby. 
   Věra zvážní, podívá se na Janču a zopakuje. 
 Věra: Lesby, pche... 
   Ihned se rozesměje, rovněž Janča, přiťuknou si a napijí se. 
 Věra: Nepůjdem už? 
 Janča: To jsme mohli jít rovnou s ní. 
 Věra: Ta chtěla být sama. 
   Věra si hraje rukou na hraně baru a mimoděk se dotkne ruky Janči, která neucukne 
a tak ji hladí a dodává. 
 Věra: Věř mi, já se v ženských vyznám. 
 Janča: (vyndá ruku zpod její a pohladí ji po hřbetě prstů) Já ti věřím. 
 Věra: (k barmanovi) Zaplatíme! 
 
 

Obraz 143. Jídelna – noc 
 

   V obývací části jídelny se dívá na televizi Petr sedící v křesle, Jana sedí na pohovce 
vedle krbu a hlavu spícího Dana má v klíně. U stolu stojí Radim s Vilémem, balí prospekty 
počítačů a Vilémovi zazvoní mobil, že mu přišla zpráva od Kláry, ten ho vyndá a přečte si ji, 
zatímco Radim pokračuje v úklidu. 
 Radim: Nedají ti pokoj ani o víkendu, co? 
 Vilém: To ano. 
   Jídelnou prochází do sprchy Eva s ručníkem a toaletními potřebami, podezřívavě 
zaměří Vilémův mobil, a do dveří na chodbu k umývárně vchází ve chvíli, kdy vychází opilý 
Tom, který si neodpustí poznámku. 
 Tom: Hlavně se neutop. 
 
  

Obraz 144. V umývárně – noc 
 

   Vejde Eva, zahledí se na sebe v zrcadle a přemýšlí. Po chvíli se odtrhne a začíná se 
svlékat. 
 
 

Obraz 145. Altánek – noc 
 
   Vidíme malý altánek u zarostlého dětského hřiště patřícího patrně k areálu 
zkrachovalého rekreačního střediska nějakého podniku a v něm přecházející Kláru. 
 
  

Obraz 146. Jídelna – noc 
 

   V obývací části jídelny sledují televizi Jana s hlavou spícího Dana v klíně a Radim. 
Z toalety přichází Petr, v kuchyni vezme dvě piva, která otevře a jde si sednout k televizi. 
Jedno pivo dá Radimovi. 
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 Petr: Vilda se culil. Kopulace ve vodní lázni bude asi... 
 Radim: Vody je dost. 
 Petr: (k Janě) Proč ho nevyženeš do pelechu za brumlou? 
   Jana si poposedne, takže se Danovi hlava sveze na pohovku. Ten si spokojeně 
zamlaská a spí dál. 
 Jana: Nechám ho spát tady. 
 
 

Obraz 147. V umývárně – noc 
 
   Vilém si oplachuje ruce a kontroluje se v zrcadle. Promlouvá k Evě, která je zastřená 
ve sprchovém boxu a sprchuje se. 
 Vilém: Jdu se proběhnout... Prášek sis vzala, myško? 
   Eva nereaguje a Vilém závěs odestře. 
 Eva: Co? 
 Vilém: Prášek. 
 Eva: Vzala, miláčku. 
   Nakloní se, aby ho políbila, ale on se odtáhne. 
 Vilém: Zamokříš mě. 
 Eva: O důvod víc, mě zítra seřezat. (šplíchne na něj vodu a zastře se v boxu) 
 Vilém: Myšo, ty zlobíš! 
 Eva: Ale miluješ mě, že?... 
   Vilém bez odpovědi odchází a je slyšet, že prochází kotelnou. Eva zadrží dech, 
nastaví tvář do růžice vody a nechá se masírovat kapkami. 
 
 

Obraz 148. Na zastávce – noc 
 

   Věra s Jančou, jdou kolem budky zastávky, najednou Věra vezme Janču za ruku, 
ukročí do strany a stáhne ji dovnitř, aniž by se ona jakkoli bránila. 
 
 

Obraz 149. Altánek – noc 
 
   Vidíme přicházejícího Viléma, kterému se Klára ihned pověsí na krk a vášnivě se 
začnou líbat. 
 

Obraz 150. Na zastávce – noc 
 
   Věra s Jančou se objímají a něžně líbají skryty ve stínu budky před světlem pouliční 
lampy. 
 Věra: Máš dlouhý jazýček, pusinko. 
 
 
  

Obraz 151. Altánek – noc 
 
   Na lavičce sedí Vilém, Klára obkročmo na něm a plni vášně spějí ke styku. 
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Obraz 152. V umývárně – noc 
 

   Eva si nanáší na vlasy šampon a masíruje si hlavu. 
 
 

Obraz 153. Na zastávce – noc 
 

   Věra začíná Janči rozepínat halenku, aniž by ji přestala líbat. 
 Janča: (vzrušeně) Já nevím... 
 Věra: Neboj. 
 
 

Obraz 154. Chodba k umývárnám – noc 
 

   Do chodby vchází Radim, který chce jít na toaletu, ale všimne si nedovřených dveří 
kotelny, které dovře a zakroutí hlavou, protože si neuvědomuje, že by nezavřel. U dveří 
umývárny se zastaví, chvíli naslouchá, pousměje se a odchází na toaletu. 
 
 

Obraz 155. Altánek – noc 
 

   Klára již bez kalhot s rozepnutou košilí a pohupujícími se ňadry sedí na Vilémovi 
a kopuluje. Kamera zabírá její kmitající holý zadek. 
 
 

Obraz 156. Toalety – noc 
 

   Kamera snímá holý zadek, který se zvedne a mizí v kalhotách. Vidíme Radima, který 
spláchne a umývá si ruce. 
 
 

Obraz 157. V umývárně – noc 
 

   Eva si v mírném předklonu myje nohy a z ničeho nic ji postihne epileptický záchvat. 
Sesune se tak, že jí nohy trčí z boxu a dosahují až ke dveřím, do nichž v záchvěvech narážejí 
a kopou. 
 
 

Obraz 158. Chodba k ymývárnám – noc 
 
   Z toalet vychází Radim a slyší z umývárny zvuky, které si vyloží jako probíhající 
soulož, usměje se a odchází. 
 
 

Obraz 159. Na zastávce – noc 
 

   Věra má teď Janču posazenou obkročmo na sobě a jazykem laská její ňadra. Pomalu 
a něžně, což Janču vzrušuje stále intenzivněji. 
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Obraz 160. Altánek – noc 
 

   Klára kmitá na Vilémovi stále rychleji a Vilém jí s rukama na jejím zadku pomáhá. 
 
 

Obraz 161. V umývárně – noc 
 
   Eva se stále zmítá v záchvěvech, jazyk má zapadlý v krku a dusí se, do úst jí teče 
voda. 
 
 

Obraz 162. Na zastávce – noc 
 
   Věra vyndá svůj mobil, nacvaká vibrační vyzvánění a hladí mobilem Janču na 
ňadrech, čímž ji překvapí a Janča neskrývá rostoucí vzrušení. 
 
 

Obraz 163. Altánek – noc 
 

   Vilém se blíží vyvrcholení a Klára nepolevuje v pohybech. 
 
 

Obraz 164. V umývárně – noc 
 

   Evino tělo ještě jeví známky života. 
 
  

Obraz 165. Altánek – noc 
 

   Vilémův orgasmus se nezadržitelně blíží. 
 
 

Obraz 166. V umývárně – noc 
 

   Evino tělo zmítají poslední záchvěvy, které ubývají na intenzitě. 
 

 
Obraz 167. Altánek – noc 

 
   Vilém naplno prožívá orgasmus a Klára, aniž by sesedla jej líbá a zajíždí rukama do 
vlasů. 
 
 

Obraz 168. V umývárně – noc 
 

   Poslední pohyb Eviny nohy nám dá tušit, že ji život definitivně opustil. Vlasy se jí 
rozpouštějí na kachličkách sprchového boxu a jediné neztratily pohyb, vlní se jako cáry 
vodních řas. 
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Obraz 169. Na zastávce – noc 
 
   Z dálky doléhají cizí hlasy a Věra s Jančou jsou nuceny přerušit projevy své 
náklonnosti a upravit se. 
 Janča: Půjdeme? 
 Věra: Můžeme se spolu osprchovat, chceš, pusi? 
   Janča se potutelně usměje, Věra ji políbí na čelo a obě vedoucí se kamarádsky za 
ruku odcházejí. 
 
 

Obraz 170. Altánek – noc 
 
   Vilém si upravuje oblečení a Klára souká zadek do kalhot a zapíná si je. 
 Vilém: Udělala ses aspoň? 
 Klára: Kvůli tomu tu nejsem. Říkala jsem ti přece, že tě miluju. 
   Slovo miluju řekne s podezřelým důrazem a pověsí se Vilémovi na krk a políbí ho, 
zatímco on se bojácně rozhlédne. 
 Vilém: Budeš muset jít. Je to riskantní... Zavolám ti. 
 Klára: (znovu ho políbí, smířeně odchází a několik metrů od něj se zastaví) Přede 
mnou neutečeš, miláčku... Pa. 
 
 

Obraz 171. Jídelna – noc 
 
   V obývací části jídelny sedí u televize Jana, Radim a Petr. Popíjejí a ani netuší 
probíhající tragédii. Právě končí film a Radim odchází pro piva do kuchyně, kde smění 
prázdné lahváče za plné a zase se vrací na místo. Jana mezitím upravuje Dana k noclehu, dává 
mu pod hlavu polštářek a přikrývá ho dekou a odchází se sama připravit ke spánku, při čemž 
se podívá na hodinky. 
 Jana: Holky už jsou tam nějak dlouho. 
 Petr: Mělas s nima zůstat, nikam nespěchají... (k Radimovi) Ti dva si to taky užívají 
už docela dlouho. 
 Radim: Konkurence? 
 Petr: Já jim to přeju... Sex je zdravý kdykoli a v jakémkoli množství, čím víc, tím 
líp... 
 Radim: Ale je to tanec. 
 Petr: (usměje se a přiťukne si s ním) Tanec s vlky... Nádraží. 
 Jana: (vykoukne z pokoje č. 3 a naslouchá) Už jdou. 
   Dveře se otevřou a vchází Klára. 
 Klára: Čau. Vy ještě nespíte? 
 Radim: Čekám na tebe, lásko, jako vzorný muž. 
 Klára: To je od tebe hezké. 
 Jana: Kde jsou holky? 
 Klára: Za barem, bych řekla. To bude nadlouho... 
   Klára vezme z pokoje č. 2 ručník a toaletní potřeby a odchází do umývárny, Jana jde 
s ručníkem a toaletními potřebami za ní. 
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Obraz 172. Chodba k umývárnám – noc 
 
   Klára sahá na kliku dveří do umývárny, kde se svítí a je slyšet sprchu, a snaží se 
otevřít. V tu chvíli přichází Jana. 
 Jana: Zaklepej, ať je nepřekvapíme, už jsou tam dost dlouho. 
 Klára: Kdo? 
 Jana: Eva s Vildou. 
 Klára: S Vildou... Aha. 
   Zaklepe, ale když se ani po několikerém zaklepání nikdo neozve, otevírá dveře, ale 
blokují je Eviny nohy, a tak se do dveří silou opře. 
 
 

Obraz 173. Jídelna – noc 
 
   V obývací části sedí Petr s Radimem a víceméně ze setrvačnosti sledují program 
televize. Dan na pohovce spí. Z umývárny se ozve rána a vyděšené, téměř nepříčetné výkřiky, 
což přinutí Radima s Petrem vzhlédnout tím směrem a zvednout se z křesel. 
 
 

Obraz 174. V umývárně – noc 
 
   Klára s Janou vytřeštěně hledí na Evu ležící na podlaze, dveře rozrazí Radim 
s Petrem, bleskem se zorientují a snaží se Evě poskytnout první pomoc. 
 
 

Obraz 175. Jídelna – noc 
 

   Klára s Janou sedí u stolu a v obou doznívá prožitá hrůza. Petra je vidět nervózního 
v kuchyni. Radim končí hovor a pokládá mobil. 
 Radim: Šel si zaběhat... Má nějaké čípky...  Ale bojím se, že je pozdě... Bože, ať to 
přežije... (podívá se na hodinky) Jdu sanitce naproti. (odchází) 
 Klára: Nemá žádný puls. 
 Jana: Je mrtvá. To nemůže být pravda. 
 Klára: Nemá žádný puls. 
 
 

Obraz 176. Před chatou – noc 
 
   Věra a Janča se vrací k chatě a několik desítek metrů před chatou se přestanou držet 
za ruce a mile se na sebe usmějí. Začíná pršet, proto zrychlí. Z chaty vybíhá Radim, aniž by je 
spatřil a uhání k hlavní cestě vstříc sanitce. 
 
 

Obraz 177. Jídelna – noc 
 
   Za stolem sedí Klára, Věra stojí nad ní a Jana se pokouší probudit opilého Dana, pak 
to vzdá a jde do kuchyně, kde nalévá pití. Z toalet je slyšet zvracející Janču. Do místnosti 
vbíhá Vilém, rozhlédne se po mrtvých tvářích a vbíhá do pokoje č. 2. 
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Obraz 178. Pokoj č. 2 – noc 
 
   Na volné neobsazené posteli leží Eva ve stabilizované poloze bez známek života 
přikrytá přes prsa a klín ručníkem. Vbíhá rozrušený Vilém, kterému, jakmile ji spatří, začnou 
téct slzy, přesto ji hned kontroluje, zda nemá zapadlý jazyk, potom ji obrátí na záda a pokouší 
se o umělé dýchání a masáž srdce. 
 Vilém: Proboha, myško!... Tohle mi nedělej, myško! 
   Ve dveřích se objeví strnulý Petr. 
 Petr: Zkoušeli jsme všechno... Musíme počkat na sanitku. 
 Vilém: Ona nedýchá... (Vilém se dostává do šoku a zoufale s ní třese) 
 Petr: Vildo! 
 Vilém: No tak, myško, nevzdávej to! Myško, do prdele!!  
 Petr: Vildo... 
   Petr ho zklidní, aby s ní netřásl a po mírném přetahování se Vilém sesune a rozbrečí. 
 Petr: Budou tu každou chvíli... 
 
 

Obraz 179. Cesta k chatě – noc 
 
   V dešti přijíždí sanitka s blikajícími světly bez houkačky a zastavuje u chaty. Z auta 
vyskakuje Radim. Řidič doktorovi podává přístroje, něco bere i Radim a běží ke dveřím 
chaty, zbytek vybavení bere sám a jde za nimi. 
 
 

Obraz 180. Jídelna – noc 
 
   Všichni v místnosti napjatě očekávají, kdy pootevřenými dveřmi pokoje č. 2 vstoupí 
doktor s radostnou zprávou. Jakmile ale vyjde, je z jeho tváře a gest patrné, že je pozdě, vyndá 
mobil a telefonuje. Z pokoje vychází i řidič se sbalenými přístroji a jako poslední Radim 
s Vilémem. Tváře všech prozrazují, že jsou silně zasaženi. 
 
 

Obraz 181. Před chatou – noc 
 

   Venku prší a před chatou stojí pohřební a policejní auto. Z chaty vybíhá muž a míří 
k oknu kuchyně, odkud trčí rakev, kterou přidržuje vevnitř jeho kolega. Popotáhnou ji ven 
tak, že jeden konec drží on venku a druhý leží na parapetu. Teď z chaty vybíhá druhý muž, 
bere rakev z parapetu - za pomoci Petra a Radima stojících v kuchyni - a odnášejí ji do auta. 
Zasunou ji, zavřou auto a odjíždějí. Z chaty vycházejí dva policisté, které vyprovází Radim, 
rozloučí se, nasednou do auta a odjíždějí. 
 
 

Obraz 182. Jídelna – noc 
 
   V obývací části jídelny sedí již probuzený a obeznámený Dan, kterému v náručí 
pláče Jana, v křeslech sedí Vilém a Petr, Klára si pohrává s občanským průkazem a sedí 
s Jančou za stolem, Radim vchází a sedne si na pohovku vedle Dana a napije se piva. Věra se 
v pokoji č. 2 převléká. Posmutnělá a dojatá Klára se zvedne a odchází do pokoje za ní. 
 Klára: Bože, já tam ani nemůžu jít. 
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 Petr: Chtěl bych vám všem jenom říct, - a určitě to cítíte podobně - že toto je pro mě 
asi nejhorší den v životě... Nevím, co říct... Ať už budeme dělat cokoli, mluvit nebo mlčet, 
pořád to bude v nás a možná čím víc budeme mluvit, tím nesmyslnější nám to bude připadat, 
zkrátka, jen chci říct, neduste to v sobě, jestli chcete brečet, brečte, jestli chcete křičet, křičte 
nebo se klidně opijte, ale za žádnou cenu to v sobě neduste... To... To je všechno... Jestli si 
chcete někdo promluvit... 
 Janča: Řekneš to Péťovi? 
 Petr: Já nevím.  
 Janča: Jednou mu to budeš muset říct. 
 Petr: Ale jak? 
 Dan: Já tomu ještě pořád nevěřím. 
 Petr: Co myslíš, Vildo? (Vilém mlčí a zírá před sebe) 
 Radim: Řekni, že odjela... Časem mu to vysvětlíš. 
 Petr: Můžu se na vás spolehnout?... Vím, že to není lehké, pro nikoho. 
 Janča: Myslím, že to stejně pozná... Dítě to vycítí. 
 Petr: Co ty na to, Vildo?... Nechceš si promluvit? 
 Vilém: (probere se ze zasnění) Já to balím, odjedu. 
 Petr: Vildo, tak jsem to nemyslel. 
 Vilém: Jedu domů. 
 Radim: Nech toho, Viléme. 
 Petr: Nebuď jak malý, Vildo!... Mě to zasáhlo jako tebe, nás všechny. Ale musíme se 
s tím vyrovnat. Každý po svém. Ale ne útěkem. Před tím se nedá utíkat! 
 Radim: To chce čas, Vildo. Čas všechno srovná. 
 Vilém: Bože, co jsem komu udělal... (nalije si do prázdné štamprle fernet a kopne ho 
do sebe) To je nejhorší noc v mém životě... Já ani neusnu. 
 Janča: (přijde k nim a posadí se na pohovku vedle Radima) To asi nikdo. 
   V rádiu, které hraje celou dobu jako zvuková kulisa, se ozve hlasatel. 
 Hlasatel: ...A předem děkují za všechny radostné děti, které můžete potěšit coby 
potencionální dárci i vy. 
 Petr: Potenciální, ty debile. 
 
  

Obraz 183. Pokoj č. 1 – noc 
 

   Venku začíná svítat, Péťa spí, Petr leží v posteli a pokouší se usnout, Vilém stojí 
u skříně. 
 Petr: Už spi, Vildo. 
 Vilém: Sbalím jí věci, když odjela. Stejně nemůžu spát. 
 Petr: Hm. To jo. Tak dobrou. 
 
 

Obraz 184. Pokoj č. 2 – noc 
 

   Venku začíná svítat, Věra spí, spí i Radim a Klára, která se chce ve spánku otočit, ale 
je zaklíněna v objetí Radima a otevře oči. Nejprve se chce z jeho objetí vysvobodit, ale pak se 
otočí čelem k němu políbí ho a jeho ruce si přitiskne k tělu a usíná. 
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Obraz 185. Pokoj č. 3 – noc 
 
   Tomáš spí, aniž by ještě cokoli tušil, Janči se podařilo usnout, stejně jako Janě, ale 
Dan ještě nespí. Vidíme, že v něm všechno doznívá. Po chvíli se rozhodne usnout a přitulí se 
k Janě. 
 
 

Obraz 186. Toalety – ráno 
 
   V jednom boxu toalety zvrací Tom, ve druhém močí Petr.  
 Tom: To nemůže být pravda. 
   Na toalety vchází Péťa a Petr to zamluví. 
 Petr: Je. Prostě musela jet... Pojď Peťulo. 
   Pouští syna do boxu a Tom si omývá studenou vodou bledou tvář. 
 
 

Obraz 187. Pokoj č. 1 
 
   Vilém spí navzdory slunci v mrholivém ránu svítícímu dovnitř a do pokoje vchází 
Péťa s Petrem, oba s ručníky a toaletními potřebami, které položí na stolík a ručníky Petr 
rozprostře na radiátor. 
 Petr: Rychle se převleč, Peťulo, ať překvapíme holky... Já skočím za chatu pro naše 
jalovce a jdeme na ně. 
   Péťa sedí povadle na posteli. 
 Petr: Co je, Péťo?... Šupajdy. 
 Péťa: Ona mi slíbila, že pojedeme zase spolu a že mi dá tu knížku od Zdeňka 
Buriana... 
 Petr: Peťulo, ona ti ji určitě pošle... Pochop to, musela nutně odjet za maminkou, tak ji 
v noci Vilda odvezl a nechtěla tě budit, když už jsi spal... Ale mám se stebou rozloučit za ni. 
Říkala, že je ráda, že tě konečně poznala líp, takového chytrého kluka a že... Že ti knížečku 
určitě pošle. 
   Petr se zvedne ke skříni, kterou otevře, aby se oblékl. 
 Péťa: Stavíme se pro ni, tati? 
 Petr: Péťo, teď ti to říkám, musela za maminkou, je nemocná a teď se nehodí tam 
jezdit. (všimne si v polici velikonočního balíčku a vzkazu na papírku) Podívej, Peťulo, něco 
tu máš. 
   Péťa radostně vyskočí a vezme si balíček a lístek. 
 Petr: No přečti si to, školáku. 
 Péťa: Pé-ťo mu-se-la jsem od-jet. Ve-se-lé ve-li-ko-no-ce. Eva. 
   Péťa se usměje a běží radostně na postel, kde si balíček rozbalí, zatímco Petr se 
dojatě dívá na dřímajícího Viléma. 
 Péťa: Tatí... Teta je stejně hodná, že... Já se na ni ani vůbec nezlobím. 
 
 

Obraz 188. V chatě II 
 
   Karel mlčky usedá do křesla a jí guláš, chatař obědvá naproti němu. 
 Karel: Po obědě vypadnu. 
 Chatař: Svezu tě, večer. 
 Karel: Ne. Půjdu. 
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Obraz 189. Před chatou 
 

   Radimovo i Vilémovo auto je připraveno k odjezdu, někteří vynášejí poslední 
zavazadla a Radim kontroluje okenice a zamyká chatu. Ve tvářích i gestech všech je vidět 
prožitá událost, jen v komunikaci s Péťou vždy každý trochu nuceně pookřeje. Do auta 
Radima nasedá Klára na místo spolujezdce a dozadu se nasoukala Věra s Tomem, Jančou 
a částí zavazadel. Dan ve Vilémově autě sedá dopředu, vzadu sedí Petr s Péťou a Janou. 
 
 

Obraz 190. Před chatou II 
 
   Karel se vzdaluje od chaty a chatař se šklebí do nebe. 
 Chatař: Ale něco se žene... 
   Karel mávne rukou, aniž by se otočil a odchází. 
 
 

Obraz 191. Cesta k chatě 
 

   Obě auta, Vilémovo jako první, se vzdalují od chaty a spouští se liják. 
 
 

Obraz 192. Pěšina v rekreační oblasti 
 
   Smáčený Karel si narovná límec bundy, pokusí se ji zapnout, ale uvědomí si, že má 
porouchané zdrhovadlo, tak si jen strčí ruce do kapes, přitiskne si bundu k tělu a schází 
k hlavní cestě v údolí. 
 
 

Obraz 193. Ve Vilémově autě 
 

   Stěrače pracují na plný výkon a auto sjíždí k hlavní cestě v údolí. 
 
 

Obraz 194. V Radimově autě 
 

   Stěrače pracují na plný výkon a Radim následuje auto Viléma. Tom je poněkud 
stísněný mezi Věrou a Jančou a opatrně si přendá ruce za jejich záda, na což obě - zejména 
sestra - zareagují popuzeně, ale vzápětí nasadí vlídné obličeje a pohodlně se uvelebí a opřou 
se o ně. 
 
 

Obraz 195. Hlavní cesta údolím 
 
   Na cestu vchází Karel, pokusí se stopnout projíždějící náklaďák, který mu nezastaví, 
míjí ho a ještě ho stačí smočit vodou z kaluže, před kterou Karel uskakuje. 
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Obraz 196. Ve Vilémově autě 
 
   Vilém vyjíždí ze zatáčky a zručně ale razantně objede Karla jdoucího na krajnici, 
takže to se všemi trochu zamává. Dan se podívá na vyjeveného Péťu, pousměje se na něj - 
poprvé za celou dobu - a nasadí mu svou kšiltovku. 
 
 

Obraz 197. Hlavní cesta údolím 
 

   Radimovo auto objíždí stopujícího Karla, kterého slije vodou z kaluže a zastaví 
několik desítek metrů od něj. 
 Karel: Kurva. 
 
 

Obraz 198. V Radimově autě 
 

   Auto stojí a Klára se k Radimovi udiveně otočí. 
 Klára: Jsme plní, Radime. 
   Radim si to uvědomí a podívá se do zpětného zrcátka. 
 Radim: Promiň, kámo. 
 
 

Obraz 199. Hlavní cesta údolím 
 

   Karel dobíhá Radimovo auto, které mu zastavilo, ale auto se rozjíždí, což zmáčeného 
a naštvaného Karla přinutí přidat do běhu, ovšem zakopne - vše vidíme zpomaleně - a v pádu 
se snaží vyrovnat rovnováhu, takže běží v předklonu a z kapsy mu vypadávají doklady 
i pistole, obojí se snáší k zemi a padá i Karel. Jakmile dopadne na silnici pistole, vystřelí 
a Karel se chytí za nos, dopadne a vidíme, jak si bolestně sahá na ustřelený zkrvavený nos. 
 Karel: Kurva?... Au. 
   Kamera zabírá rozevřené Karlovy doklady, od nichž se odrážejí kapky deště 
a v nichž vidíme fotku Evy. 
 
 

Obraz 200. Radimovo auto 
 

   Auto se vzdaluje a slyšíme. 
 Tom: Výfuk ti střílí. 
 Radim: To je tím vlhkem. 
 
 

Konec 
  
  
 


