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– VÁCLAV PILAŘ, křídlo
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– VLADIMÍR DARIDA, záložník

– PAVEL PILAŘ, výpravčí a otec Václavův
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– a též BROUČÍNEK

LOUTKÁŘ TŘETÍ JE STŘÍDAVĚ:

– PAVEL HORVÁTH, špílmachr

– PAVEL VRBA, kouč a vizionář

– REPORTÉR TVP 2, ČT 4 i HLAS Z AMPLIÓNU

– LUDVÍK, postarší vlčák

– a též JANÍNEK

A ŽENA JE KONEČNĚ STŘÍDAVĚ

– JANA KUPKOVÁ, evangelická kazatelka krabčická

– EVA PILAŘOVÁ, zpěvačka a matka Václavova

– JOSEFÍNA MIHULOVÁ, majitelka hřbitova zvířátek ve Vražkově

– DAGMAR DAMKOVÁ, rozhodná to žena

– a samozřejmě JANINKA a BERUŠKA



1. OBRAZ – Monolog Vrbův

Klubový autobus Viktorie Plzeň přijíždí do Krabčic, sobota 21. dubna 2012, pozdě večer.
Pavel Vrba vystupuje předními dveřmi jako Noe z Archy.

PAVEL VRBA
Když do těch pustin vstoupil člověk, ať to byl kdokoli – neznámo s kolika lidmi – hledaje
příhodných míst k lidským příbytkům, přehlédl bystrým zrakem hory a doly, pláně a
stráně, a tuším kolem hory Řípu mezi dvěma řekami, Ohří a Vltavou, prvá zařídil sídla,
prvá založil obydlí a radostně na zem položil bůžky, jež s sebou na ramenou přinesl.
A já, stejně jako starosta Bohemus, jehož ostatní jako pána provázeli, takto k své
družině promlouvám: Druhové, kteří jste nejednou snášeli se mnou těžké trudy cesty
po neschůdných lesích, zastavte se a obětujte oběť příjemnou svým bůžkům, jejichž
zázračnou pomocí jste konečně přišli do této vlasti, kdysi osudem vám předurčené. To
jest ona, to je ta země, kterou jsem vám – jak se pamatuji – častokrát sliboval, země
nikomu poddaná, zvěře a ptactva plná, sladkým medem a mlékem vlhnoucí, a jak sami
pozorujete, podnebím k obývání příjemná. Vody jsou tu hojné a nad obyčej rybnaté.
Zde se vám nebude ničeho nedostávati, protože vám nebude nikdo škoditi. Ale když
takový, tak krásný kraj a tak velký kraj jest ve vašich rukou, rozvažte, jaké by bylo
vhodné jméno pro tuto zemi.

CELÝ AUTOBUS
Páááável Vrba, Páááável Vrba.

VÁCLAV PILAŘ
Viktorka!

VLADIMÍR DARIDA
Plzeň!

VÁCLAV PILAŘ
Viktorka!

VLADIMÍR DARIDA
Plzeň!

VÁCLAV PILAŘ
Červená!

VLADIMÍR DARIDA
Modrá!

VÁCLAV PILAŘ
Červená!

VLADIMÍR DARIDA
Modrá!
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2. OBRAZ – Noc temná jak na pionýrském táboře

Třílůžkový pokoj v pensionu Mánes v Krabčicích.

VLADIMÍR DARIDA
Ty Pavle a ty to chápeš, proč jsme tady v těch Krabčicích?

PAVEL HORVÁTH
No protože jsou pod Řípem přeci.

VÁCLAV PILAŘ
Mně přijde že je tu moc tma. Samej strom. Bojím se tu. Je to jak, když jsem jezdil
s chlumeckejma skautama na tábor na Vršov. Samej strom. A slunce sem nedosvítí.

PAVEL HORVÁTH
Vždyť je taky noc, Vašku.

VÁCLAV PILAŘ
Mohli jsme přeci přespat v Plzni. Tam jsou lampy a svítěj. Je to tu strašně strašidelný.

VLADIMÍR DARIDA
Ale je tu zase Říp, že jo, Pavle?

PAVEL HORVÁTH
Přesně tak, Říp. A ten je pro nás důležitej. Energeticky. Zítra se tam vypravíme na
pouť svatýho Jiří. A celej národ půjde s náma. Jak je též psáno na turistické roubence
na vrcholu Řípu: „Co Mohammedu Mekka, to Čechu Říp.“ Rozumíš, splyneme spolu
s národem i jeden s druhym. Už ne jedenáct individualit, ale jedno mužstvo. Jeden
organismus. Chápeš jak nás to nabije? To pak porazíme všechny, nejen ten tvůj Hradec
jako dneska 1:0 z upachtěnýho rohu, ale klidně i Barcelonu!

VÁCLAV PILAŘ
A Messi si se mnou bude chtít vyměnit dres už o přestávce?

PAVEL HORVÁTH
Jasně. Jen nevim, kdo si vymění dres se mnou. . . Mou velikost trička nosí v Barceloně
tak možná masér. . .

VLADIMÍR DARIDA
Však kdo má dneska v Plzni dres barcelonskýho maséra?

VÁCLAV PILAŘ
Ty Pavle a kdo byl ten starosta Bohemus, co vo něm mluvil trenér, když vystoupil
z busu?

PAVEL HORVÁTH
No Čech, přeci ne.

VLADIMÍR DARIDA
Petr Čech?

PAVEL HORVÁTH
Ale Praotec Čech.

2



VLADIMÍR DARIDA
Praotec Čech? Za koho hraje?

VÁCLAV PILAŘ
Já myslím, že nehraje, už. . .

PAVEL HORVÁTH
Bohemus hrál za Bohemku, za koho asi. . . a jeho brácha za Lech Poznaň.

VLADIMÍR DARIDA
A za jakou Bohemku hrál?

PAVEL HORVÁTH
No za tu pravou, ne, pravá je jen jedna, ať si Kapr říká co chce.

VÁCLAV PILAŘ
Mluvící kapr, to mi přijde taky strašně strašidelný. Víš, jak mlaská tou pusinou. Někde
v temný hlubině. S chobotnicema.

VLADIMÍR DARIDA
Ty si taky pusina, Vašku.

PAVEL HORVÁTH
Jeden jako druhej, Láďo, Vašku, už spěte, mudrlanti, zejtra nás čeká pernej den.

3. OBRAZ – Kostel evangelického sboru v Krabčicích, Misericordias Do-
mini

Jana Kupková káže.

JANA KUPKOVÁ
Milost a pokoj ať se vám rozhojní poznáním Boha a Ježíše, našeho Pána. Amen bratři
a sestry, vítám vás na bohoslužbách druhé neděle po velikonocích.
Někdy právě to, co děláme mimoděk a třeba neradi, může někomu zcela změnit život.
Proto máme Zákon a zákony, abychom nedělali jen to, co chceme, ale i to, co mu-
síme. A možná, že právě povinnost pomůže druhým více, než to, co jim prokazujeme
dobrovolně.
Tento stručný příběh je ve skutečnosti neobyčejně silným lidským dramatem. Malo-
mocný potkává Ježíše. A v jeho stručné otázce, spíše konstatování, je zhuštěné všechno
jeho zoufalství a bolest: „Pane, chceš-li, můžeš mě očistit.“ Budeš-li Ty chtít, Pane,
přemůžeš vše, i mou nesnesitelnou nemoc. Budeš-li chtít. . .
Ta možnost, že by Ježíš nechtěl, je znepokojivá. Ale je velmi reálná. Ježíš nechtěl
uzdravovat, proto odchází na pustá místa, co nejdál od zástupů. Ježíš nechtěl uzdra-
vovat – proto uzdraveným zapovídá o svém znovunalezeném zdraví radostně vyprávět.
Přesto však, když je to nutné, upouští Ježíš od toho, co chce sám, aby jako služebník
sloužil tam, kde je ho potřeba. Možná původně nechtěl malomocného vyléčit, možná
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měl na mysli větší, jiný úkol. Ale když ho spatřil, slitoval se nad ním, bylo mu ho tak
líto, že odpovídá: „Chci, buď čist.“ Nezáleží na tom, co mám v plánu já. TY trpíš, a
já ti mohu pomoci, tak ti pomoci musím. A tak tedy i chci, neboť chci činit to, co je
správné, co je nutně dobré.
Což mi připomíná, sestry a bratři, jak z tohoto místa v kostele sboru evangelického
v Krabčicích promlouval k poutníkům roku 1870 blahé paměti kazatel nám z nejmilej-
ších, Jan Karafiát.
A dlouho to netrvalo a měli Broučíčka a měli Janouška a měli Janínka a měli Svatojánka
a měli Berušku. Deset jich měli, sedm broučků a tři berušky. Ale Beruška byla na jednu
nožku chromá. Ani nemohla na ni stoupnout, běhala však přece dost. A když nemohla,
vzali ji broučci na ramena a pěkně ji nosili.
Vím, bratři a sestry, že cítíte tu hlubokou paralelu muzi malomocným v Galilei a
kulhavou beruškou. A tato paralela spěje ke skutečně evangelijnímu ponaučení: Bůh
se k člověku sklání, protože je mu nás líto. Bůh nemusel stvořit svět, stačilo prostě říct,
že se mu dneska nechce, ale tím by miliardy lidí přišly o dar života, lásky, vděčnosti,
naděje. Bůh nemusel uzdravit malomocného, ale tím by on přišel o dar života, lásky,
vděčnosti, naděje. . . Bůh nemusel stvořit kulhající berušku, ale komu by pak broučci
prokázali svou lásku?
Pane, jako lidé stíhaní mnohými nemocemi těla i duše, jako ti, kdo poznali něco z úkladů
ďáblových v tomto světě tě prosíme: budeš-li jen chtít, můžeš nás očistit, můžeš nás
zbavit našeho trápení. Trápení, které nám způsobují jiní, i toho, které si způsobujeme
sami. Pane, smiluj se nad námi hříšnými! Amen

4. OBRAZ – před kostelem evangelického sboru v Krabčicích, Misericor-
dias Domini

Rozbor kázání.

VÁCLAV PILAŘ
Kluci, slyšeli jste to? Deset bylo broučků, přesně tolik, kolik je i fotbalistů v poli a ten
jedenáctý, ten je přeci v brance, to je broučků tatínek. A ta kulhavá Beruška, to je
přeci Pavel Horváth, on se svým bříškem sotva popoběhne a přesto ho máme všichni
rádi a klidně bychom ho i nosili. Když neběhá. Že jo, kluci?

VLADIMÍR DARIDA
A kdo je broučků maminka?

PAVEL HORVÁTH
No přece trenér, ne.

VÁCLAV PILAŘ
Takže deset broučků, tatínek a maminka, to máme dvanáct.
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VLADIMÍR DARIDA
A jedenáct fotbalistů a trenér - to je přeci taky dvanáct.

PAVEL HORVÁTH
Jako dvanáct učedlníků.

VÁCLAV PILAŘ
Nikdy jsem si neuvědomil, že je podstata kopané tak hluboce duševní.

PAVEL VRBA
Ty Václave, buď pokornej, víš že ses narodil 13. října a víš co znamená třináctka ještě
říjnem desetkrát vynásobená?

VÁCLAV PILAŘ
Deset třináctek?

PAVEL VRBA
A deset třináctek vypil z českejch fotbalistů jedině. . .?

VLADIMÍR DARIDA
Honza Šimák.

PAVEL VRBA
Kterej se narodil 13. října. Vidíš Václave, jak je to provázaný? Neseš si v sobě prokletí
Honzy Šimáka a jeho deseti třináctek. Mysli na to každej den. Pokud nechceš skončit
jako kopálista v Carl-Zeiss Jena a čutat tam třetí ligu. To už by ses měl líp u vás
v Převýšově.

VÁCLAV PILAŘ
Ale pro mě je to šťastný den, 13. října, trenére! Přichází Eva Pilařová a zpívá. Něco
o kopretinách a praní prádla.

PAVEL VRBA
Kdo to jako má bejt?

VÁCLAV PILAŘ
No přeci máma, moje máma – maminka! A Eva Pilařová zpívá a zpívá.

5. OBRAZ – Převýšov, 16. ledna 1988, u televizní obrazovky

Eva a Pavel Pilařovi diskutují, který kanál upřednostnit.

PAVEL PILAŘ
Tak na co se budem dívat?

EVA PILAŘOVÁ
Na jedničce je Dámská jízda. Televizní komedie o tvůrčím zápasu ženy v domácnosti.
Hlavní roli hraje Bohdalka.

PAVEL PILAŘ
To mi vysvětli, jakej tvůrčí zápas může prožívat žena v domácnosti. Nota bene Boh-
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dalka.
EVA PILAŘOVÁ

To by ses právě dozvěděl, kdyby ses na tu komedii díval, Pavle. Dělal to Olmer, to
bude dobrý.

PAVEL PILAŘ
Hmmm. A co dávaj na dvojce?

EVA PILAŘOVÁ
Nedělní chvilku poesie. Recituje Zdeněk Buchvaldek.

PAVEL PILAŘ
Tak nebudem čumět na Poláky, radši? Zkus, co dávaj.

EVA PILAŘOVÁ
Ňákej fotbal.

PAVEL PILAŘ
No jo - dneska hraje Liverpool s Arsenalem a Poláci to normálně dávaj. To snad neni
možný! A my tu budem eště třicet let čumět na kolovou, jako nic proti Pospíšilum, ale
dívej, dívej Anfield Road, 45 tisíc diváků, to je atmosféra, do prdele, Evo vidíš a my se
tam nikdy nepodíváme, jen ty naše buřty v neděli na hřišti v Převýšově!

EVA PILAŘOVÁ
Tobě úplně zářej voči, Pavle.

PAVEL PILAŘ
Vidíš to nasazení? To je fotbal a ne ta naše kopaná!

EVA PILAŘOVÁ
Mně to přijde úplně erotický, Pavle.

PAVEL PILAŘ
Evo?

EVA PILAŘOVÁ
Nevzrušuje tě to Pavle?

PAVEL PILAŘ
Evo!

EVA PILAŘOVÁ
Představuju si, že jak útočník obranou, pronikáš i ty tmou i mnou.

PAVEL PILAŘ
Evo, tohle nevydržím!

EVA PILAŘOVÁ
Pavle, skóruj!

REPORTÉR TVP 2 procítěně
John Aldrige stoi samotny przed bramka - ogromna szanca, prosze Państwa i jest to
jeden do zera!, cztyrdziesta czwarta minuta, domowy Liverpool prowadzi na Anfield
road nad Arsenalem, przepiekna akcja Johna Aldrigeho, prozse popatrzeć na  lawke
domowych jak sie Kenny Dalglish cieszy razem ze swoja drużyna. . . jeszcze raz po-
patrzymy na to z replayu, bramkarz Arsenalu jest zupe lnie bezmocny. . . ., przepiekna
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strza la, pi lka trzepocze sie w sieci, jest to symboliczne, pi lka po swojej d lugiej drozde
po boisku kończy w sieci, tak jako spermia, która przeby la droge przesz ca le  lono ko-
biety, żeby sie, w laśnie teraz, zagniażni la w jajeczku, któze dok ladnie za 280 dni, wiec
13. pażdziernika 1988 stanie Vaclawem Pilarzem, lewym szrzyd lem Viktorie Pilsno i
czeskej drużyny narodowej.

6. OBRAZ – Pouť na Říp

V čele procesí Jana Kupková, Darida s Horváthem nesou monstrance.

JANA KUPKOVÁ
Celé Ježíšovo působení a vlastně celý Nový zákon provází jedna neodbytná otázka:
proč? Proč se stýká Ježíš s celníky a hříšníky? Proč uzdravuje nemocné a to i v sobotu?
Proč vlastně porušuje sobotu?

PAVEL HORVÁTH
Třeba ty nemocný uzdravuje jen tak ze sportu, protože to se přeci smí, sportovat
v sobotu.

JANA KUPKOVÁ
Pokud to není tvoje práce.

VLADIMÍR DARIDA
My jsme amatéři.

JANA KUPKOVÁ
Chlapci chlapci. Měli byste si vzít příklad z Jana Karafiáta, ten v sobotu ani nejezdil
tramvají a dokonce si dával pozor na to, aby mnoho nechodil, skutečně jen tolik, kolik
je nezbytně potřeba.

PAVEL HORVÁTH
O to já se snažím každej zápas. Ani krok na zmar – to je moje heslo. Klidně i ve
středu.

JANA KUPKOVÁ
Pomodleme se raději: Bože, prosíme Tě, dej našim očím jasnost, ať v církvi, do které
sis nás povolal, spatřujeme odlesky Tvé slávy. Dej, ať nás nesou modlitby církve a
našeho sboru, ve chvílích, kdy nám samotným se nedostává sil. Prosíme Tě, ať žijeme
v církvi v souladu, jako je soulad v jednom těle, ať v zástupu vyvolených společně
dojdeme do Tvého království. Amen.

VLADIMÍR DARIDA
Vlastně ty věřící v církvi jsou něco jako fotbalisti v týmu, podstaný, aby ta souhra tam
byla – soulad, to je něco jako souhra, že, paní farářko?

PAVEL HORVÁTH
No a Boží království – to je něco jako Liga mistrů. Tam se kvalifikujou opravdu jen ti
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nejlepší.
VLADIMÍR DARIDA zaujat ikonickou malbou na jeskynním partále

A co je tohle?
JANA KUPKOVÁ

První zastavení na naší křížové cestě. Ježíš se setkává svatým Pavlem.
VLADIMÍR DARIDA

Svatý Pavel Nedvěd! Můj vzor a patron. Svatý Pavel Nedvěd vystoupí z obrazu ne
nepodoben princezně Jasněnce.

PAVEL NEDVĚD pokřižuje se
Nezapomínejte chlapci na svatou trojici: Bůh, rodina, kopaná.

VLADIMÍR DARIDA
Pavle, tak jsem se s tebou chtěl setkat! Musíš mi všechno říct, všechno, víš, jak na to
a vůbec, kudy kam. Abych byl jednou taky, víš, jako ty – Fůrija Čeka.

PAVEL NEDVĚD
Musíš trénovat. Pořád trénovat. A když netrénuješ, tak musíš myslet - rozumíš -
myslet na trénování. A bejt pokornej.

VLADIMÍR DARIDA
A to je všechno Pavle? Víc už nic?

PAVEL NEDVĚD
V tom všem si navíc, Vladimíre, musíš najít svou vlastní cestu, jak bych to řek – svýho
vlastního – kadeřníka.

7. OBRAZ – Vražice, hřbitov zvířátek

Osamělý Václav Pilař je zmaten a vystrašen.

VÁCLAV PILAŘ
Tak já se ztratil, úplně jsem zabloudil, jejda. On to říkal – Vrba – za Rovnou zahni do
leva – a já šel po silnici pořád rovně – no – a kam sem to až došel. . . Čte si ceduli před
vesnicí. . . Do Vražkova. Fuj! – to zní strašně strašidelně. Jako vražda. . . Vražkov. Hu!
Narazí do jakéhosi obelisku a lekne se ještě víc. A taky je to strašidelný! Vždyť to je
hrob! Hrob ve kterým bude jistě mrtvola. Jistě mrtvá mrtvola. . . Pro sebe: No radši
mrtvá mrtvola než živá mrtvola. . . Zombie!!! Ne ne, tohle bude hodná, hodně mrtvá
mrtvola. Co to tady píšou? Tajpan. . . Tajpane, byl jsi úžasný, veselý a bojovný pes. . .
Mistr republiky BK.. . co to asi znamená? Bé ká? Bez kosti? No né a tady? Valentýn.
Nikdy na tebe nezapomenu pejsku chlupatá. A vedle? Kilíšek! Nebylo nám přáno být
spolu déle. Ach! – to je hřbitov zvířat!

JOSEFÍNA MIHULOVÁ
Důstojné, že?
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VÁCLAV PILAŘ
Ha – to jsem se vás lek!

JOSEFÍNA MIHULOVÁ
Josefína Mihulová, majitelka hřbitova zvířat ve Vražkově. Co vás k nám přivádí?
Můžeme pro vás snad někoho. . . pochovat?

VÁCLAV PILAŘ zaskočeně až omluvně
Žádné mrtvé zviřátko s sebou zrovna nemám.. .

JOSEFÍNA MIHULOVÁ
Tak třeba příště, nemáte se zač omlouvat. Můžeme se zatím projít. Ukážu vám pár
hrobečků. . .

VÁCLAV PILAŘ
Trochu se klepu. . .

JOSEFÍNA MIHULOVÁ
Podívejte třeba tady máme sysla, zajímavé, že.

VÁCLAV PILAŘ
Sysel Pavel Bombička. Ha! Tohle kdyby viděl Horvy. . .

JOSEFÍNA MIHULOVÁ
No a tady naše nejznámější celebrita. . . Vidíte ten hrobeček, jak na něm roste chudobka
s červeným okrajem? Čípak myslíte, že je?

VÁCLAV PILAŘ čte
Janinka!

JOSEFÍNA MIHULOVÁ
Vaše mrtvá zvěřena by u nás byla v nejlepší společnosti. Pohřby dodáváme na klíč,
vaše břímě s pietou ponesem za vás. Mohu vám dát, tady, takový, skromný katalog
rozlučkových obřadů? Pro pejsky máme i opravdu dojemnou skupinu starších čubek
co vyjí až k uzoufání smutně. Samozřejmě na povel.

VÁCLAV PILAŘ
Budu o tom přemýšlet. . . Přeci jen, když si vzpomenu jak jsme zakopávali našeho
vlčáka Ludvíka v Převýšově na zahradě. . . V lednu. Jsem se s tou jámou mořil celý
odpoledne a stejně mu nakonec vykukovaly uši. Trošičku, ty špičky – víte? Proberu to
s tátou, von ten náš novej pes už taky není nejnovější.

JOSEFÍNA MIHULOVÁ
Tady by to měl moc hezké. Nabídla bych vám pro něj místo vedle Janinky. . . s výhledem
na Říp. Pročpak se ohánět rýčem a potit se u toho, když můžete starosti přenechat
profesionálům?

VÁCLAV PILAŘ
Ona ta naše zahrada taky není největší. . . Už se nám tam moc mrtvejch pejsků ne-
vejde. . .

JOSEFÍNA MIHULOVÁ
Vidíte. Tak na brzkou shledanou, Václave.
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VÁCLAV PILAŘ
Vy mě znáte?

JOSEFÍNA MIHULOVÁ
Všichni vás znají. Vždyť jste přeci náš český Messi, náš Mesiáš.

VÁCLAV PILAŘ
No nevím, trochu mne to leká. Mesiáš na hřbitově zvířat. . .

JOSEFÍNA MIHULOVÁ
Nevyzpytatelné jsou cesty Boží. . .

8. OBRAZ – Převýšov, 16. dubna 1998, hřiště místního Sokola

Starší elévové místního Sokola hrají proti Sokolu Třebeš. Táta Pavel Pilař lajnuje hřiště.
Přichází malý Václav s maminkou a svým milovaným vlčákem. Ludvík radostně vyje.

PAVEL PILAŘ
Václave, doufám, že sis pořádně vyčistil kopačky. Dneska tě čeká špitzenšpíl, přijede
Sokol Třebeš.

VÁCLAV PILAŘ
Třebešáci jsou v tabulce první, co tati?

PAVEL PILAŘ
Vo bod před váma. Ještě nikdy nebyla krajská soutěž druhý třídy mladších elévů tak
vyrovnaná jako letos.

EVA PILAŘOVÁ
Upekla jsem sekanou, pro všechny.

PAVEL PILAŘ
Evo, Evo. . . Dala jsi tam uzený, drobně nakrájený, víš jak to mám rád?

EVA PILAŘOVÁ
S uzeným a hodně majoránky, vím Pavle.

VÁCLAV PILAŘ
Jen aby ji zas Ludvík nevyčmuchal před koncem zápasu a nesežral. Sekanou. Ludvík
vyje ještě radostněji.

EVA PILAŘOVÁ
A mám pro kluky taky vypraný dresy, všechny. V kopretinový aviváži.

PAVEL PILAŘ
Evo? Co tě to napadlo? Copak jsou naši elévové nějaký kopretinky?

VÁCLAV PILAŘ
Mami?

EVA PILAŘOVÁ
Vidíš Pavle, jak je to hřiště plný kopretin?
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PAVEL PILAŘ
No neni zrovna správně posečený. Ale já tu nejsem vod sekání, já sem tu vod lajnování.

VÁCLAV PILAŘ
Hezky si to nalajnoval, tati.

EVA PILAŘOVÁ
A právě ty kopretiny na hřišti a kopretinová aviváž na dresech našich elévů spojí se
v jedno a dodá nám tu opravdovou sílu květin. Jen tak dnes můžem porazit Sokol
Třebeš.

VÁCLAV PILAŘ
Myslíš flower power, mami?

EVA PILAŘOVÁ
Václave - byls počat v čase Vodnáře a toho se musíš držet. Za zvuku písně vodnářovy
sledujeme zápas, v němž Sokol Převýšov drtí Sokol Třebeš a malý Václav Pilař střílí
jednu branku za druhou.

9. OBRAZ – Pod travnatou lodyhou

Broučci u stolu. V pravidelných intervalech jsou zasypáváni vápnem z lajnovačky.

BROUČEK
Beruško zlatá, neseš už polívčičku na stůl?

BERUŠKA
A co bych to za Berušku byla, kdybych po ránu zelnou polívčičku na stůl nepostavila?

BROUČEK
A dosti jsi tam zelíčka dala, Beruško moje?

BERUŠKA
I jen se neboj Broučku. Dřív než kočička vejce snese najdeš tam zelíčka habaděj.

BROUČEK
Tak sepněme pěkně nožičky a poděkujme Pánu Bohu za tu dobrou polívčičku.

Ó, náš milý Bože,
Povstali jsme z lože
A pěkně Tě prosíme,
Dej ať se Tě bojíme,

Bojíme a posloucháme
A přitom se rádi máme.

Jeden brouček jako druhý šikovně se ohání svou dřevěnou lžičkou, až jsou všechny
dřevěné talířky dočista vyjedené. Tak broučci, slunko se už pomalu kloní k západu, ať
už jste před chaloupkou, vznášejte se do povětří, jeden výš než druhý.
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BROUČÍNEK
Tatínku, ale na mne padá něco bílého. Jak kdyby uprostřed léta vločky sněhu. . .

BROUČEK
Ale kuš broučku. . . jen leťte a za Janinkou. . .

JANÍNEK
Tatínku, ale na mne to taky padá. . . a není to sníh. . . spíš takový bílý prášek. . .

JANINKA přichází od lesíčka
Jen leťte, broučci, však jsem ráda, že vás mohu, ještě vyprovodit, a pak si už také
půjdu.

BROUČEK
Ale kmotřičko, vždyť jste celá bílá!

JANINKA
Ach, že bych nebyla bílá. . . Pán Bůh mně zjevil, že se dnes ráno z tohoto světa odeberu,
a já bych se ráda s vámi rozžehnala.

BROUČÍNEK
Já myslím, kmotřičko, že na vás spíš venku napadal ten bílý prášek.

BROUČEK
Ale Broučínku a Janínku, co pořád máte s tím bílým práškem? Jen to dořekne, hned
mu přistane na tykadýlkách slušná porce vápna z lajnovačky Pavla Pilaře. Co to sem
milý Pán Bůh z nebe sype?

JANÍNEK
Tatínku to ten pán s tím hrkavým vozíkem, to on to tu všechno po travičce trousí,
prášek běloučký.

JANINKA
Jaká to hamba broučci moji. Než aby do kostela s Pánem Bohem na nedělní mši svatou,
on se tu producíruje a sype a sype, bílý prášek jakýsi. . . To já jsem vás všecky ráda
měla a modlívala jsem se, aby vás Pán Bůh naučil poslouchat. Teď už tady nebudu,
ale Pán Bůh vás bude i nadále učit poslouchat. Jen se mějte rádi a hleďte si každý
svého! Zasype ji prášek a ona pokojně zemře.

BROUČÍNEK
Ona je mrtvá.

JANÍNEK
Se tím práškem udusila.

BROUČEK
Ach Janinko. On ti to Pán Bůh správně vyjevil. A broučci, my teď donesem Janinku
do Vražkova, tam v mechu ji vykopem hrobeček, pěkně ji do něj uložíme a zapláčem.
A třetí den tam vykvete chudobička bílá jako mléko s kraječkem jako krev červeným.
To, že Janinka zůstala pannou. Ach pannou. Broučci usedavě pláčou.
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10. OBRAZ – Podřipský les za Rovnou

Procesí na Říp jde dál cestou necestou.

JANA KUPKOVÁ
Milí bratři, milé sestry, ohromná propast zeje mezi davem, shromážděným u Ježíše,
a Janem Křtitelem, v Herodově žaláři čekajícím na smrt. Asi jako mezi gladiátory
o vlastní holý život zoufale bojujícími v aréně a mezi diváky, vesele v tu chvíli švitořícími
v hledišti. Nebo mezi těmi, kdo v televizi odtažitě sledují hrůzy na druhém konci světa
a těmi, kdo těmi hrůzami právě procházejí. Snad cítíme všichni, jaký je v tom rozdíl.
Propast. Propast, která je tím hlubší, čím více si na ni zvykneme. Protože je možné
zvyknout si na nepříjemné věci. Je možné zvyknout si na závratě, jak vám potvrdí
každý kominík či pokrývač. Je možné zvyknout si na krev a utrpení nevinných, jak
vám potvrdí mnoho lékařů. Proto možná také mezi teroristy najdete podivuhodné
množství právě lékařů a zejména lékařů dětských. Těm nesejde už na ničem. Zjeví se
lesní muž s v nejzanedbanější podobě. Opírá se o hůl, překrásný to samorost.

DAVID BYSTROŇ
Já jsem Jan Křtitel. Sedmicentimetrovou lajnovačkou si nalajnuje lajničku na levém
předloktí a zcela mimochodem ji šňupne.

VLADIMÍR DARIDA
Trenére, není to David Bystroň, neviděl jsem ho od února, co byl vyloučen z týmu,
když mu v krvi našli pervitin po zápasu s Borisovem.. .

PAVEL VRBA
Davide, jsi to ty? Co tu děláš? Vypadáš jak Krakonoš, co se potýká s anorexií. . .
Neměl jsi mít individuální přípravu?

DAVID BYSTROŇ zase si šňupne
Mám idividuální přípravu. Víc individuální už nemůže být. Stal jsem se poustevníkem.
Slovo trenéra je pro mne svaté. Chcete vidět jeskyni, v níž přebývám? Svatý Jiří z ní
kdysi vyhnal draka. . .

VLADIMÍR DARIDA
To je strašné, trenére!

PAVEL VRBA
Vidíš Vladimíre, tak končí ti, kdo zradí tým. Osaměle, v hlubokých hvozdech zapom-
nění.

DAVID BYSTROŇ
Ale já nezradil, trenére. Byla to všechnou jen zaumná léčka, do níž upadl jsem nemilo-
srdněji než kdysi svatý Šebestyán na rošt s duryňskou klobásou. A osud mne teď otáčí,
abych byl i z druhé strany propečený.

VLADIMÍR DARIDA
Já to tušil, Davide!
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JANA KUPKOVÁ
Tedy naslouchejme slovům muže toho zlomeného, ať uzříme dřeň pravdy čisté, co se
jak dužnina pod šlupkou jablka před okem naším skrývá.

PAVEL NEDVĚD zjeví se jak to jen svatí umějí
Počkejte, počkejte – než začne mluvit ať si nejdřív nějak upraví svůj vlas, protože – kdo
se má na tohle dívat! Bystroň si bere od Nedvěda nůžky, dohola stříhá si svůj dlouhý
vlas a stává se tak zase člověkem a fotbalistou.

11. OBRAZ – Minsk

Šedou tmu a chlad velkoměsta prosvěcují jen světlomety Volh a oči tajných policistů. Zdi
kanceláře bez oken jsou obloženy slonovinou. Červenozelené prapory. V akci Aljaksandar
Lukašenka.

ALJAKSANDAR LUKAŠENKA telefonuje
Plzeň? Jaká Plzeň? Pivo Plzeň? Co? Fotbal – liga mistrů? A – už si vzpomínám,
v Plzni jsme hráli jedna jedna, tak to je doma v Minsku rozneseme na kopytech. Jako
zubři, že. A stačí nám přece hrát i nerozhodně. Že co, že by to chtělo nějak pojistit?
Pojistit, samozřejmě, a báťka to má zařídit, že. . . kdo jiný než báťka. Kdybyste
Aljaksandra Lukašenku neměli, co byste si sami o samotě počali? To je pořád: báťko,
prosim tuhle mne tlačí bota, tady zas támleto, tohodle zavřít, tady ty dva mladý
pověsit a toho zase pustit. A báťka dobrák, aby se z vás zvajcnul, ráno, v poledne i na
večer. Ale jo. To víš, že to zařídím. Tak. Uvidíme se na zápase. Do vstrječi. Vyjde
z kanceláře, nasedne do šedivé Volhy a přes celý Minsk jede až na předměstí, kde se
setká s mužem v červenomodrém dresu. Tak co ty tam, co se tam krčíš v rohu jako
žížala?

DAVID BYSTROŇ od teď prost dlouhých vlasů, prostě sportovně vyholen
Dobrý večer pane, čeho si žádáte? Tajemný hlas v mém telefonu mne dovedl až sem. . .

ALJAKSANDAR LUKAŠENKA
Jaký tajemný hlas - to byla úplně normální KGB, nemáš se čeho bát, synku.

DAVID BYSTROŇ
Aha. Tak já se už nebojím.

ALJAKSANDAR LUKAŠENKA
Tak se mi líbíš, synku. Mám pro tebe tuhle, dárek, od běloruských fanoušků plzeňské
Viktorky. Podá mu sedmicentimetrovou lajnovačku, kterou již známe z předchozího
obrazu.

DAVID BYSTROŇ
Lajnovačka? Ta je ale roztomilá.

ALJAKSANDAR LUKAŠENKA
A funkční. Podívej - stejnou mám i já - jen je z ryzího zlata a osázená diamanty. Je
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v ní spousta moudrosti. Nalajnuje si čáru na předloktí a zručně si šňupne. Sportem
ku zdraví, he he.

DAVID BYSTROŇ
Ty vo, ta jezdí jako starej dobrej angličák!

ALJAKSANDAR LUKAŠENKA
Vidíš - a teď to prostě vdechneš nosem. . .

DAVID BYSTROŇ při vdechnutí se trochu zakucká
He he. Je to docela legrace. . . Zkouší to dál a dál. Byl jsem takový ospalý a teď je mi
tra la la. Nezatancujeme si?

ALJAKSANDAR LUKAŠENKA
Proč ne, synku, hehe. Oba tančí v rytmu prostonárodní běloruské písně, po chvíli
Aljaksandovi zazvoní mobil. Ano. Ano. Taky. Ne. Ne. Absolutně ne. Určitě.
Samozřejmě. Ne. Ne. Ano. Pořád dobrý. Ano. Ne, v žádném připadě. Sklapne telefon
a povzdechne si: Ach národ. Ani brambory bez báťky nepřebere.

12. OBRAZ – Návrat ztraceného syna

Opět v lesích podřipských.

PAVEL VRBA na elektronickou turistickou mapu Podřipska kreslí elektronickou tužkou –
vše ovšem staromódně mechanicky
Takže tady – Bystroň drží střed lesa, ani se nehne, tady – po červené běží nahoru
Darida, pozor na tenhle kořen. . .

VLADIMÍR DARIDA
Trenére – můžete mi tam dát prosím elektronickou lupu?

PAVEL VRBA zvětší příslušné místo
Vidíš – v detailu je krása. Přeneseš to pak do leva. . . Horvy bude za tebou jako
defensivní štít – zuj se Horvy, jasně, ty kořeny ti udělají dobře na ty tvý plochý nohy. . .
máš to lepší nežli akupunkturu.

DAVID BYSTROŇ
No aspoň že po kořenech bude tichej, platfusák. To si trenére nedovedete představit,
jakej randál dělaj Horvyho chodidla, když pleskaj vo dlaždičky cestou do sprchy.

PAVEL HORVÁTH
Akorát závidíš Davide, že si umím bosejma nohama zatleskat. Hned to předvede a
skandovaný potlesk chodidly doprovází i zpěvem: Viktorká! Plzeň!

VLADIMÍR DARIDA
Počkej Horvy. . . já to tu dokreslím trenére, čili přenesu to do leva na křídlo, no a tam
by měl bejt. . . malej Václav. Jenže ten je. . .
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PAVEL HORVÁTH
Fuč.

VÁCLAV PILAŘ vezme si elektronickou tužku od Daridy a zanese se do situace
Kdepak. Pilka je na svym místě a pokračuje směrem vzhůru.

VLADIMÍR DARIDA
Kdes byl Václave?

VÁCLAV PILAŘ
Vzal jsem to trochu oklikou. Vyznačí svou cestu přes Vražkov na elektronické mapě.

VLADIMÍR DARIDA
Aha. Ale stejně nějak nechápu, proti komu dneska hrajem.

PAVEL VRBA
To je to velké tajemství kopané. Dnes jsou proti nám všechny živly: les se svými
zákoutími, Říp, podpovrchová to vyvřelina – musíme být připraveni na vše. . .

VÁCLAV PILAŘ
A co je to tamhle trenére? Není to snad. . .

VLADIMÍR DARIDA
Konečně náš protivník?

PAVEL VRBA
Divocí domorodci?

VÁCLAV PILAŘ
Oni jsou domácí a my jsme hosti?

VLADIMÍR DARIDA
Ale ne!

PAVEL VRBA
To jsou indiáni! A jejich rychlý útok do naší otevřené obrany. . .

VLADIMÍR DARIDA
A kdo to cválá na tom vraníkovi?

VÁCLAV PILAŘ
Bílý muž a jeho dlouhý šedý vlas. . .

VLADIMÍR DARIDA
To je přeci. . .

VÁCLAV PILAŘ
Klekí-petra!

PAVEL VRBA
Karel Brückner!

KAREL BRÜCKNER
Kanoe Old Shatterhanda bude děravá jako ústa staré ženy. . .

DAVID BYSTROŇ
Jsem to ale nezdvořák! Chtějí mě skalpovat a já jim nemám na hlavě co nabídnout.

PAVEL VRBA
Karle, trenére nejmoudřejší, jak jsem šťasten, že se s vámi setkávám. Na tolik, tolik
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věcí se vás musím zeptat. . .
KAREL BRÜCKNER

Vrba by byla moudrá, i kdyby se s Klekí-petrou nikdy nesetkala.
PAVEL VRBA

Karle, víte, jen to nejpodstatnější – jak, řekněte mi jak – porazit soupeře? Jen pár
znaků, prosím. . . Podává Karlovi elektronickou tabuli.

KAREL BRÜCKNER
Porazit můžeš leda prase. Nakreslí na tabuli prase.

VÁCLAV PILAŘ bere tabuli s ukrutným obdivem
Ach tak. . . Podává Brücknerovi míč. Trenére, ještě pro štěstí. . . než vyrazíme, mohl
byste provést čestný výkop?

KAREL BRÜCKNER kopne balón ku hvězdám
Divný pocit, jako na podzim, když začíná padat listí, znáte to?

13. OBRAZ – V letícím míči

Jak Baron Prášil na Měsíc teď broučci uvnitř Brücknerem nakoplého míče lesem letí.

BROUČÍNEK
Ach, co se to s námi děje, tatínku? Mám úplně pocit, jak kdyby to s námi všechno
letělo. . .

BROUČEK
Však já ti říkal Broučínku, neschovávejme se dovnitř do toho míče.

BERUŠKA
Ale tatínku, kdybychom se neschovali, ona by nás ta strašná žluna sezobla. Dočisla
sežrala.

BROUČEK
I nesežrala. A sežrala-li by, tak jen proto, že to tak Pán Bůh chtěl.

JANÍNEK
Ale to mně se zase líbí, že se v tom míči proletíme, ani křidýlka se nám při tom
neunaví. . .

BROUČÍNEK
Že se ti pusinka nezakucká, Janínku. Copak to tak má být, létat a křidýlky nemávat?
Kdyby to tak Pán Bůh chtěl, proč by nás křídly obdařil?

BERUŠKA
Ach vy mudrlanti. Ještě že s sebou mám čokoládu a smažené věnečky, povečeříme, ať
zbůhdarma jen v letícím tom kopačáku čas svůj drahý nemarníme. Moc dobré věnečky
beruška nasmažila!
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BROUČEK
Tak a teď snad přistáváme. . . Při poměrně tvrdém dopadu se v míči vytvoří díra z níž
uniká vzduch.

JANÍNEK
He, zdá se, že nám balón prask. . .

BERUŠKA
Nu, aspoň se nebudeme muset ven zas soukat skrzevá otvor na pumpování, však jsem
si v něm celé krovky pomačkala.

BROUČÍNEK
Tatínku, tatínku, je to tu pořád menší a menší jak kdyby se chtěl celý svět sám do
sebe naskládat.

BROUČEK
I neboj se, Broučínku, neboj se! Však to není konec světa – je to jen meruna, co se
vyfukuje. Ta nám nic neudělá!

JANÍNEK
A co když do ní zase někdo čutne, do meruny? Vždyť oni mnoho takhle do balónů lidé
kopají, viďte tatínku?

BROUČEK
I kopají a prý se navíc nic nemají rádi.

BERUŠKA
Jen do balónu kopají a na lásku čas nemají?

BROUČÍNEK
Tak proč jim tedy svítíme, tatínku?

BROUČEK
Když Pán Bůh chce, abychom jim svítili, tak my jim svítíme, ať kopou nebo nekopou,
i kdyby se kvůli tomu samému kopání stokrát nemilovali, tak to je, děti. Dramatická
pauza. Tak a teď ten míč zase nafoukneme, ať se tu neplácáme v nějaké splasklotině
a půjdeme spát. Broučci zadují, křidélky vzduch načechrají a s motlitbičkou se uloží
k spánku.

Podvečer tvá čeládka
co k slepici kuřátka

k ochraně tvé hledíme,
laskavý Hospodine.
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14. OBRAZ – Cestou k vrcholu

Na Řípu s Indiány.

PAVEL VRBA
A jak jste se zde vůbec octli, indiáni? Náčelník indiánů si sundá hokejovou přilbu a
hrdě vysune svou klenutou hruď.

MARTIN STRAKA
My přeci nejsme opravdoví indiáni. My jsme plzeňští indiáni. Copak mne nepoznáváte,
bratři?

VLADIMÍR DARIDA
Martin Straka!

PAVEL HORVÁTH láskyplně se vrhne na Straku
Stračeno, kamaráde!

MARTIN STRAKA směje se
No tak Horvy – jde z tebe strach, když na mě takle zblízka ceníš ty svý zubiska.

VLADIMÍR DARIDA
Martine, je to pravda, že když byl Horvy s váma na zimáku na tréninku, tak jak upad,
tak vám prokous trubky pod ledem?

MARTIN STRAKA
Tak určitě.

PAVEL HORVÁTH též se směje
Tak určitě! Já nachroustám led tak na jemno, že ho můžeš rovnou házet do coly
s rumem.

MARTIN STRAKA
To určitě.

PAVEL HORVÁTH
Jdete taky s hokejkama na Říp, načerpat mystickou sílu do příští sezóny?

VLADIMÍR DARIDA
A utužit kolektiv?

MARTIN STRAKA
Tak určitě.

PAVEL HORVÁTH
Co s tim provedem, s tim našim neočekávanym setkánim? Taková neuvěřitelná náhoda!

KAREL BRÜCKNER
Jaká náhoda? Je příliš malá tato zem, aby se dvě stáda bizonů na jaře nesetkala.

PAVEL HORVÁTH
Co si takle dát bago, na vrcholku Řípu?
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VÁCLAV PILAŘ
Bago na Řípu? Nejdřív Čech s Lechem a teď bago?

PAVEL VRBA
Já myslím, že je to v logice věci, poněvadž jestli stál kdysi národ za Čechem, praotcem
Čechem, tak co teď ten národ spojuje nežli kopaná?

MARTIN STRAKA
Tak určitě. Mně to přijde – symbolické.

VLADIMÍR DARIDA
Hokejky proti kopačkám?

PAVEL HORVÁTH
Plzeň proti Plzni. Všichni spolu a. . .

VÁCLAV PILAŘ
Proti všem.

VLADIMÍR DARIDA
Jen. . .

PAVEL HORVÁTH
Co, Vladimíre?

VLADIMÍR DARIDA
Kdo nám to. . .?

VÁCLAV PILAŘ
Vodpíská?

PAVEL HORVÁTH
Tak máme tady dámu v černém.. . co ta farářka? Přichází Jana Kupková.

JANA KUPKOVÁ
Já ale nejsem skutečná pastýřka boží. Svlékne si svou neforemnou sutanu. Pod ní má
slušivé černé trenýrky a tričko, na nohou elegantní černé podkolenky. I když rozhoduji
o tom, kdo hraje podle pravidel.

VLADIMÍR DARIDA
Pano Marie, vždyť to je. . .

PAVEL HORVÁTH
Dáša Damková!

DAGMAR DAMKOVÁ
Tak šup hoši, do šatny, ať už jste převlečeni do sportovního. Úvodní hvizd za deset
minut až úplně na hoře.
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15. OBRAZ – V lesní šatně

Všichni se převlékají do sportovních dresů a připravují se na veliký mač.

VLADIMÍR DARIDA
Ty jo – Dáša Damková. . . Vona mně ta farářka byla vod začátku podezřelá. . .

VÁCLAV PILAŘ
Víš, co sem si myslel Horvy, když si řikal, že to bude pískat někdo z Plzně, že jo, někdo,
kdo nosí černý hadry?

PAVEL HORVÁTH
No co, Pilko?

VÁCLAV PILAŘ
Že by to moh pískat Spejbl, ten je přeci z Plzně.

VLADIMÍR DARIDA
Ty vo Spejbl, Pilko, ty máš nápady.

VÁCLAV PILAŘ
Tak já nevim, charakterově by na to podle mě měl. Je takovej. . . duševně vyzrálej.
A kondičku má myslim taky dobrou. Vždyť je to starej sportovec.

PAVEL HORVÁTH
Copak by to nechali pískat Spejbla? Ať už je jakej je. Tydle věci má Berbr vopečovaný,
na to je Roman Berbrů kabrňák. To von si to s Dášou Damkovou todle vždycky pohlídá.

MARTIN STRAKA
To určitě. Musíme si to tu už u nás pohlídat. Poněvadž ať si vo tom myslí kdo chce,
co chce, ale v tomdle měla Dáša Damková absolutně recht, když řekla, že všechno zlo
pochází z Moravy.

PAVEL HORVÁTH
Všechno zlo pochází od Adama.

MARTIN STRAKA
Chceš říct vod Adámka, co? Ty vole to byl arbitr! Oba se smějí.

PAVEL HORVÁTH
A u nás v Čechách je stejně pěkně, co, Martine?

MARTIN STRAKA
Tak určitě.

PAVEL HORVÁTH
Tenhleten výhled na Říp, to je prostě krása.

MARTIN STRAKA
Tak to určitě.
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PAVEL HORVÁTH
Von Říp vypadá jak ňadro krasavice, vidíš ten tvar?

MARTIN STRAKA
A nahoře dvorec a na něm bazilika svatýho Jiří. . .

PAVEL HORVÁTH
Přesně jak na ňadru dvorec a na něm vytrčená bradavka.

MARTIN STRAKA
Já sem z toho úplně vzrušenej Horvy. Kolem Horvátha se Strakou začne pobíhat Pilař,
Bystroň a Darida. Honí se a volají: Máš ji! A nemám! Deset dvacet Pilka a tak
podobně. Co to dělaj Horvy?

PAVEL HORVÁTH
Nevim. Hrajou na honěnou nebo na schovku, já to takle v tom šrumci nepoznám.

MARTIN STRAKA
No jo, ale proč zrovna tady?

PAVEL HORVÁTH
To víš, voni se za mnou takle skovávaj, vejdou se za mě dva až tři, tydle mladý.

MARTIN STRAKA
A při honěný tě taky jen tak lehce neoběhnou.

PAVEL HORVÁTH
Okolo Horvyho – to je kus cesty kamaráde. Vesele se zubí.

MARTIN STRAKA
Tak co, už si převlíklej?

PAVEL HORVÁTH
Dem na to, Stračeno.

16. OBRAZ – Velké finále zasvěcené národu i sportu

Mystické utkání na vrcholu Řípu přivádí celý příběh k vrcholu.

HLAS Z AMPLIÓNU
A nyní bratři a sestry, dovolte, abych ohlásil největší překvapení dnešního poutního
dne. Jen před několika vteřinami jsem se dozvěděl, že ve zcela jedinečném programu,
k potěše vaší i k poctě svatého Jiří, vystoupí družstva červenomodrých a modrobílých.
A už je tu máme! Za červenomodré s číslem 16: Vladimír –

POUTNÍCI
Darida!

HLAS Z AMPLIÓNU
S číslem 18: David –
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POUTNÍCI
Bystroň!

HLAS Z AMPLIÓNU
S číslem 6: Václav

POUTNÍCI
Pilař!

HLAS Z AMPLIÓNU
Vedle Václava se postaví jeho věrný spoluhráč, s číslem 3: vlčák –

POUTNÍCI
Ludvík!

HLAS Z AMPLIÓNU
S číslem 1 se vrací do branky plzeňský odchovanec: Praotec –

POUTNÍCI
Čech!

HLAS Z AMPLIÓNU
A kapitánem červenomodrých bude s číslem 10: Pavel –

POUTNÍCI
Horváth!

HLAS Z AMPLIÓNU
Z lavičky tým povede trenér Pavel –

POUTNÍCI
Vrba!

HLAS Z AMPLIÓNU
A již k mužstvu modrobílých, které před baziliku sv. Jiří přivádí jeho kapitán, s číslem
28: Martin –

POUTNÍCI
Straka!

HLAS Z AMPLIÓNU
S číslem 13: Jan –

POUTNÍCI
Šimák!

HLAS Z AMPLIÓNU
S číslem 5: Eva –

POUTNÍCI
Pilařová!

HLAS Z AMPLIÓNU
S číslem 11 další plzeňský odchovanec a navrátilec: Pavel

POUTNÍCI
Nedvěd!

HLAS Z AMPLIÓNU
S číslem 69: svatý –

23



POUTNÍCI
Vojtěch!

HLAS Z AMPLIÓNU
A za modrobílé nastoupí s číslem 44 i Jaroslav –

POUTNÍCI
Modrý.

HLAS Z AMPLIÓNU
S číslem 72 se do branky modrobílých postaví Dušan –

POUTNÍCI
Salfický.

HLAS Z AMPLIÓNU
S číslem 666, rodačka z Vražkova: Josefína –

POUTNÍCI
Mihulová.

HLAS Z AMPLIÓNU
Nezapomeneme ani na trenéra modrobílých, kterým bude Karel –

POUTNÍCI
Brückner!

HLAS Z AMPLIÓNU
A arbitrem dnešního mistrovského zápasu bude slečna Dagmar Damková z Plzně. Na
čarách ji budou asistovat pánové Aljaksandar Lukašenka z Minsku a pan Pavel Pi-
lař z Převýšova. Samozřejmě bych v této chvíli též velice rád poděkoval sponzorům,
zejména firmě Karafiát, která zajistila osvětlení dnešního podvečerního utkání. Při-
létá Brouček, Beruška, Broučínek a Janínek, vznášejí se nad jedním každým rohovým
praporkem a svítí svými halogenovými světýlky.

BROUČCI
Zdař Bůh! Zdař Bůh!

POUTNÍCI
Červené – modrá – modrá – bílá – červená – modrá – modrá – bílá. Barvy plzeňských
fotbalistů a hokejistů se slijí do trikolóry.

REPORTÉR ČT 4 velmi procítěně
A již je tu úvodní hvizd Dagmar Damkové a obě mužstva začínají v šíleném tempu, ne
ne, dnes to nebude žádná taktická bitva, ani ta klasická házená, co se nám tak omrzela
v podání Barcelony, Plzeň proti Plzni, všichni spolu i proti sobě, vše spojeno jak piš-
kotové vrstvy dortu máslovým krémem v jednom jediném velikém fotbalovém mači,
v tom absolutním symbolu života se vším štěstím i utrpením. Promiňte, nechal jsem
se unést, ano, první šance modrobílých, Josefína Mihulová uvolnila Pavla Nedvěda,
Nedvěd prošel středem mezi Bystroněm a Daridou, ale praotec Čech se v brance červe-
nomodrých nenechal zaskočit Nedvědovou levačkou a již rozehrává, je to dlouhý výkop,
vlčák Ludvík si ho jemně zpracovává čumáčkem a posouvá ho za sebe na rozběhlého
Horvátha – Horváth sprintuje – a – je nedovoleně zastaven Strakou, to byl myslím
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zákrok na kartu a už je tu. Straka je napomínán, Dagmar Damková celou situaci vi-
děla zblízka, je to fascinující utkání vážení diváci, hráči se stávají jeden druhým, zdá
se, že zcela opanovali Říp a Říp opanoval je, hmota červenomodrých naráží do hmoty
modrobílých v čele s Jaroslavem Modrým, teď jen vidíme jasný modrý klín zaklíněný
do červené a bílé a hradecký Messi se zastavuje a stahuje si rukávy – to bývá předzvěst
jeho strašlivého úderu. Do zdi modrobílých se staví svatý Vojtěch a upřeně se dívá na
baziliku svatého Jiří, je to ukrutná síla v jeho pohledu, ale Pavel Horváth už přímý
kop rozehrává, přenáší hru na levé křídlo na Václava Pilaře, ten se elegantní kličkou
zbavuje své matky, osamostatňuje se, dospívá, opuští Převýšov, jde stále dál, dál za
svým cílem, už je v Malšovicích a nad ním svítí lízátka a už je v Plzni, v Miláně i ve
Vratislavi – dlouhá cesta z vesnice až na vrchol zdá se býti dokonána a teď se napřahuje
– Dušan Salfický ve svatyni modrobílých jen bezmocně máchá lapačkou a je to gól –
gól – 1:0 vede Plzeň nad Plzní! Všichni se radují ze vstřelené branky.

POUTNÍCI
Už je tam! Už je tam!

SBOR

Viděl jsem hory plné ledu,
však zpívat o nich nedovedu.
Jiskřily dálky nad hlavami

jak bledě modré drahokamy.
Jímala závrať při pohledu,

zpívat však o nich nedovedu.
Když ale vidím na obzoru

uprostřed kraje nízkou horu,
na nebi mráček běloskvoucí

- přestane srdce chvíli tlouci.
Oblaka letí v klasech zralých
a koně dupou po maštalích.

V panácích jsou už všude snopy
a svatý Jiří zvedá kopí,

aby je vrazil ve chřtán dračí,
a motýl spěchá po bodláčí;
a jako krůpěj na prstenu

třpytí se drobná kvítka rmenu.
Tu nemohu se vynadívat

a všechno ve mně začne zpívat,
zpívat i plakat. Maminko má
Jaké je to pěkné u nás doma!

S Viktorkou – Plzeň
S Viktorkou Plzeň.
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