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0:1 U ZDI - NOC 

Cinejeep, nebo swisjep, koleje 20 m 

______________________________________________________________ 

Následující obrazová sekvence slou!í jako podklad pod úvodní titulky. 

Makrodetail barvy dopadající na ze". 

Petr jde prázdnou no#ní ulicí, v ruce se mu houpe bílá igelitová ta$ka. 

Petr se ohlédne, z igelitky vytáhne sprej s $irokou tryskou. 

Na plechová vrata napí$e sv%j tag CHEAP. 

Hodí spray zpátky do ta$ky a pokra#uje svi!nou ch%zí. 

Sehne se k popelnici a na ní nast&íká CHEAP. 

Vyfotí si to fo'ákem 

Chodí ulicí a zna#kuje ji jako pes na vycházce. 

Nyní ho zlákala nov( nat&ená betonová zídka. 

Sprej chrlí oblaka barev. 

Petrovy o#i t(kají nocí.  

Petr st&íká na vrata n(jakého podniku, zvedne hlavu. 

Za vraty stojí vrátn) a $t(ká pes. 

     Vrátn):     
   Ty hajzle pal vodsud…!!! 

Petr schová spray. 

Vrátn) otev&e dve&e a pou$tí psa. 

Petr utíká ulicí. 

Pes utíká ulicí. 

Petr sko#í do tramvaje. 

Dve&e se zavírají. 

Pes ská#e zvenku na dve&e. 

Tramvaj odjí!dí. 

Petr vyfo'í psa. 

0:2 PLÁCEK P*ED +KOLOU - DEN 

Koleje 20 m 
________________________________________________________________ 
Na chodníku u parkovi$t( postává hlou#ek student%. N(kte&í z nich kou&í, debatují, 
nebo jen tak zevlují. 
 
Michal má pichlavé o#i, #erné vlasy, v(#n( otráven), flegmatick) pohled. Práv( 
somruje na Klá&e cigaretu. 

  Michal:      
 Nemá$ cígo…? 

Klára je provokativn( oble#ená se zrzav)mi dredy, s copánky z barevn)ch nitek. Na 
krku a rukou spousta korálk% a náramk%. Obna!ené b&icho procvaknuté krou!kem.  

    Klára:       
  Ty mi za to dá$ vopsat matiku… 
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Michal se podívá, jako!e se zbláznila. 

    Michal:       
  Já, jo…? Kde bych ji asi sehnal, ty v‘…? 

    Klára:        
  Dementní derivace…k #emu to budu pot&ebovat ty v‘… 

Pavla si smutn( vzdychne. Celá v #erném, tichá a zajímavá, rozpu$t(né dlouhé 
vlasy, plná problém% a tí!e !ivota.  

    Pavla:       
  T&eba abys vypo#etla, jak má$ mít jako sekretá&ka dlouhou sukni… 

Ruka Petra vyfotí fo'ákem parti#ku. 

Petr má na sob( kapsá#ové kalhoty, mikinu, na hlav( basketbalovou #epici, ze které 
tr#í h&íva zvln(n)ch vlas%. V ruce digitální fotoaparát, se kter)m si stále pohrává. 

    Petr:       
  Nebo v jakym úhlu má$ nastavovat $éfovi prdel… 

Klára se naoko urazí. 

    Klára:        
  Si debil… 

Martin je sportovní t)pek s ú#esem ala Backham. A matice rozumí více ne! Petr.  

    Martin:       
  Na to sou ale spí$ goniometrick) funkce… 

   Klára:       
  Tak!e ty derivace jsou mi fakt k hovnu… 

Pavla vypustí kou& a ztrápen( pohlédne na Petra. 

    Pavla:       
  V$echno je k hovnu… 

Petr jí musí dát za pravdu. 

    Petr:       
  No, skoro v$echno je k hovnu… 

Klára se ironicky usm(je. 

    Klára:       
  Vy dva se k sob( hodíte… 

    Petr:       
  Taky si myslim… 

A pohlédne zamilovan( na Pavlu. Ta p&edstírá nadhled, mocn( natáhne kou&, v tu 
chvíli ztuhne, zav&e pusu, zahodí cigaretu, bojí se vypustit kou&. 

Svi!n)m d%le!it)m krokem se k nám blí!í *editelka $koly. (z celku na detail) 
Mondénní hubená dáma kolem padesátky. Slu$n( oble#ená s potenciálem hezké 
!enské. Ráda by byla obletována a chlapi by se o ní i zajímali, jen kdyby nebyla tak 
studená a nevlídná, tak inteligentní, takov) „Klaus v sukních“. 
 
Studenti odhazují a v$emo!n( za zády ukr)vají své cigarety, zdraví paní *editelku. 
 
    Studenti: 
  Dobr) den…dobr) den…dobr)… 
 
*editelka ku&áky samoz&ejm( vidí a dávno zná.  
    *editelka: 
  Kocourek, Procházková, Hejnal, Kolman, Krumbachová… 
  To nem%!ete hulit aspo, za rohem…? 
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*editelka se rozkro#í a parti#ku si prohlí!í. 
Studenti se tvá&í nevinn(, ale za zády jim stoupá d)m. 
Petr se vít(zoslavn( usm(je. 
 
    Petr: 
  Já u! nekou&ím, paní &editelko… 
 
*editelka má v o#ích mrazivé nepochopení. 
 
    *editelka: 
  Kocourek, ty v%bec nemluv… Ty po" rovnou se mnou...! 
 
A zmizí ve $kolní budov(. 
 
Petr nasadí otráven) obli#ej a odchází za *editelkou.  
 
Michal to ironicky komentuje. 
 
    Michal: 
  Ur#it( zas n(jaká pochvala…   
 
Klára koukne na hodinky.  
 
    Klára: 
  Za t&i vosum, to si e$t( koupim n(co k snídani. 
 
Zvoní $kolní zvonek. 

0:3 VESTIBUL  -  DEN  

jízda 10m, ramínko 
___________________________________________________________________ 
Gympláci se loudají od $aten po schodech do t&íd.  
Pavla s Michalem o n(#em debatují a jdou s davem. Pohledem se zdr!í na 
se$majdan)ch a $pinav)ch botách +kolníka, kter) stojí nad schody. 
 
    Pavla: 
  Dobr) den...  
 
Ale +kolník neodpoví a ani se jim nepodívá do o#í, pohledem visí na Michalov)ch 
teniskách. 
    +kolník:  
  Kolman! Kde je p&ezutí?! 
 
Michal se drze zastaví a podívá na své tenisky. 
 
    Michal: 
  To sou tenisky do $koly, ne...? 
     
    +kolník: 

Di to sundat! A ned(lej si ze m( prdel…! 
  
Michal sundá boty a zahodí je. 
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0:4 *EDITELNA - DEN 

Jízda 

__________________________________________________________ 

*editelka soust&ed(n( pozoruje Petra, kter) nezú#astn(n( civí z okna. 

*editelka:         
Ty si hlavn( bude$ muset rozmyslet, jestli tu $kolu chce$ dod(lat… 
Jestli s t(ma neomluvenejma hodinama n(co neud(lá$, tak bude$ 
mít velk) problémy... 

Petr je rozpa#it) a neví, co vlastn( *editelka chce sly$et.  

    Petr:       
  No…ja vim… 

*editelka p&ed n(ho $oupne papír. 

*editelka:         
Ví$, ale nic pro to ned(lá$, tak to asi neví$, proto!e kdybys to v(d(l, 
tak to asi vypadá jinak, !e jo…? Pro# ses teda na tu $kolu hlásil, kdy! 
sem te" nechodí$…? 

Petr se nevinn( usm(je. 

    Petr:       
  Dyk jsem tady… 

  *editelka:                 
Te" se$ náhodou tady! Ale jinak tady nejse$ a nebu" drzej… 

    Petr:       
  Já nejsem drzej, já sem up&ímnej… 

*editelka s ním u! nechce ztrácet #as. 

    *editelka:      
  Tady mi podepi$, !es to p&evzal a padej do t&ídy...  

0:5  T*ÍDA GYMNAZIA - DEN 

Jízda 10 m, ramínko, 
_______________________________________________________________ 
Makrodetail k&ídy, odjezd na t&ídního. 

T&ídní u#itel je zarostl), ledabyle oholen), nekonformní t)pek. Místo obligátního 
obleku má plát(né kalhoty a triko. Práv( maluje na tabuli slo!ité schéma n(jakého 
m(sta, n(co zhruba takového, jako je na obrázku:  
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T&ída není nijak hezky za&ízená. Star) otlu#en) nábytek budí dojem z nouze ctnosti. 
Probíhá hodina v)tvarné v)chovy v septim(. 
 

Pavla:  
  Martine, uka! mi se$it, já to vopí$u... 

Martin se neochotn( oto#í a se$it jí p&edhodí. 

Michal má rozlo!ené noviny, ve kter)ch listuje, ale nic zajímavého nenachází. 

    Michal:       
  -e se na to nevysere$… 

T&ídní u#itel nerad zvy$uje hlas. 

     T&ídní:       
  V$ímáte si, co máme za hodinu? Matika je a! potom… 

Pavla si útrpn( povzdechne. 

    Pavla:       
  Rodi#e bude spí$ zajímat, co dostaneme z derivací… 

U#itel p&estává kreslit a oto#í se #elem k masám. 

    T&ídní:       
  Tak!e si to tu &íkám pro sebe…? 

V tom se rozlétnou dve&e, vejde Jindra a Klára.  

Jindra je stále v pohod(, s h&ívou vlas% a s africk)m bubnem podpa!dí. 

    Jindra:       
  Nám na Karláku ujel autobus… 

Jsou to samoz&ejm( l!i, ale p&ece nem%!e &íct, !e je mu úpln( fuk, !e jde pozd(. 

Z Kláry #i$í p&idrzl) sex-appeal. 

    Klára:       
  Se v klidu nasnídám, ne..? Nebudu mít ve t&iceti v&edy jako matka…. 

Klára sebev(dom( vypne prsa, tak!e u#itel se neubrání pohledu. 

Klára:                                                                                                                           
Martine, puj# mi to… 

    Martin:       
  Te" to má Pavla… 

Klára s hlasit)m buchnutím sedne vedle Jindry. 

    Klára:       
  T)jo…to nestihnu… 

Jindra bubnuje prsty do d&eva. 

    Jindr%v prst:      
  Duk, duk, duk… 

T&ídní se tvá&í, !e ho nic nem%!e vyvést z míry. 

    T&ídní:       
  Máte u! to obkreslen)? M%!u pokra#ovat…? 

Monika, t&ídní kráska a manek)na s blond ú#esem vchází do t&ídy. .ervenou bundu 
rozkládá p&es op(radlo !idle.    

 Monika:                                                                             
Jé, promi,, Tome, !e du pozd(, já jsem se ,ák… 

T&ídní bere k&ídu, stoupne si op(t k tabuli a zamyslí se, úpln( ho rozhodili. 
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    T&ídní:                                                     
  No a …. kde jsem p&estal…? 

V tom se op(t otev&ou dve&e a vstoupí Petr. Omluvn( koukne na T&ídního. 

    Petr:       
  Sorry, já byl u &editelky...  

A sedne si do lavice vedle Pavly.  

Pavla na n(j starostliv( pohlédne, ale hned se v(nuje dal$ímu opisování matiky. 

Petr chvíli tup( sedí a pak #ernou fixou za#ne malovat na ú&ední oznámení.  

Z lavice p&ed ním se oto#í Michal. 

    Michal:       
  Co je vole…? 

   Petr:       
  *editelská d%tka, vole... 

    Michal:       
  D%tka…? To je kráva nevy$ukaná… 

Petr rychl)mi tahy zm(ní d%tku na skicu graffiti. 

To Michala zaujme, prohlí!í si skicu ze v$ech stran a nem%!e to rozlu$tit. 

    Michal:       
  Hezky…! Co je tam napsan)…? 

    Petr:       
  Nic, vole… 

Michal vytrhne Petrovi papír s d%tkou a zadívá se na obrázky.    

    Michal:       
  To je chep…? 

    Petr:       
  Né, CHEAP… a dej to sem… 

T&ídní u#itel u! je u Michala a sebere mu skicu. 

    T&ídní:       
  Co to je…? 

Petr se nevinn( usm(je. 

    Petr:       
  Te" u! nic… ale byla to &editelská… 

U#itel skicu prohlí!í ze v$ech stran, pak vrátí papír na lavici a jde k tabuli. 

    T&ídní:       
  Tak!e souhlasíte, !e zase budeme n(co d(lat…? 

Michal se skloní nad sv%j se$it a za#ne malovat podle sebe slovo „CHEAP“ 

0:6 SBOROVNA -  DEN 

Jízda, ramínko, 
_____________________________________________________________ 
*editelka si zapálí cigaretu a vypustí kou& T&ídnímu p&ímo do tvá&e.  
 
    *editelka: 

Musí ta tvoje t&ída kou&it rovnou p&ed vchodem? To nem%!ou jít do 
jin) ulice? To by jim upadly no!i#ky, !e jo…? 

 
U#itel roze!ene kou& rukou. 
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    T&ídní: 
  A co se tím vy&e$í? Zdrav(j$í nebudou… 
 
Ten ji doká!e v!dycky vyto#it. 
 
    *editelka: 

Ka$lu na jejich zdraví! Tady jde vo $kolu! V$ude bordel, nedopalky, 
bordel v $atnách, bordel na chodbách, bordel v$ude… 

 
U#itel se pobaven( usmívá. 
 
    T&ídní: 
  To je tv%r#í bordel… 
   
*editelka se k n(mu p&isune a up&en( zírá na jeho rozcuchanou hlavu. 
 

  *editelka:  
Tv%r#í jo….? 

 
A rukama mu upravuje vlasy do n(jakého ú#esu. 
 
U#iteli to není p&íjemné, ale neodporuje. Kdy! ho p&estane #esat, zase se rozcuchá. 

0:7 SBOROVNA -  DEN 

Do dve&í sborovny vchází u#itelé a u#itelky a  zasedají svá místa. 
Sekretá&ka rozná$í p&ítomn)m kafe a #aj. 
*editelka si sedne do #ela stolu a rozhlí!í se, kdo je$t( chybí. 

.e$tiná& usedá vedle *editelky. Postar$í, vyschl), v u$mudlaném obleku, koutky úst 
sv($ené, negativista. 
  
    .e$tiná&:      
  Tak jsem je vy#adil parchanty… ani si nevrzli… 
 
T&ídní se $álkem zeleného #aje sedne vedle .e$tiná&e a kouká do hromady písemek.
  
    T&ídní: 
  No to bych si taky nevrz… 
 
.e$tiná& ho probodne pohledem nepochopení a sta&ecké je$itnosti.   
 
    T&ídní:       
  Copak já vim, kdy Havel psal „nák) dopisy…“ 
 
.e$tiná& mu $ermuje písemkou p&ed o#ima. 
     

  .e$tiná&:                     
Jak) „,ák) dopisy“? Ale „Dopisy Olze“ Tady jim p&ece jasn( dávám 
nápov(du, !e chci dopisy Olze… 

 
    T&ídní:       
  Copak to dneska n(kdo #te…? 
 
.e$tiná& je zhnusen). 
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    .e$tiná&: 
Co je mi do toho…! Já pot&ebuju rodi#%m dokázat, !e ty jejich 
d(ti#ky jsou líná verbe!…  
 

T&ídní se rozhlí!í po u#itelích a hledá oporu. 
 
    T&ídní: 

Ka!dej z nás snad umí postavit písemku tak, !e si nikdo z !ák% ani 
nevrzne… 

 
.e$tiná& se radostn( uchechtne.  

    
  .e$tiná&: 
Tak kdy! to umí$, tak to koukej d(lat… 
 

*editelka poklepe tu!kou o st%l, aby p&eru$ila jejich neplodnou debatu. 
 

*editelka:                                                                        
Tak dnes je na programu: „Pozdní docházka“ „Kou&ení p&ed $kolou“ a 
„Bordel v $atnách“ 

Fyziká& s bradkou a v brejli#kách nechápav( kroutí hlavou. 

    Fyziká&:      
  Ale to u! jsme &e$ili minule… 

  *editelka:     
 *e$ili, &e$ili, ale nevy&e$ili…!  

.e$tiná& má sv%j jasn) postoj. 

    .e$tiná&:      
  Já bych jim to kou&ení u! kone#n( zatrhnul… 

Fyziká& rozumí technologiím a je kutil. 

Fyziká&:         
Já bych na$rouboval na fasádu cépéú#ko dv(st(#ty&icítku... A hned 
bysme vid(li, kdo to je… 

Biologiká&ka  s nadváhou, na#esané odbarvené vlasy ze 70 let. 

    Biologiká&ka:      
  Co je to cé pé...? 

Fyziká& nechápe, !e ona nechápe. 

    Fyziká&:      
  Pr%myslová kamera Panasonic…  

.e$tiná& se zamyslí a zvolna p&ejde na jinou tématiku. 

.e$tiná&:                                                                           
A v$imli jste si, !e v u#ebn( $est neustále bzu#í n(jak) transformátor, 
nebo co…? 

Fyziká& mávne povznesen( rukou. 

    Fyziká&:      
  To jsou zá&ivky… startér zá&ivek… 

.e$tiná& kroutí pová!liv( hlavou. 

    .e$tiná&:      
  To neni startér… to poznám…to je transformátor… 

*editelka bouchne rukou do stolu. 
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    *editelka:      
  Te" &e$íme to kou&ení a né transformátor…! 

Matiká&ka ve sv(tlém obleku je strohá a bez humoru. 

    Matiká&ka:      
  M(li bysme dát do $kolního &ádu, !e studenti nesmí kou&it… 

*editelka vypustí dlouh) kou& a podívá se na Matiká&ku jako na blba. 

    *editelka:      
   To u! tam dávno je…!!! 

K *editelce se nakloní T(locviká& v p(kné postav( a boxerském tri#ku bez rukáv%. 
 
    T(locviká&: 

Jim chybí hlavn( pohyb! Na$el jsem takov) bezvadn) ma$iny… 
 
A ukazuje *editelce prospekt na posilovací za&ízení. 
 
    T(locviká&: 

Kluci by se na nich vy&ádili… A pro holky je takovej ten rotoped… 
 

*editelka proto#í o#i. Tak s takovou parti#kou má vést st&ední $kolu? 

    *editelka:      
  A kde na to asi vezmeme prachy? Nemáme ani na vymalovaní…? 

T&ídní u#itel pobaven( srká zelen) #aj a ani se do debaty nezapojuje. 

0:8  NA ULICI  - DEN 

jízda 20 m 

___________________________________________________________________  

Petr s Michalem se sunou po chodníku, batohy na zádech.  

Petr si prohlí!í, co Michal nakreslil. 

    Petr:       
  Ty vole, CHEAP jo….? To n(kde namaluj a zlomim ti ruku… 

Michal se lekne. 

    Michal:       
  Pro# nem%!u psát CHEAP…? 

    Petr:       
  Vymysli n(co sv) méno…! 

    Michal:       
  A jak se jako m%!u jmenovat…? 

Petr se mu podívá tvrd( do o#í. 

    Petr:       
  A ty chce$ malovat, nebo co…? 

Michal se rozzá&í, !e Petr pochopil. 

    Michal:       
  No jasn(…  

Na chodníku cupitá drobná !ena, celá ov($ená igelitkami s nákupem. Lehce p&es 
40, !ádná intelektuálka, ale také !ádná slepice. A Maxík. 

    Matka Petra:      
  Pet&e… 
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Matka se zastaví a dá synovi pusu na tvá&. 

Michal se pobaven( usm(je, on by si pusu od matky dát nenechal. 

    Petr:       
  Ahoj mami…  

Petr bere matce jednu ta$ku s nákupem.  

Michal chvíli bezradn( stojí, pak vezme matce druhou ta$ku. 

    Matka Petra: 
  Jé ty si hodnej… a ty si Petr%v spolu!ák…!e jsem t( je$t( nevid(la…? 
 
Michal si z ní utahuje. 
    Michal: 
  No já jsem takovej nev)raznej… 

0:9   BYT PETRA - DEN 

jízda ramínko 
 
_______________________________________________________________ 
Petr projde p&edsíní do kuchyn(, kde polo!í ta$ky na st%l.  
 
    Matka Petra:  
  Nemáte hlad, kluci…?  
 
Petr nechce zap&ádat hovory o ni#em. 
 
    Petr:  
  Ne, vob(dvali jsme…. 
 
Matka ráda zap&ádá hovory o #emkoli. 
     
    Matka Petra: 
  Joo, a co jste m(li dobr)ho..? 
 
Petr si opravdu nem%!e vzpomenout a hledá odpov(" u Michala. 
     
    Petr: 
  Ty v‘... co sme m(li dneska k vob(du? 
 
Petr jde do koupelny a opláchne si obli#ej. 
 
    Michal: 
  Já u! taky nevim… no bylo to n(co ur#it( dobr)ho… 
 
Matka p&esunuje potraviny z igelitek do lednice. 
   

  Matka Petra: 
Já nevim, co bych po&ád va&ila, tak si &ekni, jestli t( n(co napadá… 

 
    Hlas Petra: 
  Ty v‘… ud(lej t&eba &ízky... 
 
    Matka Petra: 
  Ty sem d(lala v#era… a ne&ikej mi vole... 
 
Petr se vrací z koupelny. 
    Petr: 
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  No vidí$ a jak byly dobr)…. 
 
Matka p&echází do úto#nosti. 
 

 Matka Petra: 
  A zhasínej po sob( v t) koupeln( nebo tu elektriku nezaplatíme... 
 
Petr se vrátí do koupelny zhasnout. 
 
    Matka Petra:  
  A co bylo ve $kole nov)ho..? 
 
Petr se ledabyle usm(je. 

 
    Petr:  
  Nic...  
 
    Matka Petra:  
  No a co ta matematika, u! sis to zlep$il…?  
 
    Petr:  

Dneska jsem se práv( domluvil se spolu!a#kou, !e si na m( s tou 
matikou ud(lá #as...  

 
Petr se usm(je se, proto!e zabil dv( mouchy jednou ranou. 

 
  Petr:  

  Mo!ná, !e se nad tim zdr!íme... nemusí$ na m( #ekat s ve#e&í…  
 
Matka se spiklenecky usm(je, také byla kdysi mladá. 
 
    Matka Petra:  
  Bude$ to mít p&ipraven) v lednici, sta#í si to voh&át v mikrovlnce...  
     
    Petr: 
  Díky…. 
 
Matka vzpomíná, co je$t( cht(la &íci. 
 
    Matka Petra: 

Jo, ty kalhoty sem ti vyprala… ale má$ je zas vod n(jak) barvy? Co 
po&ád d(lá$ s t(ma barvama…? 

 
Petr jí uklid,uje. 
    
    Petr: 
  To sem se asi na v)tvarce zaprasil… 
 
Matka mu nev(&í a za#ne vysl)chat Michala. 
 
    Matka Petra: 
  To má$ taky, Michale, v$echno zni#en) vod barev…? 
 
    Michal: 
  Já ty hadry po v)tvarce dycky zahodim…. 
  
A odchází s Petrem do pokoje. 
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0:10   POKOJ PETRA - DEN 

Jízda, ramínko 
Track body na po#íta#i 
_______________________________________________________________ 
Petr zapíná po#íta#. Michal je $okován d(siv)m vr#ením stroje. 
 

Michal: 
  Ty v‘… tos ukrad v muzeu…? 
 
Na monitoru nab(hnou fotografie graffiti, které Petr maloval. 
 
    Michal: 
  T) jo…  
 
Michalovi zá&í o#i a hltá tvary a barvy obrázk%. 
 
    Michal: 

Tenhle nápis sem u! n(kde vid(l… tak to je vod tebe, jo? To je taky 
ten „CHEAP“? To bych v%bec nepoznal, ty v‘… 

 
Petr je spokojen, !e jeho malby v terénu fungují. 
 
    Petr: 
  No jo…po&ád CHEAP... 
 
    Michal: 

To kdy! t( chytej, tak to musí bejt asi prdel, co? 
 
Petr d%le!it( vysv(tluje. 
 
    Petr: 

No to je... musi$ rychle zdrhat…A kdy! t( chytnou, tak musí$ za 
ka!dou cenu v$echno zatlouct… 
 

Michal se nadechne k nad$ené otázce. 
 
    Michal: 
  Ty v‘…. tak já pudu n(kdy s tebou… 
 
Petr dlouho p&em)$lí, na monitoru naskakují dal$í a dal$í obrázky. 
 
    Michal: 
  Fakt bych to cht(l d(lat… 
 
Petr se na n(ho vyz)vav( podívá. 
 

  Petr: 
Tak kup barvy… a zkusí$ legál… 
  

Michal je nad$en, ale nejist) zárove,. 
   

  Michal: 
  Tak jo…! Ale co tam mam napsat…? 
     

Petr: 
  To je tvoje v(c… napi$ tam t&eba CoolMan, jako Kolman… 
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    Michal: 
  To je moc dlouh) já napí$u jenom CoolM, hehe… 
 
Petr projí!dí dal$í fotky, mezi nimi se objeví Pavla vyfocená ve t&íd(.  
Michal spiklenecky mrkne. 
   
    Michal: 
  Ty v‘…. vona, je krutá co? Jak $uká? 
 
Petr le!érn( mávne rukou. 
  
    Petr: 
  Já nevim, vole, já jí est( ne$ukal... 
 
Michal znalecky t&ese hlavou. 
 
    Michal: 

Néé…? Vona neni jako moc kurva, co? Ale takov) pak $ukaj nejlíp… 
 
Petr sd(luje své zku$enosti. 
 
    Petr: 

Ale nejd&ív musí$ trochu zainvestovat… bejt trp(livej rozumí$… kino, 
romantika a tak podobn(... 

 
Michal si stále prohlí!í melancholick) úsm(v Pavly. 
 
    Michal: 

Je taková záhadná, co? No, ale muj tip to neni...na tohle já nemám 
nervy. Kláru, to jo, tu bych $ukal, a! bych bre#el… 

 
 Petr: 

Klára, to je na m( a! moc d(vka… kdybych ji $ukal, tak bych ji hned 
potom musel poslat domu… vo #em bych se s ní jako bavil…? 

0:11      U ZDI - DEN 

Jízda, ramínko, swisjeep (cinejeep) 
 
_________________________________________________________________ 
 
Petr z Michalem u betonové zdi prohlí!ejí graffiti, které tam n(kdo p&ed nimi 
namaloval.     

Petr: 
  Tohle je sra#ka… to p&ejedem. Já za#nu tady a skon#im tady… 
 
A ud(lá na ze" sprejem #áru.  
 
    Petr: 

No a ty za#ni kousek vedle t) #áry… 
     

Michal: 
  Jo... 
 
Petr za#ne na#rtávat slo!it) nápis. Písmeno po písmenu vytvá&í tém(& ne#itelnou 
zm(' #ar, ve které je schopen se orientovat jen on sám. 
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    Petr: 
.rtej to standartkou, pak to za#ni vybarvovat, ud(lej backround a a! 
nakonec to vobtahne$, jasn)…? S outlinem ti pom%!u… 
 

Michal hltá jeho gesta a slova.  
   

  Michal: 
  Jasn)… 
 
A za#ne taky na#rtávat. Dívá se p&i tom na skicu, kterou p&edem nakreslil. 
    

 Michal: 
  Hele, to je upln( jin)...To C je stra$ne mal)... 
    

 Petr: 
  A to OM je zase stra$n( velk)... 
 
Michal se vrhne do vybarvování. 
 
    Michal: 
  A stra$n( to te#e… 
 
Michal se tvá&í zcela zoufale. 
 
Petr si prohlí!í jeho prvotinu, která se jeví jako naprostá slátanina. 

 
    Petr: 

Napoprv) to neni zas tak stra$n)… 
 
Michal v$ak dob&e vidí. 
  
    Michal: 
  No… je to stra$n)… 
 
Kluci se te" sna!í ka!d) sám.  
Slunce zapadá za obzor, m(sto se halí do oparu. 
Petr odchází od rozd(lané malby, aby získal nále!it) odstup.  
Michal si bere tmav( modrou a k&iv( obtahuje písmena, ruka se mu klepe. 
Petrova ruka je pevná, s celkov)m obtahem Michalovi pom%!e. 
Kdy! je v$e hotovo, je skoro $ero.  
Petr vyfotí Michala u jeho prvního graffiti. 
Michal je $'asten a zárove, vy#erpán, d(lá p&ed fotoaparátem r%zné pózy. 
Petr se usm(je a zvedne ruku. 
Kluci si plácnou.  

0:11A P*ED KLUBEM  - NOC 

Jízda, ramínko 
__________________________________________________________ 
Kovové orloje se to#í. 
Mladí se schází do klubu. 

0:12 KLUB - NOC 

jízda, ramínko, 
_______________________________________________________ 
Odjezd od zp(váka. 
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Tmou probleskují ostré barevné spotíky, derou se  chuchvalci um(lého d)mu.  
Zp(vák zpívá krutou  hip-hopovou píse,.  
N(kdo tan#í, n(kdo se pohupuje, do rytmu poku&uje. 
Pod pódiem fanaticky je#í skupina mladík% v k$iltovkách a opilecky se klátí ze strany 
na stranu. Vyhazují ruce do vzduchu a navzájem se hecují a porá!ejí.  
Petr a Michal u baru srkají pivo. 
Klára je op&ená pozoruje tan#ící dav. 
Jindra s bubnem p&es rameno si drobí trávu do na letá#ek, smíchá s tabákem, 
p&esype do papírku a roluje. 
K baru p&ichází dal$í parta kluk% v #ele s vysok)m ost&e &ezan)m Markem. 
Podávají si ruku na pozdrav a vedou tajemné &e#i. 
    Petr:       
  .us More… byli jste n(kde…?  
Marek je stroh) a vá!n), !ádná velká gesta, hlas úse#n) a t(!ko srozumiteln). Dají 
si p(t napozdrav. 
    Marek:       
  .írz….Byli jsme u michala, ale sou tam sekyry… 

Petr:                                                                      
Co Smíchá#…? 
  Marek:       

 Steeli m( nebaví, $el bych na subway… na skále to te" de... 
Petr:             

Nevim, ty vole… souprava je dost blízko stanice…to je tak na to, 
ud(lat tam throw up a jít do prdele… 

Marek nechápe jeho obavy. 
Marek:  

  Dá se to rozd(lat venku, tak!e v tunelu se$ jen chvíli…  
                             

Petr:                                                                        
Jak nás tam jednou honili, jak sem vám hlídal, tak to bylo cejtit  a! 
ve stanici… 

    Marek: 
  Ty vole to byla náhoda, ja u! tam ud(lal i whole car a v klidu… 

  Petr:       
 OK… zejtra ti zavolám… 

Plácnou si a Marek s partou odchází z baru. 
Michal pozorn( sledoval jejich rozhovor a svéráznou Markovu gestikulaci. 
    Michal:       
  Ty v‘… ten je vostrej… 
    Petr:       
  No to je muj guru…en je…      
Kláru jejich tajemné &e#i p&íli$ nezajímají, znud(n( se otá#í na Petra.  

Klára:      
 Nepudem pa&it…? 

Petr se nerad zbyte#n( pohybuje. 
    Petr:        
  Tam je vedro na chcípnutí… 
Jindra kone#n( umotal jointa. 
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0:13 KLUB TOALETY - NOC 

jízda, sklo, vybudovat záchod 
______________________________________________________________ 
P&ed zrcadlem stojí chumel holek. Upravují si podprsenky, malují se, drbou se a 
#e$ou a $t(betají. .i$í z nich zpocená zví&ecí vyz)vavost.   
Pavla si umyje ruce, ani se neprohlí!í, jakoby se bála vid(t v p&ítomnosti tolika 
slepic. Stáhne si rukáv roláku, ot&e si obli#ej a vrací se do klubu. 

0:14 KLUB –  NOC 

Pavla se vrací k baru, Klára se na ní hned pov(sí. 
   Klára:       

  Po", dem do kotle... 
A táhne ji a! pod pódium, kde se  za#ne se vrt(t a skákat.  
Pohled z pódia. Pavla se také vlní, ale n(!n( a do rytmu.  
Ob( holky spolu p&edvád(jí vzru$ující tanec.  
Hlou#ek fanou$k% kapely odvrací svou pozornost k tan#ícím dívkám. 
Petr s Michalem je také závistiv( sledují, beze slov hltají pivo. 
Jindra potáhne a nabízí dokole#ka cigaretu trávy. Ale nikdo z kluk% nechce. 

0:15 ZASTÁVKA TRAMVAJE - NOC 

Jízda, ramínko, carmout, 
_______________________________________________________________ 
Na zastávce #eká no#ní tramvaj.  
Do posledních dve&í zadního vagónu nastupují Pavla s Petrem, Klára, Michal a 
Jindra. -ádn) sp(ch, tramvaj nejspí$ #eká na p&ípoj, dve&e z%stávají otev&ené.  
Petr ale nenastupuje, vysko#í na oj tramvaje, na zadní okno tlustou fixou pí$e 
zrcadlov(, tak!e zevnit& #teme: CHEAP  
Náhle se rozsvítí varovné nápisy, zabzu#í signál, dve&e se zav&ou a tramvaj se 
rozjí!dí. Petr jen stihne dokon#it poslední tah, obejmout tramvaj a chytit se st(ra#e.  
Pavla to sleduje p&es ten nápis a je z toho celá vedle.  
Zá&ící tramvaj letí nocí s Petrem na oji, z troleje odletují jiskry jako z komety. Tímto 
zab(rem za#ít natá#ení-podve#er. 

0:16  P*ED PLECHOVYMI VRATY - NOC 

Jízda, cinejeep nebo swisjeep 

_______________________________________________________________ 

Ticho, jen z dálky tramvaje a hluk m(sta. Temná plí!ivá hudba.  

Jízda. Na$e parti#ka se sune ulicí v povznesené nálad(.  
Zalesknou se plechová vrata.  
Petr vytáhne z batohu barvu, zat&epe a p&eb(hne ulici k vrat%m. 
Holky se rozhlí!í, Jindra s bubnem si zase balí. 
Petr na#rtává #ty&i jednoduchá písmena CHEAP a vybarvuje st&íbrn)m sprejem.  
Michal nábo!n( pozoruje jeho p&esnost a rychlost. 
Kdy! je nápis hotov Petr napí$e : Pavla Klára  
 
    Michal: 
  Ty v‘…. napi$ tam i moje méno…   
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Petr se rozhlédne a vedle CHEAP napí$e je$t( CoolM. 
 
Michal radostn( za&ve, vrhne se proti trojici popelnic a zb(silou silou je rozkope. 
 
    Michal: 
  Jáááááá….!!! 
 
Pavla strhne agresora za bundu. 
  
    Pavla:  
  Si vadnej nebo co…?! 
 
Michal se zklidní, v$ichni se zaposlouchají. 
Popelnice dorachotí a je ticho.   
Náhle zpoza rohu vypluje auto police, zvolna projí!dí kolem parti#ky.  
Petr se dá do klidné ch%ze, d(lá jakoby nic. Ostatní za ním. 
Auto je chvíli sleduje, a! zmizí za dal$ím rohem. 
 
    Petr: 
  Hufff… 

0:17   NÁB*E-Í - NOC 

Jízda, ramínko 

_____________________________________________________________ 

Kamera odjí!dí, Petr s Pavlou se vedou po náb&e!í.  

Za nimi ubíhají fasády dom% pomalované graffiti. 

Petr n(co vysv(tluje Pavle  

0:18  VRAKOVI+T/ PARNÍK0  

Ponton 
________________________________________________________________ 
Petr s Pavlou se protahují stíny náb&e!í. 
Voda nará!í do zakotven)ch vrak% lodí a parník%.  
Petr ji táhne za ruku na ponton spojující parníky s b&ehem, kroky plechov( duní.  
Pavlu zvuk leká, ale Petr ji táhne dál. P&ekro#í &etízek a dlouh)m krokem stoupne 
na palubu parníku.  
Pavla váhá, mezi pontonem a parníkem zeje #erná vltavská voda.  
Petr ji podá ruku a ona mu sko#í do náru#e. 

0:19  PARNÍK 

Ponton 
_________________________________________________________________ 
Zá" zrezlého parníku, jarní noc.  
Dv( postavy se opírají o sloupek a líbají se. 
Pavla zahodí bundu na stole#ek a vede Petra k lavi#ce.  
Míhavé sv(tlo aut projí!d(jících náb&e!ím.  
Pavla si sedne na zem mezi lavi#ky a s p&edstíranou starostlivostí se rozhlédne. 
Petr si sedá vedle ní a jemn)m zataháním za ruku ji p&itahuje k sob(. 
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    Pavla:  
  Po#kej...  
 
Petr ji svléká ze svetru. 
 
Pavla sedí v  podprsence a Petr na ní m%!e o#i nechat.  
 
Sedá si obkro#mo na její nohy, pak prsty jemn( obkrou!í okraj podprsenky 
a hla"ounkou k%!i. Chytí ji za ruku. 
 
    Pavla: 
  Au… 
 
Vysmekne se, na záp(stí n(kolik tmav)ch skvrn. 
    
    Petr: 
  Co to je….? 
 
Pavla oto#í ruku h&betem nahoru a zvá!ní. 
 

   Pavla: 
  Nic…mod&ina….  
 
Pavla se st&ídav( dívá na n(j, nahoru, na jemn( se pohupující parník a st&ídav( na 
jeho ruce, které ji hladí.  
 
Rozepnutá podprsenka sklouzla dol%.  
 
Posune si ji k sob( a polo!í na záda. Pod lopatky jí vsune sv%j batoh, tak!e tam 
Pavla z%stane le!et s hlavou zvrácenou dozadu. 
 
Petrova ruka s fixou kreslí lehké tahy po k%!i. Detail úpln( zblízka, centimetr po 
centimetru. St&ídá se #erná a zlatá, jemné táhlé linie.  
  
Petr obhlí!í hotové dílo. 
 
Pavla se zvedne a dojde k prosklen)m dve&ím do kabiny, prohlí!í se v nich jako 
p&ed zrcadlem. 
 
Nádherná, t&pytivá  kobra vystupuje z jejího hrudníku. 
  

  Pavla:        
 T) jo…. ale dá se to umejt? 

 
    Petr:  
  Nedá… 
 
Petr obejme Pavlu zezadu jako klí$t( a ona se poddá. 

0:20 U.EBNA MATEMATIKY - DEN  

Jízda, ramínko 
______________________________________________________ 
 
Makro detail tabule, zrní#ka k&ídy p&ipomínají vzdálen) vesmír, odjezd na celek. 
 
    Hlas Matiká&ky:  
  A vidíme, !e je to rovnice kvadratická, kterou vypo#ítáme...? 
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Kamera odjí!dí od tabule na celek, kde stojí Matiká&ka a zkou$í krásnou, ale 
zmatenou Moniku. 
 
    Monika:  
  ...p&es diskriminant, nebo p&es Vietovy rovnice...? 
 
Matiká&ka ji budovatelsky povzbuzuje. 
 
    Matiká&ka:  
  ...a ty zn(jí..?  
 
Monika ml#ky stojí, potí se, kouká do zem(, kouká do t&ídy, nikdo nepom%!e? 
 
Pavla zasn(n( kouká do dálky. 
 
Jindra má na stole sva#inu a cpe se. 
 
Klára si lakuje nehty. 
 
Michal spí, poslouchá iPad v sed( s hlavou v se$it(. 
 
Matiká&ka se rozhlí!í po t&íd(. 
 
    Matiká&ka: 
  Tak kdo jí pom%!e…. Petr tu není… tak &ekne nám Michal? 
 
Michal zvedne rozespalé o#i k tabuli. V$echno je rozmazané. Jakoby m(l na hlav( 
nasazen) plechov) kastrol a zvuky z okolí k n(mu doléhají cize, zdálky a nereáln(.  
 
    Matiká&ka:  
  ...aha Michal spí, tak nám to poví Mart... 
 
Matiká&ka ani nedokon#í v(tu a Martin spustí palbu. 
   

  Martin: 
Mezi ko&eny iks 1 a iks 2  a koeficienty normované kvadratické 
rovnice iks na druhou plus pé iks plus qvé platí, !e iks 1 plus iks 2 
rovná se mínus pé a sou#asn( iks 1 krát iks 2 rovná se qvé... 

 
    Klára: 
  To je debil… 
 
Matiká&ka je spokojená, upíjí z kávu z velkého hrnku, kter) stojí na stole. 
 
    Martin: 

Kdy! má kvadratická rovnice á iks na druhou plus bé iks plus cé 
ko&eny iks 1, iks 2 , pak se dá kvadratick) troj#len á iks na druhou 
plus bé iks plus cé rovno nule rozlo!it na sou#in lineárních dvoj#len% 
iks mínus iks 1 a iks mínus iks… 
 

Matiká&ka ho gestem zti$í, aby také n(co nechal pro spolu!áky, a pak se py$n( 
propne, takového !áka asi za celou svou kariéru neu#ila.     
 

Matiká&ka: 
Martin umí, umí, umí… Michal by moh taky um(t,  kdyby trochu 
cht(l… 

 
Michal nechce vyvíjet jakékoli úsilí. Má b)t p&ece respektován jaksi automaticky. 
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    Michal:  
  Tak vo co de, kdy! víte, !e bych to moh um(t? 
 
Matiká&ka se vzty#í do bojovné pozice. 
 
    Matiká&ka:  
  Vo to, !e to neumí$….! 
 
    Michal:       
  Já to nechci um(t… m( to fakt nezajímá…. 
 
Michalovi se poda&ilo !enu vyto#it, proto!e za#ala pískat o oktávu ví$. 
 

   Matiká&ka:      
  Tak tebe to nezajímá…? Ví$ co? Ty zase nezajímá$ m(…! 
Michal  se stáhne do obraného manévru a znovu ulehne na lavici. 
  

  Michal:  
  Neni mi dob&e… 
 
T&ída se za#ne ti$e smát. 
 
Matiká&ka se ironicky u$klíbne a sedá za st%l. 
 
    Matiká&ka:  

Víte co?! Mn( je to ukraden), já vás taky m%!u v$echny nechat 
propadnout… Ale pak a' mi sem rodi#e nechod(j za vás orodovat! 

0:21   T/LOCVI.NA - DEN 

jízda, ramínko 
_______________________________________________________ 
 
Kluci b(hají dokole#ka dokola. 
 
T(locviká& v$echny pru!n( p&edbíhá a je$t( je povzbuzuje. 
 
Mnozí chlapci u! nemohou a  zpomalují. 
 
Michal b(!í vedle Petra a cel) rudne. 
 
    Michal: 
  Seru na kreténa… 
 
A  vyb(hne z t(locvi#ny ven. 
 
T(locviká& dobíhá k Petrovi a hecuje ho. 
 
    T(locviká&: 
  No tak no tak… dejchej  dejchej… 
 
Petr se hned zastaví, k&e#ovit( popadá dech, ka$le, plive na parkety. 
 
T(locviká& tomu rozumí. 
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    T(locviká&: 
  Nem%!e$ co…? Kou&í$ co…? To má$ z toho, co? 
 
Petr cedí mezi zuby. 
    Petr: 
  Dy' já u! nekou&im…  
 
    T(locviká&: 
  Tak prost( pot&ebuje$ trénovat… 
 
Petr se op&e o !eb&iny a sotva !ije. 
 
T(locviká& ho povzbuzuje. 
  
    T(locviká&: 
  Dáme si spolu n(kdy b(ha… co ty na to… kole#ko na Letn)….? 
 
Petr kroutí hlavou. 
    Petr: 
  Dík, ale  já na to b(hání fakt nejsem…. 
 
T(locviká& se usm(je, zapíská na pí$'alku a hodí kluk%m mí#. 
 
    T(locviká&: 
  Fotbááál….  

0:22  +KOLNÍ JÍDELNA - DEN 

jízda, ramínko, 
__________________________________________________________ 
Makrodetail talí&e, na kter) padnou kolínka, odjezd. 
Za v)dejním ok)nkem podmra#ená kucha&ka p(chuje do talí&% kusy masa, kolínka 
s hn(dou omá#kou. 
 
Studenti stojí frontu, u#itelé je tradi#n( p&edbíhají, co! studenti tradi#n( komentují. 
 
T&ídní u#itel na nakloní s tácem do okénka. 
 
                                        T&ídní: 
  Já si to dám bez masa… 
 
Tlustá kucha&ka se nep&átelsky nasupí. 
    
                                       Kucha&ka 
  Jak bez masa…?  
 
Vrtí hlavou nad takov)m nesmyslem. Chopí se nab(ra#ky a chystá s kolínka zalít 
alespo, hutnou omá#kou.  
 
T&ídní se zhrozí, aby ji zadr!el.      
 
    T&ídní: 
  Ne! …bez omá#ky!!! 
 
Kucha&ka se zhrozí je$t( víc. 
 

Kucha&ka: 
  Co!e…? 
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P&istoupí seschl) .e$tiná&. 
 

.e$tiná&:       
Já si to maso dám místo tebe, Tome… 
          

Kucha&ka mrskne p&ed T&ídního talí&, na kterém je hromada such)ch kolínek.  
 
    Kucha&ka 
  Si p&edstav, Maru$, von snad bude !rát such) kolínka, blbec jeden… 
 
U vedlej$ího stolu se kr#í Petr a Michal, znechucen( se dloubají v jídle. 
 
    Petr: 
  To je je$t( v(t$í sra#ka, ne! minule… 
 
Petr zt(!ka vsune sousto do úst a zase vyplivne. 
 
    Michal: 
  Na to se ani nedá koukat… 
 
Michal ani neochutná, vstane a jde s talí&em na toaletu. 

0:23 +KOLA - PÁNSKÉ WC - DEN 

Michal hází jídlo do mísy a spláchne. Pak si sundá kalhoty. 

0:24 +KOLNÍ JÍDELNA - DEN 

Jízda, ramínko 
____________________________________________________________ 
U u#itelského stolu .e$tiná&, Matiká&ka, T(locviká& a t&ídní, polykají své ob(dy. 
 
.e$tiná& si zp%sobn( ot&e ubrouskem ústa, zvedá prázdn) talí&, nad$en( vstává. 
   

  .e$tiná&: 
  V)borné, v)borné…jdu si p&idat… 
 
Matiká&ka za ním $títiv( utrousí. 
 
    Matiká&ka: 
   To je po&ád takovej smrad z n(ho…  
 
    T&ídní: 
  No… ten voblek nosí, co ho znám… 
 
Matiká&ka chce v$echny pobavit. 
 
    Matiká&ka: 
  To u! nosí od národního obrození…. Hi hi hi … 
 
U$lechtil) T(locviká& má své post&ehy. 
 
    T(locviká&: 
  Já byl u n(j v kabinet( a já snad vomdlel… 
 
    Matiká&ka: 
  Mít doma takovejhle puch, to bych ze$ílela… 
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.e$tiná& p&isedne s nap(chovan)m talí&em, u#itelé ho p&estanou pomlouvat, jen na 
sebe potuteln( pokukují. 
 
Studenti odevzdávají talí&e do okénka a kucha&ka je #istí. 
 
P&ichází také Michal s talí&em, na kterém le!í jeho lejno.  
 
    Michal: 
  Bylo to dobr), jako v!dycky…  
 
Kucha&ka se na to rozezlen( podívá. 
 
    Kucha&ka:  
  No…?! 
 
Michal nasadí úsm(v nevinného chlape#ka. 
 
    Michal:  
  Ale tohle sem fakt nemohl… 
 
Kucha&ka se nev(&ícn( zajíká.  
 
    Kucha&ka:  
  Co…?  
 
Michal se oto#í a utíká z jídelny. 
 

0:25 +KOLNÍ +ATNY - DEN 

jízda ramínko 
_________________________________________________________ 
Emailové omyvatelné st(ny, plechové kóje s poni#en)m pletivem.  
 
V$ude se to hem!í k&i#ícími studenty.  
 
Martin le!í na lavici jako na plá!i soust&ed(n( kouká do tlusté kní!ky na 
programovaní PHP a MySQL, n(co velice náro#ného studuje, tak!e vypadá mnohem 
zajímav(j$í, ne! je. 
 
Michal se p&ehrabuje v batohu, Jindra sedí vedle a motá cigaretu trávy.  
 
P&ichází Petr s Pavlou, Jindra je nad$en( zve. 
     

Jindra: 
  P&ijdete…? Fotr je zas pry#… 
 
Petr kr#í rameny. 
     
    Petr 

Mo!ná pozd(jc… 
 

Zven#í se ozve krátké zatroubení auta. Michal vytáhne z batohu tlustou #ernou fixu 
a napí$e na plechovou $atnu CoolM.  
 
Petr vrtí nep&átelsky hlavou. 
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    Petr: 
No, to se akorát bude vy$et&ovat, kdo to ud(lal a já budu 
samoz&ejm( hlavní podez&elej…. 

 
A podává Michalovi #asopis pln) graffity. 
 
    Michal: 
  Dík………… si to pu#im domu…? 
 
Michal str#í se$it do batohu a má se k odchodu. 
 
    Petr: 

Nezni# ho, stál m( t&i kila... a v noci jdu s klukama na metro…tak 
jestli chce$, m%!e$ hlídat… 

 
Michal se rozzá&í. 
 
    Michal: 
  No $el bych… 
 
Zven#í se ozve opakované d%razné troubení auta.  
 
    Petr: 
  Tak ve dv( v noci na Ka#áku… 

0:26       P*ED +KOLOU - DEN  

jízda ramínko, 
________________________________________________________________ 
Michal nasedá do obrovského st&íbrného auta, které na n(ho p&ed $kolou troubilo. 
 
Petr s Pavlou prochází kolem, Pavla nahlédne otev&en)mi dve&mi dovnit&. 
 
    Pavla: 

Dobr) den. 
 
Pan Kolman jí !oviáln( kyne a hlasit( odpovídá. 
 
    Kolman: 
  .au…nechce$ n(kam hodit..? 
     
    Pavla: 
  Né díky… 
 
Petr se zav(sí do Pavly a pokra#ují po chodníku. 
 
Kolman za tmav)m sklem zprudka gestikuluje, asi Michalovi nadává.  
   
    Petr: 
  Starej Kolman je vostrej, co…?    
  
    Pavla: 
  No, dycky tak divn( #umí… 
 
Petr se zamyslí. 
    Petr: 
  No, v$ichni chlapy… na holky… divn( #um(j... 
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Pavla si prohlédne Petr%v pohled. 
 

Pavla: 
Náhodou, ty #umí$ docela hezky... 
 

Pavla mu sev&e ruku.  
 
    Petr: 

V$ichni asi, kdy! byli mlad), tak #um(li hezky… Ale jak stárnou, tak 
blbnou a #um(j jako úchylové… 

 
Pavla také filosofuje. 
    Pavla: 
  A jak se to stane, !e nejd&ív #um(j hezky a pak jako úchylové? 
 

Petr: 
To fakt nevim… T&eba moje máma… ta n(kdy #umí vylo!en( jako 
$ílenec… 
 
  Pavla: 
Ty mi &ikej vo tv) mám(… já ti n(kdy uká!u sv)ho otce, abys vid(l 
jak #umí $ílenec…. 

  
Gumy zakvílí, Kolmanovo auto prudce vyrazí, zb(sile troubí, aby z vozovky odehnalo 
ú&edníka, kter) práv( p&echází. On se v$ak demonstrativn( zastaví uprost&ed silnice 
a sebev(dom( podívá na &idi#e. Pak s p&edstíran)m klidem dojde k okénku, za'uká 
na n(j a chystá se hulváta se&vat.  
 
Pan Kolman se na ú&edníka v klidu podívá, okénko ani nestáhne, $lápne na plyn a 
vozidlo zmizí v ulici. 
 
Ú&edník  zasy#í, upraví si oblek a vejde do $koly. 

0:27 SBOROVNA - DEN  

jízda, ramínko 

_______________________________________________________________ 

Ú&edník, kterého jsme vid(li p&ed $kolou, je $kolní inspektor. V(k kolem #ty&icítky, 
upnut) oblek barvy neutrální, nekompromisní v)raz, p&ed sebou hrnek s lógrem, 
hromadu otev&en)ch t&ídních knih a vlastní poznámky.  

*editelka chodí mezi kancelá&í a &editelnou, zb(sile kou&í a nosí dal$í doklady. 
Sekretá&ka ji asistuje, ale inspektovi není nic vhod. 

Inspektor:                                                             
To si #lov(k pak p&ipadá, !e se ocitl n(kde ve skladi$ti… A ty st(ny 
na chodb(... jakoby byl problém je vymalovat…. 

    *editelka:      
  Problém to ani tak není, ale nejsou peníze…..  

Nedomluví, inspektor ji spra!í smrtícím pohledem. 

    Inspektor:       
  Hele"te mladíku….Tady tvrdíte, !e t(locvik u#íte ve skupinách 
d(len)ch nap&í# ro#níky? Jak mám poznat, kdo pat&í do jaké skupiny? 

*editelka p&isedne, p&ehrabuje se dokumenty, které inspektor roztahala po stole.  

    *editelka:       
  Tady, vidíte…?  
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Inspektor nechápav( obrátí dvoulist v ruce. 

Inspektor:                                                                        
Ale nikde tu nevidím kulaté razítko... a jak chcete vést povinnou 
dokumentaci na neschváleném formulá&i? To nemyslíte vá!n(?!  

Pak jakoby smí&liv( a mate&sky. 

Inspektor:                                                            
Jestli ten formulá& chcete pou!ívat, obra'te se na v)zkumn) ústav 
pedagogick), ten vám vystaví oponentsk) posudek, a pokud bude 
doporu#ující, podáte !ádost na ministerstvo, na odbor dva... 

*editelka jí sko#í do &e#i, aby to utrpení zkrátila. 

    *editelka:      
  Podáme !ádost, rozumim tomu... 

Inspektor se op(t zamra#í a vyd($en( zírá do t&ídnice. 

Inspektor:                                                               
A tady nemáte pro$krtaná okénka! V!dy' tu t&ídnici m%!e kdokoli 
zfal$ovat! A tady je máte sice pro$krtaná, ale ve $patném sm(ru. A 
nikde tu nevidím hospitace… vy nechodíte kontrolovat své kolegy…? 

*editelka provinile ml#í. 
Inspektor:                                                                       

No to snad ne! Já bych doporu#ovala ty t&ídnice v$echny p&epsat… 
*editelka zalapá po dechu. 
    *editelka:       
  V$echny p&epsat…? 
A oto#í se zoufale na sekretá&ku. Ta si op&e hlavu do dlaní. 

Inspektor:                                                                                            
V$echny v$echny v$echny…! A jestli se vám to, mladíku, nelíbí, tak 
vám ministerstvo srazí dotace… co...? 

0:28  AUTOBUSOVA ZASTÁVKA - NOC 

jízda, ramínko 

_________________________________________________ 

Kolem fontánky #ekají Petr, Marek a jeho parti#ka. 

U zdi se válí bezdomovec, &e$í politickou situaci, ale nikdo mu nerozumí. 

Michal p&ibíhá  jako poslední.  

Petr kluky vzájemn( p&edstavuje. 

0:29    V/TRACÍ +ACHTA METRA - NOC 

jízda, ramínko 

__________________________________________________________ 

Nohy kluk% p&istoupí k v(trací $acht(. 

Marek pá#idlem urazí zámek a otev&e dve&e. 

Petr se jako první spustí po !eb&íku, v zubech svírá igelitku s barvami.  

Za nim se  spou$tí Marek a dal$í. Pohled zespoda. 

Projdou kolem v(tráku. Projede metro. 
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0:30    DEPO – NOC 

Kamera z ruky. 

Kluci se nesou ti$e, p&e$lapují jako baletky. 

Petr to nejd&íve v$echno zkoukne.  

Kluci vybíhají  do koleji$t(  k souprav(. 

Sledují v$e kolem sebe, ale neztrácejí #as.  

Petr se nakloní k Michalovi. 

    Petr:        
  Di na roh a sleduj dispe#ing… 

St%j tady a koukej podel peronu dop&edu…! 

Michal se postaví na roh a sleduje dispe#era v kukani. 

Kluci tancují kolem soupravy.  

Vagón metra vydává po celodenní $icht( d(sivé kovové zvuky. 

Spreje pod tlakem chrlí oblaka barev.  

A miliony prachov)ch zrnek barvy m(ní sov(tskou soupravu metra v barevn) obraz. 

Vzniká prostorov) labyrint z písma a barvy. Kluci procházejí mezi písmeny.  

Michal v pod&epu na konci soupravy st&ídav( hlídá tunel a st&ídav( pozoruje kluky, 
srdce mu bu$í jak o !ivot. 

Kdy! Petr domaluje, b(!í za Michalem a podává mu sprej. 

Petr:                                                                             
Ud(lej tagy... 

Te" hlídá Petr. Michal prochází prachem barev po perónu. 

Kluci fini$ují na konec soupravy, kde na okna #erven)m sprejem vykouzlí podpisy. 

0:31 STANICE METRA KA!EROV – RÁNO  

Celek-Detail-ramínko 

Lanka kaskadér, Patrik 

__________________________________________________________________ 

Ranní dopravní $pi#ka. Metro odjí!dí. Vagóny plné tuh)ch spících lidí. 

Na lavi#ce skupinka, uvoln(ná a mimo #as. Petr, Pavla, Michal a Klára.   

Pavla:                                                                               
Vyfotí$ si to odpoledne, ne…? 

Petr:                                                                              
Do t) doby to stáhnou z linky... 

Pavla si odevzdan( povzdechne, ale nevzdává to. 

    Pavla:        
  P&ídem pozd(…zase zbyte#n) á#ka… 

Michal má sv%j tradi#ní návrh. 

Michal:                                                                           
 Tak to je lep$í tam v%bec nechodit.…   

Pavla dostává tém(& záchvat. 
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Pavla:                                                                        
 Jé!i$! To ste &ikali, !e se tu zdr!íme chvilku a u! tu #umíme hodinu…! 

    Klára:       
  Je!i$, net&e$ti…dyk je #as… 

V tunelu to duní 

Michal  jako první vidí pomalovanou soupravu. 

Michal:                                                                           
 Pet&e!!!!! 

________________________________________________ 

P&ijí!dí pomalovaná souprava. +venk. 

P&íbíhá Petr a fotí. 

    Petr:        
  Paráda…!  

________________________________________________________ 

Petr pobíhá s fo'ákem po nástupi$ti, digitální Olympus trvale bzu#í a bl)ská.  

_________________________________________________________ 

Graffiti na $edivé souprav( jsou divoce barevné, #isté a úderné.  

______________________________________________________________ 

Petr se obrátí s vít(zn)m úsm(vem na Pavlu a vyfotí i ji. Pavla se zatvá&í naoko 
otráven(.  Klára se p&ivine k Pavle, obejme ji kolem ramen. Petr vyfotí ob(. 

    Hlas Metra:      
  Ukon#ete v)stup a nástup…. dve&e se zavírají…  

________________________________________________________________ 

 

Holky sko#í do posledního vagonu na zadní plo$inu.  

Dve&e se zavírají, Petr nasko#í na poslední chvíli, dve&e se zaklapnou. 

_______________________________________________________________ 

 

Michal nastoupí mezi vagóny. 

0:32 VE VAGÓNU METRA – RÁNO  

_____________________________________________________________ 

Metro se rozjede, vjí!dí do tunelu. Kamera z ruky. 

Petr, Klára a Pavla stojí na zadní plo$in( prvního vagonu. 

    Klára:       
  Ty v‘… 

________________________________________________________________ 

Michal p&ilepí obli#ej a ruce na sklo,  d(lá ksichty.  

__________________________________________________________________ 

Petr to hodnotí pozitivn(. 

    Petr:       
  To je kokot… 

________________________________________________________________ 
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Michal ud(lá tag na sklo. 

________________________________________________________________ 

Mezi cestujícími se tla#í také paní *editelka. A Michala samoz&ejm( vidí. 

Ale nikdo nevidí *editelku, proto!e se schovává a otá#í zády, aby nic nevid(la a nic 
nemusela &e$it. 

0:33 T*ÍDA  GYMNÁZIA - DEN 

jízda, ramínko 

_________________________________________________________ 

Na zdi se st&ídají obrázky jeskyní, pou$t(né z videoprojektoru. 

________________________________________________________________ 

Ve t&íd( p&ítmí, okna zatemn(ná. 

V$ichni studenti nábo!n( sledují st&ídající se obrazy na st(n(.  

T&ídní to provází tajupln)m v)kladem. Nájezd na jeho detail. 

T&ídní:                                                                 
Neolitick) um(ní bylo #inností duchovní a magickou... komunikací 
s mocnostmi, které lidi p&evy$ovaly... 

 

Klára hltá jeho slova a jeho $arm.  

U#itel stiskne dálkové ovládání, v projektoru to zahara$í a objeví se dal$í skalní 
malby „Tassilli N’Ad!d!er“ 

Petr se oto#í na Pavlu a pronese. 

    Petr:       
  No… taky malovali po zdech…! 

T&ídní:                                                                     
Malování bylo dlouho um(ním, kter)m lidé !ili… bylo to vlastn( 
takové „u!itné um(ní“. Dneska tu roli p&ebírají jiné um(leck) obory: 
film, reklama, design… 

Klára zvedne hlavu a provokativn( vyk&ikne. 

Jindra:                                                                      
 A graffiti… 

T&ídní:                                                                                
 No, mo!ná i graffiti… 

U#itel prochází mezi lavicemi, blí!í se k Petrovi. 

T&ídní:                                                                                         
I kdy! takov) majitel domu, kdy! mu po#máráte fasádu, m%!e mít na 
to zcela jinej názor… 

A zastaví se u Petra s Michalem. 

Michal má radikální názor. 

    Michal:                                                                     
  Seru na majitele… stejn( ten barák n(kde ukrad… 

Pavla se hlásí o slovo.        

Pavla:                                                                                                          
A kdy! n(kdo zbourá renesan#ní areál a postaví tam kérf%r…? To 
není vandalství…? 
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T&ídní:                    
Ano, to je také vandalství… ale zárove, musíme ctít soukromé 
vlastnictví… kdy! n(komu n(co pat&í, tak nem%!eme…  

Petr je v klidu a p&eru$í v)klad u#itele. 

Petr:                                                                               
A ty, co malovali v t(ch jeskyních…? M(ly to snad povolen) vod 
majitele…? 

U#itel je rád, !e ho zapojil do debaty. 

    T&ídní:        
  Hmm a nechce$ o tom napsat seminárku...? 

    Petr:        
  Seminárku…? Vo graffiti…?  

    T&ídní:        
  Mn( to p&íde jako dobr) téma…  

Petr:                                                                       
No nevim, budu vo tom p&emej$let… 

Z chodby sem doléhá k&ik $kolníka. 

 0:34  +KOLNÍ CHODBA - DEN 

jízda, ramínko 
____________________________________________________________ 
Chodbou b(!í $kolník, v montérkách, zvykl) makat rukama, a tak  si také s nik)m 
nebere servítky. 
 
    +kolník:  
  Kerej hajzl to na hajzlech zase ud(lal…?!!! 
 
Otevírají se dve&e. Vykoune Fyziká&. 
 
T&ídní otev&e dve&e své t&ídy a jde se také podívat. A studenti za ním. 
 
+kolník se zase vy&ítí ze sborovny sledován *editelkou, .e$tiná&em a dal$ími u#iteli.  
 
Skoro prob(hnou chodbou a zmizí na záchodech. 

0:35 WC DÍVKY - DEN 

 

+kolník ukazuje na dve&e záchodk%, kde je sprejem namalované obrovské dámské 
p&irození.   

*editelka se rázn( rozkro#í. 

    *editelka:      
  Kdo to asi byl…? 

+kolník rozp&áhne ruce. 

    +kolník:      
  Jak to mám asi v(d(t…? 

T&ídní se dotkne nápisu, je$t( lepí. 

    T&ídní:       
  Je to je$t( vlhk)… 
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    *editelka:      
  Tady evidentn( selhal dozor…. 

*editelka se rozhlí!í, pohledem padne na .e$tiná&e, kter) se hned brání. 

    .e$tiná&:      
  Já nem(l dozor, já nem(l dozor… 

+kolník se zase rozlítí, nejrad(j by v$echny !áky post&ílel. 

    +kolník:      
  Hajzlové zasran)… 

*editelka odchází pry#. 

Petr koukne v)znamn( na Michala. 

    Petr:        
  To je tvoje práce…? 

Michal se pohrdliv( uchichte. 

Michal:                                                                              
 No dovol… tahle tojovina… 

0:36  SBOROVNA - DEN 

jízda, ramínko, 
______________________________________________________________ 
Na chodb( ruch, ve sborovn( také. U#itelé odcházejí a vcházejí, chystají se na dal$í  
hodiny.   
 
Sekretá&ka $pendlí na nást(nku papír s plánem akcí na p&í$tí t)den.  
 
Fyziká& v brejli#kách sedne za st%l s balí#kem písemek a nahlas p&em)$lí.  
 

Fyziká&:                                                                       
Co na ty záchody nainstalovat skryt) kamery…. 

 
T&ídní se na n(ho nep&átelsky podívá, a! se Fyziká& zastydí a zalistuje v papírech. 
 
    Fyziká&:  

Kdy! si je vemu ka!d)ho zvlá$', jsou to takov) chytr) lidi. A kdy! 
koukám na ty písemky… 

 
T&ídní mu nahlédne p&es rameno. 
 
    T&ídní:  

Proboha! Co to je? 
 
Fyziká& se zatvá&í skoro ura!en(.  
 
    Fyziká&:  
  Analytika… 
 
    T&ídní:  
  A co se tím po#ítá…? 
 
To rozhodí Fyziká&e je$t( víc.  
 
    Fyziká&:  
  Já nevim… cokoliv…  je to v tématickym plánu, tak to u#im… 
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*editelka ale zná odpov(". 
 
    *editelka: 

Jsou to studenti gymnázia, tak musej mít v$eobecn) vzd(lání…  
 

    T&ídní:  
  M( by jako studenta zajímalo, k #emu to pou!iju v reáln)m !ivot(… 
 

Ten snílek dovede *editelku v!dy pobavit. 

*editelka:                                                                            
V reáln)m !ivot(…? Tome, ty se$ naivka…  

Fyziká&:                                                                 
+kola je musí nau#it d(lat to i to, co je nebaví… 

T&ídní se drbe v rozcuchan)ch vlasech. 

   T&ídní:        
  +kola je musí nau#it ned(lat, co je nebaví. A d(lat, co je baví…  

Matiká&ka se zapojí do debaty. 

    Matiká&ka:       
  Ty spratky dneska u! nenadchne$ ni#im! 

.e$tiná& je je$t( radikáln(j$í. 

.e$tiná&:                   
Nevá!í si svobody, nezajímá je historie, nezajímá je literatura,  
nezajíma je nic… diktaturu na n(, válku na n(.. 

            T&ídní:  

Ale je zajímav), !e kdo je tady pr%m(rnej, tak se v !ivot( vy$vihne 
nejdál…   

.e$tiná& mávne rukou, jako !e sám dob&e nejlíp ví. 

    .e$tiná&:      
  Jsou to grázlové, verbe!, zlo#inci… 

Biologiká&ka je vtipná. 

    Biologiká&ka:      
  Tak p%jdou do politiky he he he… 

0:37 HOSPODA - VE.ER 

jízda, ramínko 
__________________________________________________________________ 
Za okny hospody pr$í.  
Ruka hostinského p&iná$í piva, jízda s ním. 
Petr, Jindra, Michal, Klára, Pavla, Monika a Martin sedí u stolu a dopíjí piva. 
Jindra tradi#n( posílá smotek trávy, ale nikdo nechce. 
Hostinsk) je zpocen). 
    Hostinsk): 
  Je$t( pivo… 
 
Petr k)vne, holky také. 
 
Michal kreslí na pivní tácek skicu. 
  
Hostinsk) sklízí prázdné p%llitry, spat&í Jindru, jak zapaluje jointa a vypou$tí kou&. 
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    Hostinsk): 
Ses zbláznil, ne? Tady jsi v hospod(, vole, tady se chlastá. To si di 
hulit n(kam do pralesa…! 

 
Jindra protáhne obli#ej a vyplou!í se z hospody na dé$'. 
 
Michal ukazuje pokreslen) pivní tácek. 
 
    Petr: 

No vidí$,  to de… ale  emko na konci bys nem(l d(lat tak obrovsk)... 
 

A kreslí na sv%j tácek identick) návrh s men$ím em na konci. 
 
Ostatní drapnou p%llitry a p&i'uknou. 
 
    Klára: 
  Kam pudem te"? 
 
    Michal: 

Pudem st&íkat… 
 
  Petr: 
Dik tam leje… 

 
P&iopil) Michal má kurá!. 

  Michal: 
To vadí…? 

Petr: 
To bude t)ct  jako svin(… a zejtra to bude úpln( vopr$el)... 

 
Monika: 

Po"te k Tomá$ovi…!  
 

Klára je nad$ená, ale nedává to znát. 
 

Klára: 
K t&ídnímu, jo…? Aby nás nevojel… 

 
Petr to nechápe. 
    Petr: 
  Jak jako nás…?  
 
    Klára: 
  
 No vás né… Nás!  

0:38 BYT  T*ÍDNÍHO - NOC 

jízda, ramínko, 
playback písn( 
post&íkat okno vodou 
___________________________________________________________ 
T&ídní hraje na kytaru a zpívá svou píse,. 
Podlaha plná lidí, jejich batoh%, ta$ek, mikin, mezi tím papíry, #asopisy a láhve. 
Jindra ti$e bubnuje na sv%j buben. 
Police s knihami. V(t$inou v)tvarné nebo ekologicky zam(&ené.  
Petr dolévá do skleni#ek poslední kolo ginu.  
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V$ichni jsou p&iopilí,  T&ídní dohraje. 
 

   T&ídní: 
To jsem slo!il na podzim 1985…. 

 
Klára se p&isprostle uchichtne. 
 

  Klára: 
No to jsem se narodila… 

 
Opil) Michal se oto#í na Petra. 
     
    Michal: 
  To je… 
 
Klára má zase prázdnou skleni#ku. 
 
    Klára: 
  A d!in u! neni…? 
 
Michal se vtírá ke Klá&e. 
    Michal: 
  Vem si m)ho… 
 
Jindra nabízí T&ídnímu jointa.  
 
    T&ídní: 
  Díky, já u! nehulim…. 
 
Pavla náhle vyst&ízliví a postaví se. 
     
    Pavla: 
  Hmm, tak já u! musim… 
 
Petr jí stáhne k sob( na zem. 
 
    Petr:       
  Te" u! nikam necho", nic nepojede... 
     

Pavla: 
  Já pudu p($ky, sem za chvíli doma… 
 
Petr jí chce mít u sebe. 
 
    Petr: 
  A co by se ti stalo, kdybys tady spala? Vedle je volnej pokoj... 
 
Pavla se obléká, je rozhodnutá. 
 
    Pavla: 
  Já du prost( domu. 
 
    Petr: 
  Tak já du s tebou… 
 
Petr se pomalu a neochotn( zvedá. 
 
    Pavla: 
  Nemusí$ se mnou chodit, kdy! nechce$... 
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    Petr: 
  Dyk já chci… 
 
Pavla si obléká boty, Petr se shání po své mikin(.  
 
Monika p&ichází z koupelny v kalhotkách a tri#ku. 
 
    Monika: 
  Tome…. má$ tu n(jak) voln) deky…? 
 
U#itel si prohlí!í její bílé $tíhlé nohy, p&itom jde ke sk&íni, vytahuje spacáky a deky. 
 
Jindra bere kytaru a  prohlí!í si jei. 
 
Michal se zasní a polo!í hlavu na Kláru. 
 
    Michal: 
  Tak hraj vole… 
 
Jindra za#ne fale$n( brnkat. 
 
Martin se p&ikr)vá dekou a Monikou. 
 
    Martin:  
  Kdy u tebe musíme vstávat, abysme ve $kole byli v osum? 
 
T&ídní promne unavené o#i. 
 
    T&ídní:  
  Tak v sedum... 
 
A zhasne poslední sv(tlo. 

   Klára:  
Teda Tome,  budem u tebe spát #ast(j. Lidi, dyk my p&ídem v#as do 
$koly… 

 
V$ichni se tomu zasm(jí. 
 
Klára se vyprostí z objetí Michala, sundá d!íny a $t(rbinou oka sleduje u#itele, 
odcházejícího do chodby. 
 
Podnapil) Michal se po Klá&e sápe. 
      
    Klára: 
  Nech toho, ty v… 
 
A odstr#í ho. Michal se sto#í do klubí#ka. 
 
Jindra mezitím spustil na fale$nou kytaru fale$n) zp(v. 
 
    Jindra: 
  Na podzim se musí sklidit zelen) list… 
  Na podzim se musí kou&it zelen) list… 
 
Klára se zastaví pohledem na polici, na které jsou op&ené zarámované fotografie.  
T&ídní u#itel se objímá se svou man!elkou.  
V parku na lavi#ce uprost&ed jara sedí man!elka a sm(je se do objektivu.  
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Jejich t&íletá dcera je maskovaná za vílu.  

0:39 KOUPELNA - NOC  

T&ídní si myje ruce a obli#ej. 
 
Prohlí!í si svoji tvá& v zrcadle a zkoumá, zdali je je$t( p&ita!livá. 
 
Z ob)vacího pokoje sem dolétne dív#í smích. 
  
T&ídní si pomalu rozepne kalhoty a chystá se… 
 
Kdy! tu na dve&e n(kdo za'uká. 
 
T&ídní sebou trhne a zapne si poklopec. 
 
    T&ídní: 
  Co je…? 
 
    Hlas Kláry: 
  M%!u dál…? 
 
T&ídní rychle odemkne dve&e od koupelny. 
 
Klára drze vleze dovnit&. 

 
Klára: 

Tome, sory,  já se musim vysprchovat…  
 
A za#ne si rozepínat opnuté bokovky. 

 
T&ídní je zasko#en její bezprost&edností. 

    T&ídní: 
  No jooo… ru#níky sou tady…. 
 
    Klára: 
  Hele… pro# ty vlastn( !ije$ sám? -e tu nemá$ man!elku… 
 
Klára provokativn( svléká triko.  
 
    T&ídní: 
  Man!elku…? 
 
    Klára: 
  Se$ rozvedenej…? 
 
    T&ídní: 
  No jo, u! dlouho… 
 
Klára sundá podprsenku. 
    Klára: 
  A pro#…? 
 
T&ídní je zmaten je$t( víc. 
 
    T&ídní: 
  Pro#…? Pro# se lidi rozvád(j…asi…? 
 



 38 38 

Klára stahuje #erná tanga a vstupuje do vany. 
 
    Klára: 
  No pro# se lidi rozvád(j….? 
 
    T&ídní: 

Proto!e se za#nou nenávid(t… tak, !e spolu nevydr!ej v jedn) 
místnosti… 

   
Klára si pustí sprchu, roz$evelí se voda. 
T&ídní kradmo koukne na Kláru, po t(le jí stékají proudy vody. 
T&ídní koukne do pokoje, kde spí jeho studenti. 
Prudce se oto#í a rad(ji vyrazí z koupelny.  
Zakopne o práh, vybírá rovnováhu, p&itom porazí hromadu vypit)ch láhví. 

0:40   BYT T*ÍDNÍHO - NOC 

T&eskot láhví vzbudí n(které studenty, zvedají hlavy, m!ourají ke sv(tlu.  
T&ídní se sna!í lahve rychle pochytat, aby minimalizoval rámus. 
Dve&e do koupelny se do$iroka otev&ou. 
Klára klidn( pokra#uje ve sprchování. 

0:41   U.EBNA  - DEN 

jízda, ramínko 

______________________________________________________________ 

Makrodetail k&ídy, odjezd  na celek.  

Na tabuli je k&ídou nakreslen obrázek vodárenské v(!e. 

Michal stojí u tabule a pokou$í se spo#ítat ten divn) p&íklad. 

Fyziká& ho otráven)m hlasem pobízí. 

    Fyziká&:      
  Tak znovu Michale… Vodárenská v(! je vysoká 50 metr%… 

A nakreslí na tabuli v)$ku s #íslem padesát. 

    Fyziká&:      
  A $iroká p(t metr%…  

A nakreslí pr%m(r s #íslem p(t. 

    Fyziká&:      
  Dole je kohout o pr%m(ru p(t centrimetr%… 

A nakreslí #íslo p(t.  

    Fyziká&:      
  Jak)m tlakem p%sobí voda na kohout…? 

Michal je stále v kocovin( a rád by Fyziká&e n(jak zru$il. 

   Michal:      
 No… to bude jako… Tam se to asi musí vynásobit… 

  Fyziká&:                                                                        

Co s #ím…? 

Michal se rozzá&í. 

  Michal:                                                                      
V)$ka s pr%m(rem…! 
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  Fyziká&:                        
Ne, chyba! Pr%m(r v%bec nemusíme znát… 

Je pobaven, !e Michala nachytal a sma!e #íslo 5m. 

    Michal:       
  Tak v)$ku násobíme s pr%m(rem kohoutu…?   

Fyziká& sma!e z tabule i #íslo 5cm. 

    Fyziká&:      
  Pr%m(r kohoutu také nemusíme znát, ha ha… 

Michal je úpln( zmaten. 

    Michal:       
  Né jo…? Tak z #eho to vypo#tem…? To fakt nechápu…? 

Fyziká&:          
Jo, pane, kdybys spo#ítal ten p&íklad, co ste m(li za úkol, tak to bylo 
jin), co…? 

Martin se sna!iv( hlásí, ale Fyziká& ho nevyvolá. 

Fyziká&:                                                                    
Martin to ví… to my víme… ale nás zajímá Michal… 

Pavla si pe#liv( kreslí p&íklad z tabule do se$itu a po#ítá. 

    Pavla:       
  Ty v‘… to je divn)… ty to ví$…? 

Petr si kreslí do rozervaného torza se$itu tagy a nevnímá v%bec, co se kolem d(je. 

    Petr:       
  Co…? 

Pavla kroutí o#ima. 

    Pavla:       
  To musí$ furt #márat…furt dokola…? 

Petr je v klidu.  

    Petr:       
  Jo, musim… jsem na tom závislej… 

    Pavla:       
  A proti #emu jako bojuje$… proti spole#nosti…? 

    Petr:       
  Já proti ni#emu nebojuju… M( to prost( baví…! 

Pavla si vzdychne. 

    Pavla:       
  Ty si ty problémy fakt d(lá$ schváln(… 

Petr se naivn( usm(je. 

    Petr:       
  Já nemám !ádn) problémy… to ty má$ problémy… 

Pavla zv)$í hlas. 

    Pavla:       
  Pro# se$ na m( hnusnej…? 

    Petr:       
  Já nejsem hnusnej…. já sem up&ímnej… 

Fyziká& po nich hodí k&ídu a k&ikne. 
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Fyziká&:                                                               
Vypadn(te si tokat na chodbu… kdy! vás to nezajímá…! 

Pavla se nechápav( podívá na Petra a pak na Fyziká&e. 

    Fyziká&:                                                                        
   No, zvedn(te se a padejte…! 

Petr se s Pavlou pomalu zvednou a odcházejí. 

0:42 CHODBA - DEN  

Petr s Pavlou vyjdou na chodbu a stojí a neví, co by a kam by. 
Pavla je op&ená o ze" a Petr kouká do stropu. 
Po chvíli se podívá na Pavlu a $eptne. 
 
    Petr:       
  Po" sem… 
 
Obejme ji a hladí po vlasech. 
Zvoní. 
Chodba se za#ne ze v$ech stran plnit studenty, p&echázejí do jin)ch t&íd. 

0:43 U.EBNA - DEN  

jízda, ramínko 
_______________________________________________________________ 
Makrodetail k&ídy, odjezd na celek.  
.e$tiná& Karel v u$mudlané saku pe#liv( podtrhává slovesa v souv(tí: 
 „Stromy se oh!baly pod náporem v"tru, je# hlasit" sku$el do p%íval& de't"“.  

    .e$tiná&:      
  Tak!e o jak) druh vedlej$í v(ty jde v tomto p&ípad(? 
Dojde ke kated&e a usadí se na !idli. Nikdo na n(j nereaguje. Nevra!iv( se zadívá 
na Martina. 
    Martin:       
  P&edm(tná…? 
.e$tiná& se zhluboka nad)chne, aby neomdlel. Rozbalí p&itom balí#ek salámu, kter) 
le!í na u#ebnici a dv( kole#ka si nacpe do pusy. 
Pavla nesm(le $pitne. 
    Pavla:       
  P&ívlastková…? 
 
    .e$tiná&: 

A jak to, !e to neví$ hned a s jistotou…?!  
A sto#í do ruli#ky dal$í kole#ka salámu a nacpe do pusy. 
Martin to nem%!e poslouchat a brání Pavlu. 
    Martin: 

A copak to hraje ,ákou roli? Prost( tam pat&í #árka a to v$ichni 
víme… 

.e$tiná& se za#íná k&e#ovat. 
.e$tiná&:                                                                      

To si myslí$, !e m%!e$ d(lat n(jakou v(du, n(jakou fyziku nebo 
matiku a nedoká!e$ p&itom ani rozebrat v(tu…    

Martin se také vzteká proto!e, nesnese, !e je  v n(#em pozadu.  
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    Martin:       
  A k #emu to jako budu pot&ebovat…? 
.e$tiná& v%bec nechápe jeho dotaz. 
    .e$tiná&:      
  Co k #emu bude$ jako pot&ebovat…? 
Martin je chytr) a slu$n) chlapec, tak se sna!í svou vizi p&iblí!it. 

Martin:          
No cel) sv(t za chvíli bude mluvit anglicky… a #e$tina zcela zanikne… 
Tak pro# tyhle rozbory…? To je naprosto ztráta #asu… 

.e$tiná&ovi nab(hne !íla na #ele. 
.e$tiná&:                                                                      

Co zanikne…? Co ztráta #asu…? Ztráta #asu je, !e se s váma 
zabejvám! Nechám t( rupnout z #e$tiny a bude$ jezdit s popelá&ema, 
ty ajn$tajne..! 

Michal se pomalu oto#í do t&ídy a dá prstem znamení. Zhluboka se nadechne a 
za#ne potichu vyluzovat nep&íjemné bzu#ení.  
Ostatní se postupn( p&idávají. Za chvíli se celou t&ídou nese jemné bzu#ení. 
.e$tiná& se oto#í a soust&edí se. 
    .e$tiná&:      
  Zase to tu tak divn( bzu#í…. Sly$íte to…? 
Petr se podívá nejnevinn(j$ím pohledem a pokr#í rameny. 

  Petr:       
 Co…? Já, nic nesly$im… 

.e$tiná& jde do lavic a kouká na zá&ivky. 
    .e$tiná&:       
  Nejsou to zase ty zá&ivky…? 
Michal kroutí hlavou. 
    Michal:       
  Zá&ivky ne… nic nesly$ím… 
.e$tiná& se zmaten( rozhlí!í. 
    .e$tiná&:      
  Tady dole to je… n(jak) transformátor tu po&ád bzu#í… 
T&ída ho sleduje s pobaven)mi obli#eji a stále zní jemné vr#ení.  
.e$tiná& se krabatí, prochází mezi lavicemi a sleduje v$echny kouty, kde by mohlo 
co vr#et. Zastaví se u Jindry.  
    .e$tiná&:      
  To není transformátor! To d(lá$ ty…! 
Jindra se tvá&í nechápav(. 
    Jindra:       
  Já? Né… 
.e$tiná& znejistí, proto!e je jasné, !e Jindra nem%!e vr#et a odpovídat sou#asn(. 
    .e$tiná&:      
  Tak v tomhle se nedá u#it…! 
.e$tiná& vybíhá z u#ebny. Vr#ení utichá a studenti &vou smíchy.  

0:44 +KOLNÍ CHODBA - DEN 

jízda, ramímko 
_______________________________________________________________ 
Chodbou rychl)mi kroky krá#í .e$tiná& následován *editelkou a Fyziká&em.  
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   *editelka:      
  To sou jednou zá&ivky… te" transformátor…  

0:45  U.EBNA - DEN  

.e$tiná& s *editelkou a  Fyziká&em vpadnou do t&ídy.  
Studenti zírají na zad)chanou *editelku. 

*editelka:                                                                 
Jména! Jména! Chci sly$et jména! Kdo to byl…? 

Studenti jsou v hrobovém tichu. 
    Fyziká&:      
  Tak co bzu#í, Karle? Já nic nesly$ím… 
.e$tiná&e to vyvádí z rovnováhy. 

.e$tiná&:                                                                                                  
Ale vr#elo to tady…! -e to tu vr#elo…? 

Up&e pohled na Pankera. 
    Panker:      
  Já nic nesly$el… 
*editelka je bezradná. 
    *editelka: 
  Karle… 
Fyziká& si stoupá na lavici a poslouchá zá&ivku. 
    Fyziká&: 
  Startér nebzu#í… startér to není… 

.e$tiná&:                                                                     
To mi tady n(kdo d(lá schváln(! To by se m(lo vy$et&it! 

Fyziká& poslouchá radiátor. 
    Fyziká&:      
  Radiátor také nebzu#í… 
*editelka pro jistotu spra!í celou t&ídu k&ikem. 

*editelka:                                                                        
Jestli to bzu#ení má n(kdo z vás na sv(domí, tak letí ze $koly… 

0:46 +KOLNÍ CHODBA - DEN 

jízda, ramínko, 
__________________________________________________________ 
*editelka s Fyziká&em vychází na chodbu. .e$tiná& je následuje. 

*editelka:                                                                       
Karle, já nevím co s tím mám d(lat… já tam nic nesly$im…  

Fyziká&:                       
 Hele a nem%!e to  bejt z únavy…? 

.e$tiná&e to urazí. V$ichni se proti n(mu asi spikli! 

0:47   SBOROVNA - DEN 

jízda, ramínko, 
_____________________________________________________________ 
T&ídní tup( zírá oknem na strom p&ed $kolou. Ka$tan u! je cel) zelen). A bílé 
pyramidy kv(t% se v n(m topo&í. 
*editelka v k&esle, nohu p&es nohu, mírn( se t&esoucí rukou kou&í.   
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 *editelka:                                                                    
A cos d(lal, !e tu t&ídnici nemá$…?  

U#itel se probere do reality, zívne si a zadívá do papíru.  
 T&ídní:                                                                  

Zkou$el jsem vymyslet, co s t(ma $atnama… 
*editelka:                                                                                             

No a vymylsels to…? 
Zarachotí klí# a  vejde T(locviká&. Vykulí o#i a n(kolikrát mávne t&ídnicí, aby 
rozehnal ned)chatelné kou&mo.   

T(locviká&:                                                                
Aha, to si ty... u! sem cht(l nadávat… 

Dohu#í rychlovarná konev a hlasit( cvakne.  
Matiká&ka zalévá kafe. 

T&ídní:                                                                       
 Co kdyby to studenti pomalovali obrázkama…? 

To *editelku vyd(sí, nejstra$ideln(j$í nápad, jak) mohl padnout. 
    *editelka:  
  To bude hrozn)!   

   T&ídní:       
  Voni to doká!ou jako um(leck) dílo… 
*editelka se zahaluje v d)m a zva!uje, jestli to $kole prosp(je, nebo u$kodí. 
T(locviká& otevírá okno. 

T(locviká&:                                                                                   
Tady se ale fakt nedá dejchat…  

*editelka:                                                                                   
Né! Mn( je stra$ná zima. Chvilku to vydr!íte... 

T&ídní usrkne #aj. 
    T&ídní:       
  Barvy si sami p&inesou… nic nás to nebude stát… 

   T(locviká&:       
  To je krásn) nápad, trochu probarvit tu $kolu… 
*editelka by ráda experiment zarazila, ale má pro T&ídního zjevnou slabost. 
    *editelka:       
  No já tedy nevim…  
Matiká&ka se lísá k *editelce. 
    Matiká&ka:      
  Nem(li bychom si to rad(ji nechat schválit inspektorkou? 
To je hrozná p&edstava i pro *editelku. 
    *editelka:      
  E$t( tu do toho…!    

0:48 +KOLNÍ +ATNY - DEN 

jízda ramínko 
_________________________________________________ 
+kolou se nese tichá muzika z p&enosného kaze'áku.  
 
-ádn) hluk a k&ik, v(t$ina !ák% je ve t&ídách, jenom n(kolik na chodb( maluje.  
 
Kamera postupn( projí!dí jejich rodící se díla.  
 
Nad rozlo!en)m malí&sk)m nádobí#kem kle#í Jindra a maluje list marihuany. 
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Dívky malují kv(tiny, bizarní krajiny, kluci, co je zrovna napadne. 

0:49  VSTUPNÍ VESTIBUL - DEN 

jízda, ramínko 
___________________________________________________________ 
 
T&ídní klesá stoupá po schodech do vestibulu, kde vznikají dva ok&ídlení lvi z 
Persepole.  
 
Proti vstupním dve&ím je namalovan) strom, na n(m lidé. Jedí, hrají na kytaru...   
 
Na lavici stoji !idle a ní v naprosto krkolomné pozici Klára. Pavla ji zezdola dr!í. 
 
U#itel se omámen( rozhlédne. 
 
    T&ídní:       
  Jasn(, tady sem v ráji… 
 
Klára nespustí pohled ze $t(tce. 
 

   T&ídní: 
  A kde jsou kluci…? 
 
Smutn( se rozhlí!í. Ti hlavní write&i op(t chybí. 
Klára sleze ze !idle, majestátn( na ni sedne, v ruce $t(tec a kelímek s barvou jako 
insignie. Vypadá jak královna na tr%nu. 
   

  Klára:       
 A te" jsem &editelkou $koly já „Klára První“… 

 
Vstupními dve&mi prolétne *editelka a je zd($ena. 
 
    *editelka:      
  Co to je…? Odhlasovaly se snad $atny? A né celou $kolu..? 
  
    T&ídní: 
  No, voni kdy! se rozjedou, tak se nedaj zastavit…  
 
U#itel obejme !oviáln( *editelku.  
 
    T&ídní: 
  Ale je to krásn) ne…? 
 
Ta t(ká o#ima po odvá!n)ch malbách a po mlad)ch malí&kách a po Tomá$ovi a 
sna!í si to v$echno dát v hlav( dohromady. 
     

*editelka: 
  Krásn)...? No to teda nevim… 

*editelka vycupitá schodi$t(m. 

Tomá$ pozoruje malbu a Kláru. 

    Tomá$:      
  Támhleten má ,ák) dlouh) nohy… není propor#ní… 

  Klára:                         
Copak sou v$ichni stejn)…? 
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  Tomá$:                              
Poj" se mnou… pu#im ti kní!ku Anatomie… 

Klára v)znamn( mrkne na Pavlu. 

0:50 KABINET  T*ÍDNÍHO  

Klára si hraje s loutkovou figurínou na kreslení.  

U#itel ji podává kní!ku Anatomie pro v)tvarníky. 

    T&ídní:       
  Podívej… 

Klára si neochotn( bere kní!ku a koukne na obálku. 

    Klára:       
  …ale ka!dej má jin) nohy, podívej… 

A vykasá si sukni a! k pasu.  

U#itel se rozpa#it( podívá na sv%dná l)tka. Klára druhou rukou projede po okraji 
úzk)ch #ern)ch tang. 

    Klára:       
  …a n(kde kon#ej…     

    T&ídní:       
  No jo, ale v t) kní!ce kon#ej tady… 

Klára nechápe, !e je tak nechápav). 

    Klára:       
  To si m( sem tahal jenom kv%li kní!ce…?  

   T&ídní:       
  No jasn(… 

Klára neví, jestli to myslí vá!n(, nebo si z ní utahuje. 

   Klára:       
  Hmmm… 

A zklaman( odchází, dve&e klapnou. 

T&ídní se nadechne a v$echno v n(m v&e. 

Op&e tedy ruce o st%l a zaujme vodorovnou jogínskou pozici „páva“. V této spo#ine 
jednu minutu a kamera také. 

0:51    POKOJ MICHALA - DEN  

jízda ramínko 

________________________________________________________ 

Michal sedí p&ed obrovsk)m LCD monitorem a ukazuje Petrovi fotografie graffiti, 
které sám namaloval. 

Petr:                                                                         
Má$ na to fakt talent, ty vole…. tenhle barevnej piece u! vypadá 
k sv(tu… 

Michal:                                                                                                                 
Jen nevim, furt to Cé… cht(l bych zkusit n(co krat$ího… 

    Petr:       
  Ideální jsou #ty&i písmena… 
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    Michal:                                                               
  Hmm… 

    Petr:       
  Mohli bysme zalo!it spole#nou crew… 

Michalovi se rozzá&í o#i, na n(co takového myslel, ale necht(l se Petrovi vtírat. 

    Michal:       
  Na konci by mohlo bejt esko… 

A nakreslí na papír do skicáku písmeno eS a podá skicu Petrovi, ten bez váhání 
p&ed eS p&ikreslí H. 

    Petr:       
  H, to skv(le spojuje písmena. A na za#átek bych dal bu" K nebo… 

 

A oba najednou vysloví spole#n( R. 

Michal:       

Tak!e je to jasn)… Er Há Es… To zní fakt krut(, jako n(jaká crew 
z Berlína… 

Petr maluje skicu RHS a spokojen( pokyvuje hlavou. 

    Michal:       
  Rychle, Honem, Sexxxx… 

    Petr:       
  Rad$í, Ho,, Si…. He he… 

Sm(jí se a plácnou si pro $t(stí. 

Otev&ou se dve&e, nahlédne paní Kolmanová, pe#liv( upravená, fajnová a vo,avá. 

    Paní Kolmanová:     
  Mí$o, jakto!e jste vlastn( doma… vy nemáte $kolu? 

Michal  nemusí lhát. 

    Michal:       
  Ve $kole se dneska maluje… 

Petr ho podpo&í. 

    Petr:       
  No, máme sanitární den... 

    Paní Kolmanová:     
  No to je dob&e, dyk to tam vypadá na zvracení… 

Petr procedí mezi zuby. 

    Petr:       
   Tím vymalovánim se to nezlep$í... 

Paní Kolmanová se p&iblí!í k LCD monitoru a sleduje graffiti obrázky. 

    Paní Kolmanová:      
  To je krásné… tos d(lal ty Mí$o…? 

    Michal:       
  Jasn(… no, Petr mi trochu pomáhal… 

Paní Kolmanová jde do chodby, dve&e nechá otev&ené.  

    Paní Kolmanová:     
  Ty bys m(l, Mí$o, stejn( chodit na n(jakou lep$í, soukromou $kolu… 

Z p&edsín( je sly$et, jak $ramotí a obléká se. Pak znovu nahlédne do pokoje. 
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    Paní Kolmanová:     
  Nechala sem ti v kuchyni ticku, dojd(te si s Petrem na vob(d… 

Michal se za ní podívá a mávne na pozdrav. 

    Michal:       
  Jasn(… .au… 

0:52   P*ED VYBYDLEN1M DOMEM - NOC  

_____________________________________________________ 

Petr s Michalem vyrazí k opu$t(nému domu, kter) je nap%l pod le$ením a #eká na 
rekonstrukci. 

__________________________________________________ 

Michal s Petrem lezou do díry opu$t(ného baráku. 

0:53 SCHODI+T/ - NOC 

ramínko jízda 

______________________________________________ 

Matné sv(tlo padá skrze rozbitá okna.  

Zbytky zábradlí, po zemi opadaná omítka, vyra!ené dve&e.  

Krá#ející nohy Petra s Michalem.  

Dívají se schodi$'ov)m zrcadlem nahoru.  

O patro v)$ stojí holka s klukem, zombíci s injek#ní st&íka#kou. Kluk sta!en) kalhoty 
a zabodnutou st&íka#ku ve stehn(. Holka skelné o#i, klátící se postava. 

Petr s Michalem kolem nich projdou, necht(jí ru$it.  

0:54 PODKROVÍ  - NOC 

jízda, ramínko 

__________________________________________________________ 

Petr s Michalem lezou po !eb&íku na st&echu domu. 

0:55 ST*ECHA - NOC 

lanka, kaskadé&i, Patrik 

__________________________________________________ 

Na $ikmé st&e$e u $títu sousedního domu sedí Michal s Petrem. Nasazují trysky a 
zkusmo odst&íknou barvu.   

Podívá se dol% na ru$nou k&i!ovatku a odpískne si. 

Petr na#rtne a Michal za#ne hned vybarvovat.   

Kdy! je dílo hotovo a zb)vá jen celkov) obtah, natáhne se Michal na kraj st&echy a 
ud(lá tagy. 

Na st(nu dopadne modrobílé sv(tlo policejního majá#ku.  

    Michal:       
  Co je….? 
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0:56 SCHODI+T/ - NOC 

jízda, ramínko 

_____________________________________________ 

Hudba rázná. Dva policisté stoupají vzh%ru, míjí zombíky bez pov$imnutí. 

0:57 ST*ECHA – NOC – POD LABU2KOU 

jízda, ramínko, Patrik 

___________________________________________ 

Petr s Michalem zmatkují a neví, kam te". 

________________________________________ 

Siluety policist% se objeví ve vik)&i. 

    Policista:      
  Sou tam, zmrdi… 

Policista se souká do vik)&e. 

__________________________________________ 

Ale Petr u! $plhá po st&e$e vzh%ru. 

 Petr:  

  Tam je !eb&ík… 

________________________________________________   
    

Policajti jdou po st&e$e. 

 

__________________________________________________  

 

Petr s Michalem b(!í po st&e$e. Kamera sleduje jízdou 

0:58 NA ST"ECHÁCH – NOC - MÁNESOVA 

lanka, kaskadé&i, Patrik 

___________________________________________________ 

Petr a Michal probíhají houpav)m m%stkem od komínu ke komínu. 

___________________________________________ 

Policajti chvíli za nimi  

_______________________________________ 

Petr a Michal dob(hnou na konec m%stku.   

______________________________________________ 

Lezou po zd(né &ímse na sousední st&echu a pokra#ují dál.  

________________________________________________________ 

Petr a Michal lezou po st&e$e. 
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0:59 ST*E+NÍ OKNA- NOC - MÁNESOVA 

lanka, kaskadé&i, Patrik 

___________________________________________________________ 

Petr vleze otev&en)m oknem do bytu.  

Michal za ním. 

0:60 BYT  MATIKÁ*KY - NOC 

lanka, kaskadé&i, Patrik 

___________________________________________________________ 

Petr sko#í do podkrovní man!elské postele.  

Vzbudí matiká&ku a jejího man!ela, kter) rozsvítí lampi#ku. 

Po chvíli dopadne do postele také Michal. 

Matiká&ka nechápe. 

Petr a Michal zmizí v p&edsíni. 

Petr s Michalem odemknou bezpe#nostní zámek dve&í bytu a vyb(hnou na chodbu. 

0:61 D0M  MATIKÁ*KY- NOC 

Petr s Michalem se &ítí schodi$t( domu, berou schody po dvaceti. 

Dob(hnou k domovním dve&í. Na vte&inu se zastaví. 

Petr vezme za kliku. Je otev&eno. 

0:62 P*ED DOMEM MATIKÁ*KY - NOC 

jízda, cinejeep 

______________________________________ 

Michal s Petrem vb(hnou p&ed d%m, hlasit( vydechují.  

Vyhlí!í opatrn( na ulici.  

A vít(zn( si plácnou. Dokázali to! 

A rozejdou se ka!d) na svou stranu.  

0:63 ULICE – NOC  

jízda, cinejeep, kaskadé&i, 

____________________________________________________ 

Petr jde sám temnou ulicí, pohvizduje si do kroku. 

P&edjede ho policejní auto, policista vysko#í a nic ne#ekajícího Petra srazí k zemi. 

    Petr:       
  Co d(láte…? 

   Policista:      
  Dr! hubu… 

Druh) policista prohrabává Petr%v cinkající batoh. A najde to, co pot&eboval. 
P&ib(hne k Petrovi a dá mu ránu p&ímo do obli#eje. 
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    Druh) policista: 

  Zmrde… 

0:64 POLICEJNÍ CELA - NOC  

_____________________________________________________________ 

Petr p&ipoutan) pouty k radiátoru.   

V jedné cele opilá kurva. 

V druhé cele sku#ení zmlácen) opilec. 

    Opilec:       
  Do #i rva ste m( cud bo se ta to ho seru míte!!?  

Na Petra padá d(s, zavírá o#i.  

Dlouhou chodbou p&ichází policista. Odemkne celu a sundá si pásek a sadisticky se 
usm(je. Pak n(kolikrát Petra ude&í do b&icha.  

Petr se choulí k topení, sku#í bolestí.  

Policista si nandá pásek a beze slova odchází.     

Fe'ák z vedlej$í cely k&i#í stále hlasit(ji.  

   Opilec:       
  Do #i rva ste m( cud bo se ta to ho seru míte!!?  

Petr se klepe strachy, proto!e p&ichází dal$í policista.  

Petr polkne a sev&e se mu hrdlo.  

Policista mu rozepne pouta a vyvádí ho z cely. Petr $majdá v botách bez tkani#ek. 

0:65   SLU-EBNA – NOC 

jízda, ramínko 
__________________________________________________________ 
Makrodetail psacího stroje. 
 
Vy$et&ovatel I sedí naproti Petrovi. Vy$et&ovatel II nosí $anony plné spis%. 
    Vy$et&ovatel I :     
  Tak co ty kluku, co jsi tam d(lal za vopi#árny na t) st&e$e,  co? 
    Petr:       
  Kde? 
Vy$et&ovatel II postaví p&ed Petra kafe.  
Petr se zadívá otev&en)m oknem na svítající nebe. Vdechne proud #erstvého 
vzduchu. Koukne na kou&ící hrnek kávy. 

Vy$et&ovatel I:                           
P&ece to nebudeme zbyte#n( protahovat co? Boba dva moc dob&e 
víme, !e si tam st&íkal na ze" n(jak) sra#ky…  

    Petr:       
  Já vám vopravdu nerozumim… 

Vy$et&ovatel II:             
Hele, kluci t( vid(li…a na$li u tebe spreje… Kdy! se nám tady 
p&izná$, tak ti soudce dá rok …maximáln( dva podmínku a pokutu… 

Petr srká horké kafe. 
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Vy$et&ovatel I:                
Ale jestli nás tady bude$ srát, tak ti p&i$ijeme 257, po$kozování cizí 
v(ci a m%!e$ to mít, taky nepodmín(n(…  

Vy$et&ovatel II:         
A v lochu t( n(kdo vomrdá a bude$ mít po prdeli… 

Vy$et&ovatel I:            
Kolega to tady s tebou te" sepí$e… A bude to v$echno jak! tak! 
v po&ádku co &iká$…? 

Petr je zlomen).  

Dá si hlavu do dlaní a urputn( p&em)$lí. 

Pak zvedne o#i k Vy$et&ovateli I. 

    Petr:       
  A mám( to posílat nebudete…? 

    Vy$et&ovatel I: 

  No je ti vosmnáct, ne…? 

0:66 T*ÍDA GYMNAZIA - DEN 

jízda, ramínko 

_____________________________________________________________ 

Makrodetail propisova#ky, která pí$e do t&ídní knihy. 

Odjezd na celek T&ídního, pátrav( rozhlí!í po t&íd(. 

T&ídní:                                                                                                    
Petr tu není… Michal tu není…klasika…  

Holky brání své spolu!áky. 

    Pavla:        
  No, voni ur#it( hned p&ídou… 

    Klára:       
  Zatím je tam nepi$… 

T&ídní zav&e t&ídnici. 

    T&ídní:       
  Tak dob&e po#káme na n(…  

Pak chvíli p&em)$lí, co dál. 

    T&ídní:       
  Pro# sem Petr nechodí…? Asi ho to tady nebaví…  

T&ídní napí$e k&ídou na tabuli: MOTIVACE 

    T&ídní:       
  Tak dneska budeme probírat „motivaci“ 

T&ídní vstane a prochází mezi lavicemi.  

    T&ídní:       
  Jaká je tvoje motivace chodit na gympl… t&eba Kláro… 

Klára podívá se vyz)vav( do t&ídy. 

    Klára:       
  Tak je to t&eba lep$í, ne! chodit do práce… 

U#itel uká!e na Pavlu. 
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    U#itel:       
  Pavlo…. 

Pavla je zasko#ena, ale nezná d%vod, pro# jsem chodí. 

    Pavla:       
  No, já sem musím chodit… 

Zaklepání, otev&ou se pomalu dve&e a vstoupí usm(vavá &editelka. 

    *editelka:      
  M(  si nev$ímejte… jako bych tu nebyla… 

Jde teatráln( po $pi#kách kolem katedry, sebere t&ídnici a sedne si do zadní lavice. 

Tomá$ se tvá&í, !e se nic ned(je. 

    Tomá$:      
  Tak!e motivace… Monika… 

Monika se tvá&í, !e je to jasné. 

    Monika:      
  P&ece pot&ebuju maturitu, a! budu hledat místo, ne….? 

U#itel se tázav( podívá na Martina. 

Martin:          
Já jsem tu kv%li matice. Ale nevim, pro# tu mám d(lat takov) v(ci, 
kter) ve svym oboru v budoucnu evidentn( nevyu!iju… 

Klára nad ním mávne rukou. 

    Klára:       
  Debil… 

T&ídní se nenechá vyvést z míry a zkou$í jejich názory shrnout.  

    Tomá$:       
  Pletete r%zné v(ci… Jsou dva druhy motivace - vnit&ní a vn(j$í.  

U#itel napí$e na tabuli: VN/J+Í   VNIT*NÍ 

T&ídní:                  
Vn(j$í je, !e za to n(co dostanete… nap&íklad peníze, známky… 
vnit&ní je, !e vás to baví…  

Jindra se sna!iv( hlásí, asi si chce p&ed *editelkou $plhnout. 

    Jindra:       
  M( to tu baví… já tu mám kamarády…! 

*editelka si d(lá poznámku do se$itu. 

Student panká# má také sv%j názor. 

Panká#:                                                                
M( nejvíc baví, kdy! jdu ze $koly domu…                                                              

Pavla nahlas p&em)$lí. 

Pavla:                                                                     
Já bych v(d(la, co by m( bavilo…  

T&ídní na ni uká!e. 

    T&ídní:       
  A co to je…? 

Pavla stydliv( vysv(tluje. 

    Pavla:       
  M( by bavilo $ít… 
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    T&ídní:       
  +ít…? 

Pár student% se uchichtne. 

    Pavla:       
  Prost( $ít… voble#ení, módní návrhy… 

    T&ídní:       
  Tak $ij…! Chodit na gympl je pro tebe ztráta #asu…  

Pavla si smutn( povzdechne a nechce dál mluvit. 

Klára je ale drzá i p&ed *editelkou. 

    Klára:       
  A pro# sem, Tome, chodí$ ty…? Je to vn(j$í motivace nebo vnit&ní? 

T&ída se nahlas zasm(je a T&ídní se nad sebou zamyslí. 

    T&ídní:       
  No jo…? Pro# jsem chodím já…? 

A smutn( se usm(je na *editelku. I ta je zv(davá, co asi usly$í.  

    T&ídní:       
  No vn(j$í motivace to ur#it( není… 

T&ídní stojí uprost&ed kluk% a holek jako nah). Stydliv( se usm(je. 

    T&ídní:       
  No, asi hlavn(… kv%li vám… 

0:67   *EDITELNA - DEN 

jízda, ramínko 

_______________________________________________________________ 

*editelka nahlí!í do protokolu a vyná$í soudy o hospitované hodin(. 

    *editelka:      
  Já ne&íkám, !e to byla vylo!en( $patná hodina, ale co ta káze,?! 

T&ídní je se svou v)ukou naopak spokojen. 

    T&ídní:       
  Káze,? Dneska mi p&i$li celkem v pohod(... 

    *editelka:      
  V!dy' ti tam bez hlá$ení vyk&ikujou!  

    T&ídní:       
  No, já se sna!im, abych je vtáhnul do hodiny… 

*editelka ho ok&ikne. 

    *editelka:      
  Prosim t(, v$im sis toho, !e ti tykaj?! 

    T&ídní:       
  No to schváln(. To je p&ece fér… 

Do sborovny p&icházejí dal$í u#itelé.  

*editelka:                           
Zbláznil ses? Teda ty jim klidn( tykej, ale oni ti ve $kole budou vykat! 
A pak... datum na tabuli chyb(lo... #íslo hodiny si tam taky nenapsal. 
Dy' v tom pak maj zmatek zákonit(…. 

U#itel nasucho polkne. 
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    T&ídní:       
  To snad není tak d%le!it)... 

*editelka:           
A hlavn(… tv%j obor je „d(jepis a v)tvarná v)chova“… probírat 
n(jakou „motivaci“ to je trochu mimo tvojí kompetenci, nemyslí$…? 

 T&ídní:                         
Nemyslím… 

    *editelka:      
  Tome, ty má$ potenciál na to, stát se dobrym kantorem…  

*editelka na n(j mrkne. 
    *editelka: 
  Má$ u! p&epsanou tu t&ídnici…? 
 
U#itel pokr#í rameny. 
 
    T&ídní: 
  Ví$, co toho je…? 
 
*editelka mu upraví jeho rozcuchané vlasy. 
 
    *editelka: 
  Nechce$ s tím pomoc? Sednem si tu ve#er, dáme kafe… 
 
U#itel neví, jak by se vykroutil. 
 
    T&ídní: 

Mirko, já dneska fakt nem%!u… 
 

A odchází ze &editelny. 
 
  *editelka: 
Nekou&í$, nepije$, nejí$ maso…. v k%!i nechodí$… 

 
T&ídní za sebou zav&e dve&e. 
 

  *editelka: 
Baví t( aspo, $ukat…? 

0:68    P"ED #KOLOU -  DEN 

jízda, ramínko 

________________________________________________________________ 

Petr p&ichází s Michalem ke $kole.  

Michal kou&í a vyzvídá na Petrovi, kter) má na tvá&i monokl. 

    Michal:       
  Ty v‘… jak t( mohli chytnout? 

    Petr:       
  Jak asi, vole, normáln(... 

Michal:           
A pro# ses p&iznal? Dik nás mohli vid(t maximáln(, jak utíkáme… 
M(ls zatloukat a hovno by ti dokázali…  

    Petr:       
   Ty v‘… ten úchyl m( mlátil ka!dou hodinu… 
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Michal proto#í o#i. 

    Michal:       
  M(, kdyby se dotkli, tak bych je !aloval, by se nedoplatili... 

Petr se zastaví a dívá se do slunce. 

  Petr:           
A pak mi dali kafe a byli na m( hodn) a za oknama svítalo a foukal 
#erstvej vzduch… a já cht(l dom% k mám( a tak jsem se posral a 
v$echno p&iznal… 

Michal to pochopil. 

  Michal:                       
To sou svin(…. 

Ze $koly vyb(hne hejno dívek, mezi nimi  Klára a Pavla. Zastaví se u kluk%. 

    Pavla:       
  Co je… co se ti stalo…? 

    Petr:       
  Nic se mi nestalo…. 

Pavla ho hladí po mod&inaté tvá&i, Petr ucukne. 

    Pavla:       
  Si celej pomlácenej… 

Klára je tím pobavena. 

  Klára:        
 Vás chytli, co…? 

  Petr:       
 Jaks to poznala… 

Pavle to v%bec vtipné nep&ipadá. 

    Pavla:        
  Vy si jako myslíte, !e jste jako Rychl) $ípy, !e jo…? 

Petr:                                                                                                       
Né… my jsme Bratrstvo Ko#i#í pracky… 

    Pavla:       
  Ty si d(lá$ prdel… ale dyk za to m%!e$ sed(t… 

Petr se u$klíbne. 

Petr:                                                                                         
To vim taky… &ekni mi n(co, co nevim… 

    Pavla:       
  Neví$ asi v%bec nic…kdy! mi tohle &íká$… 

Pavla ura!en( odchází za holkama, Klára za ní.   

Petr pokra#uje v úvahách. 

Petr:                                         
A jestli mi te" daj pokutu, tak to nemam z #eho zaplatit…. 

V tohle sm(ru Michal nevidí problém. 

   Michal:       
  Já &eknu fotrovi a von ti pu#í a m%!e$ mu to splácet t&eba deset let…
  Von fotr neni #urák… 

    Petr:       
  Tak dík… 
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0:69   HODINA T/LOCVIKU - DEN 

jízda, ramínko 

lanko, kaskadé&i, Patrik 

______________________________________________________________ 
 
T(locviká& se elegantn( rozeb(hne, odrazí od trampolíny a sko#í p&es kozu. 
Dopadne pru!n(, propne se a rozp&áhne ruce. 
 
    T(locviká&: 
  Ták…. 
  
Holky ská#ou p&es kozu.  
Monika sko#í na kozu do sedu a sleze dol%. 
Klára se rozeb(hne, ,adra v pohybu, p&esko#í kozu a ledabyle pokra#uje v ch%zi. 
Pavla v #erném roláku se rozeb(hne, vysko#í z trampolíny, ale $patn( si  to vym(&í 
a kozu rad(ji ob(hne. 
 
    T(locviká&: 

V #em to cvi#í$? .ern) rolák? Je tady slet #arod(jnic, nebo co….? 
 
Pavla nechce komunikovat a jde si sednou do rohu. 
      

  T(locviká&: 
Já po vás nechci, abyste chodili v modrejch tren)rkách, ale #ernej 
rolák se fakt nehodí…. 
 

Dívky znud(n)mi pohledy dávají jasn( najevo, co si o tomto cviku myslí. 
     
    T(locviká&: 
  Tak dost…! Ta koza není pro vás….spus'te kruhy…! 
 
T(locviká& se houpe na kruhách a vzorov( provede doskok. 
 
    T(locviká&: 
  Ták… musíte se pustit v nejvy$$ím bod(… 
 
Pavla se schovává za $védskou bednu. 
 
    T(locviká&: 
  Tak Malí&ová za#ne… kde je zase…? 
 
Pavla str#í Kláru. 
 
    Pavla: 
  Di ty, já na to dneska nemám…. 
 
Klára sm(le nasko#í na kruhy a d(lá kopula#ní pohyby, ale nem%!e se rozhoupat. 
 
    T(locviká&: 
  Je!i$, kdo se má na to koukat…? Krumbachová dr! se…! 
 
A strká do ní, a! se Klára kone#n( houpe sama, v)kyv se zv(t$uje. 
 
    T(locviká&: 
  Ano, takhle to má vypadat…. a pustit se v mrtvém bod(…te"… 
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Ale Klára se pustí o vte&inu pozd(ji, práv( v nev(t$í rychlosti.  
 
Buchne na zem, jede po navoskované podlaze p&es celou t(locvi#nu a rozmázne se 
s jekotem o !eb&iny. 
    Klára: 
  Aáááááááá….. 
 
T(locviká& se pobaven( prohne v t(le. 
 
    T(locviká&: 

No to snad ne…? Vy a! budete $ukat, tak si snad vyvrknete kotník… 

0:70    BYT PETRA – NOC 

jízda, ramínko,  
______________________________________________________________ 
Televize hraje (vykuchaná) 
Petr a Maxík v kuchyni a ve#e&í. 
Matka sedí také za stolem a st&ídav( sleduje televizi a Petra. 
Tí!ivé dusno p&eru$ují úsm(vy televizních moderátor%. 
Petr dojí a dá nádobí do d&ezu. 
    Petr:       
  Díky mami, bylo to moc dobr)… 
Matka se rázn( nadechne. 
    Matka Petra:      
  Pet&e a slib mi, !e u! v noci nikam nepude$… 
Mat#ina naivita je dojemná. 
    Petr:       
  Slibuji…… 
 Petr ob&adn( vzty#í dva prsty k p&ísaze a dodá. 
    Petr:       
 ….v(rnost vlajce spojen)ch stát% americk)ch... 
A s úsm(vem na rtech odchází do svého pokoje. 
Matka sv(sí hlavu do dlaní, je to marné. 
Pak otev&e $uplík, vytáhne krabi#ku a vezme si prá$ek. 
Pak otev&e mrazák a nalije si do sklenice vodku. 

0:71   POKOJ PETRA – NOC 

 
jízda, ramínko 
_________________________________________________________________ 
Petr nechá zhasnuté sv(tlo. 
Kouká z okna. 
Silueta rozsvícené Prahy. (to#eno v podve#er) 
Rozsvítí lampi#ku a sedne si ke stolu.  
Vyndá papír s p&edti$t(nou siluetou vagónu.  
Prohlí!í si ji.  
P&íde Maxík. Dialog s Maxíkem. Petr ho vy!ene. 
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Bere fixy a chce za#ít malovat. 
Pak ale papír zma#ká a hodí p&es cel) pokoj do ko$e. 
Z ta$ky vytáhne u#ebnici matematiky a otev&e ji. 
Do se$itu za#ne psát slo!itou rovnici. 

0:72  SBOROVNA - DEN 

jízda, ramínko 

____________________________________________________ 
T&ídní listuje indexem a od$krtává v t&ídnici omluvené absence.  
U#itelé odcházejí na své hodiny. 
Sekretá&ka p&iná$í T&ídnímu $álek zeleného #aje. 
Pavla s Monikou a panká#em #ekají na své indexy.  

T&ídní:                  
Já vim, je to vopruz, ale Mirka zavedla, !e á#ka musej bejt 
vomluven) do t&í dní… pak bych vám je m(l psát jako nevomluven)… 

Panká# je z toho cel) nesv%j. 
    Panká#:      
  T) jo… kdo na to má myslet?! 
T&ídní chápe, !e je to nesmysl. 
    T&ídní:       
  No neboj, nejsem svin(, ale vona to Mirka vob#as projede a pro$krtá 
  #erven( a je vymalováno... tak na to dávejte bacha….  
T&ídní zavírá indexy a rozdává je student%m.  
Monika a panká# odcházejí. 
    Monika:      
  Tak dík….     
T&ídní vrací index i Pavle a starostliv( se ptá. 
    T&ídní:       
  Je v$echno v po&ádku…? 
Pavla zrozpa#ití.  
    Pavla:       
  Jasn(... n(co by nem(lo? 
    T&ídní:       
  Já nevim... p&ipadá$ mi v poslední dob( hrozn( unavená...  
Pavla váhá, co v$e má T&ídnímu &íct, ale nakonec to v$e bagatelizuje. 
    Pavla:       
  Já te" ,ák ponocovala, to bude O.K. 
T&ídní se na ni usm(je. 
    T&ídní:       
  Tak jo... kdyby n(co, &ekni… jo a e$t( mi tu chybí...   
Do kabinetu vpadne zad)chan) Petr. 
    T&ídní:       
  Jo. Ty mi tu chybí$. Dej sem index... 
Pavla vyklouzne.  
T&ídní kouká do Petrova indexu. 
    T&ídní:       
  Je!i$, ty toho má$ zase p%lku... A tady – #e$tina. Tady taky... 
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Petr je rozpa#it), proto!e ani nemá p&ehled o v$ech sv)ch absencích. 
T&ídní mu podává index zp(t. 

T&ídní:       
 Hele, vem si tu t&ídnici a dopl, vomluvenky, m( to fakt nebaví…  

A podává mu starou t&ídnici. 
    Petr:       
  Já to ,ák nezvládám... 
    T&ídní:       
  To vidim... a co ta seminárka o graffiti…?  
Petr se o$ívá. 
    Petr:       
  T) jo... to se nedá psát...  
    T&ídní:       
  Já myslel, !e t( to baví… 
Petr se mu to sna!í n(jak vysv(tlit. 
    Petr:       
  Ale psaní je vo ni#em… to se musí za!ít...  
U#itel je zklamán, fenoménem graffiti je p&itahován. 
    T&ídní:       
  A kdy n(kam pudete? No !e bych t&eba $el s váma… 
Petr je pobaven p&edstavou T&ídního jako spreja&e. Ale rázn( zavrtí hlavou. 
    Petr:       
  No já te" nevim... jestli je$t( n(kam p%jdeme…  
T&ídní je o#ividn( zklamán. 
    T&ídní:       
  Co se stalo…? 
Petr pozoruje sekretá&ku, jak si stoupá na $pi#ky a lepí rozvrh na nást(nku.  

Petr:                                                                          
Ví$, jakej je rozdíl mezi sekretá&kou a citrónem? 

Tomá$ vrtí hlavou a vypisuje potvrzení. 

T&ídní:                                                                       
Jakej….? 

Petr:                                                                                                  
No citrón musí$ nejd&ív p&e&íznout… a pak lízat… 

0:73 MUZEUM  - DEN 

jízda, ramínko 

___________________________________________________________ 

.e$tiná& stojí u vitríny a proná$í monotónním hlasem.  

Studenti se plou!í podél st(n a $patn( p&edstírají, !e jeho v)klad sledují. 

    .e$tiná&:      
  ...a zde vidíte Bo!enu N(mcovou, nejv(t$í #eskou spisovatelku...  
 

A  nad$en( p&ehlédne dal$í regál. 

.e$tiná&:                                                               
A tady vidíte v$echna vydání Babi#ky. Opravdu v$echna... Je jich u! 
p&es t&icet… 
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Petr jen zareaguje na jméno N(mcové. 

    Petr:       
  ...prej to byla ú!asná nymfomanka... 

    Michal:       
  Jako Klára…? 

Jindra se sv)m tradi#ním bubnem pod pa!dí nechápav( kouká do vitríny na za$lé 
#ernobílé fotografie. 

    Jindra:       
  Voni chodili voblíkan) jak úpln) kokoti?! 

Klára mu koukne p&es rameno. 

    Klára:       
  No fakt! I do postele lezli v tom hábitu. Byli fakt vadn)... 

.e$tiná& mezitím popo$el k dal$ímu panelu. 

    .e$tiná&:      
  A tady vidíte rodn) d%m Josefa Václava Sládka... kdo mi napoví kde? 

Pavla up&e o#i na popisky pod fotografií a pracn( odslabikuje. 

Pavla:       
 Zbi... ro ...h... 

.e$tiná& je odpov(dí pot($en. 

    .e$tiná&:      
  Ano… v)born(…. A jak se dostanete do Zbiroha? 

Martin se hluboce zamyslí. 

    Martin:       
  Zbiroh? To je n(kde na Brno...? Asi po dálnici bych tam jel, ne? 

.e$tiná& je nespokojen s odpov(dí. 

    .e$tiná&:       
  ...ze kterého nádra!í...? 

Odpov(di se nedo#ká, jen n(kolik unud(n)ch obli#ej% na n(j v trapném tichu hledí. 

.e$tiná&:                
A to jste septimáni! V!dy' za rok maturujete a nevíte, jak se 
dostanete do Zbiroha...! 

Michal se oto#í na spolu!áky a v)znamn( zvedne prsty. 

Náhle se odn(kud ozve známé bzu#ení. 

.e$tiná& znejistí. 

    .e$tiná&:      
  Co to je…? Sly$íte to…? Zase je tu ten transformátor… 

.e$tiná& se zmaten( rozhlí!í a na #ele mu nabíhá !íla. 

    .e$tiná&:      
  Kde to je….? Kdo to je…? To jste vy….! To d(lá$ ty…a ty…! 

.e$tiná& strká do student%, chytá je za ruce a za krky. 

.e$tiná&:          
To d(lá$ ty… to d(lá$ ty… to d(láte vy v$ichni! Spratkové, hajzlové, 
krysy….krysy…kry… 

Dal$í slovo nedo&ekne a sesune se na zem a t&ese se. 

Studenti ho p&ekvapen( pozorují. 



 61 61 

    Jindra:       
  Ty vole, to je psycho…. 

0:74  P*ED PAMÁTNÍKEM PÍSEMNICTVÍ - DEN 

jízda, ramínko 

________________________________________________________________ 

Na ulici stojí ambulance a bliká majá#ek. 

Z&ízenci v #erveno!lut)ch kombinézách nesou v nosítkách #e$tiná&e, neh)be se, o#i 
vyt&e$t(né, zdá se, !e je po n(m. 

Studenti stojí zara!en( na chodníku. 

Dlouhé ticho p&eru$í Michal sv)m typick)m $klebem. 

    Michal:       
  Tak jsme ho dostali, hajzla…. 

Pavla se na n(ho nechápav( oto#í. 

    Pavla:       
  Ty si fakt kretén… jak to m%!e$ &íct…? 

Klára musí dát Michalovi za pravdu. 

    Klára:       
  Ty v‘… dyk si to zaslou!il… 

Sanitka s majá#kem a sirénou odjí!dí. 

0:75    POKOJ PAVLY  – VE!ER 

jízda, ramínko 
________________________________________________________________ 
Pavla sedí u $icího stroje a $ije $aty. 
Pokoj je pln) sv(tla, rozsvícené vonné sví#ky.  
Z Hi-Fi se line p&íjemná muzika.  
Pavla vstane od stroje a vyzkou$í sv%j model na krej#ovské pann(.  
Mobil pípne, p&i$la textovka. 
Pavla sfoukne sví#ky, zhasne sv(tlo a jde do p&edsín(. 

0:76    BYT PAVLY P*EDSÍ3 – VE.ER 

jízda, ramínko 
____________________________________________________ 

Pavla stojí u v($áku, bere si bundu a chystá se ti$e zmizet.  

Do p&edsín( nahlédne otec. 

    Otec Pavly:      
  Kam zase…? 

    Pavla:       
  Za kámo$kou… 

Otec se zamra#í a u! je u ní. 

Otec Pavly:         
Tak vo tom sme snad u! mluvili! A! bude$ mít jedni#ky, tak si lítej 
kde chce$!  
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Pavla:                    
Tati, dyk je sobota… 

Otec Pavly:          
To je jedno, co je… di se u#it fyziku... 

Pavla se tvá&í otráven(, váhá s oblékáním. 

    Pavla:       
  Fyzika je mi zbyte#ná… 

Bez varování spustí otec slovní smr$'. 

Otec Pavly:                
Matika je ti zbyte#ná? Ty si zbyte#ná! Líná jako prase a úpln( blbá… 
Jenom bys cht(la vode m( prachy!  

Pavla z%stane stát úpln( zkoprn(lá neschopná reakce.  

Otec Pavly:                         
Kam to chce$ dotáhnout?! Ty #eká$ na ,ák)ho prince s bavorákem, 
co? Ale tebe si hol#i#ko !ádnej normální chlap neveme…! 

Otec zmizí v kuchyni. Hlasit( prásknou dve&e a je sly$et, jak se obo&í na man!elku. 

Otec Pavly:          
Kdo jí u#il tyhle móresy, jenom problémy, vodmali#ka jenom 
problémy jsou s ní…!  

0:77 PAVLIN POKOJ – VE.ER 

jízda, ramínko 
propalování ruky- Patrik 
________________________________________________________________ 

Pavla sedí na posteli a nep&ítomn( zírá na krej#ovskou pannu.  

Jemn( upraví její $aty. 

Hlas Otce Pavly:             
Pro#s jí kupovala ten stroj…? K #emu…? Vyhozen) prachy… Ty jí 
v tom $ítí podporuje$… Pro#…? Kdy! má bejt doktorka… to je t(!k) 
ta v)chova, kdy! se neshodneme na tomhle…. 

_________________________________________________________________ 

 

Pavla vytáhne z obalu CD a pustí ho na plné pecky do sluchátek. 

Hraje si se zapalova#em, dívá se do plamínku, kter) v!dycky vysko#í.  

Vyhrne lev) rukáv a odhalí ruku, na které je &ada jizev, spálenin a temn)ch bolák%.  

Prohlí!í se s obdivem a hr%zou.  

Najde zdravé místo a za#ne se pálit plamenem zapalova#e.  

K&e#ovit( zatne ruku v p(st a celá se rozt&ese, ale nep&estává s pálením. 

Krutá hudba bu$í prostorem. 

0:78 KLUB   - NOC 

jízda, ramínko 
____________________________________________________________ 

Odjezd od Díd!eje na celek. 
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Hip-hopová diskotéka je ve svém vrcholu. 

V zahuleném klubu se nestydat( tan#í, po p%lnoci padají v$echny zábrany. 

Klára a Michal a Petr a Monika a Martin se spole#n( svíjí. 

Dokonce i Jindra se svou cigaretkou trávy hopsá jako magor. 

Ka!d) d(lá své typické pohyby, trochu vá!né, trochu sm($né. 

Klára se v tanci blí!í k Petrovi a n(co mu $eptá. 

Petr k)ve do rytmu hlavou. 

Michal to nerad vidí a k&e#ovit( se p&isaje na Kláru. 

0:79 TRAMVAJOVÁ ZASTÁVKA - NOC 

jízda, ramínko, carmount,  
_________________________________________________________________ 

Na tramvajové zastávce postává skupina p&iopil)ch a nahulen)ch gymplák%. 

 

Petr kouká do jízdního &ádu. 

    Petr:       
  Dvacet minut… to tady zdechnem… 

Michal ihned reaguje.  

   Michal:        
  A komín #eká… 

Petr zavrtí hlavou. 

    Petr:       
  Ty vole, komín ne …. Já musim chvíli zvolnit… du se domu u#it… 

Rozjetá Klára chytí Petra kolem pasu. 

    Klára:       
  Déém na komín, bude prdel... 

Petr ml#í a Michal Petra provokuje a p&ed Klárou se vytahuje. 

    Michal:       
  Tak já ho ud(lám sám a vy mi m%!ete dole hlídat, he he... 

Petr se nenechá vyto#it. 

    Petr:       
  Tam neni co hlídat... 

    Michal:       
  Tak vidí$, vole, nevim, co &e$í$...? 

Kolem projí!dí taxík a Michal na n(j okam!it( mávne. 

    Michal:       
  Berem tágo, fotr to vode#te z daní! 

Michal otev&e dve&e a souká se vedle &idi#e. 

Martin se oto#í opa#n)m sm(rem a chytne Moniku. 

   Martin:        
  My jedeme domu… 

Na zadní sedadlo sedá Petr a vedle n(ho se hrne Klára.  

Taxi odjí!dí, Michal zdraví z ok)nka ostatní gympláky na zastávce. 
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   Michal:        
  .auuu vy srá#i…. 

0:80 TAXI - NOC 

carmount, re!isér a kameraman vzádu v kufru, 

___________________________________________________________________ 

Michal se udiven( podívá na taxiká&e a nechápe.  

Podívá se je$t( jednou a oto#í se dozadu na Petra. 

Michal:                  
Ty vole, ten taxiká& má ksicht jako ten kretén Fyziká&…. dal$í brko u! 
nedám…! 

Taxiká& vrhne po Michalovi pohled, kter) vra!dí. 

Klára se nahne dop&edu a v taxiká&i také poznává Fyziká&e. 

    Klára:       
  Ty vole, to je ná$ Fyziká&… Dobr) den pane profesore… 

Fyziká&:                   
Nazdar… 

Michal sedí zara!en(. 

    Michal:       
  To je tedy fakt moc… 

Fyziká& se nenechá vyvést z míry. 

    Fyziká&:      
  Kam to bude…? 

Petr se za#ne smát jako blázen. 

   Petr:       
  Rovn(… rovn(… my vám &eknem…     

Michal m!ourá z okna a po chvíli se obrátí znovu na Fyziká&e. 

Michal:              
Tak kdy! ste teda ná$ Fyziká&, tak byste moh spo#ítat tenhle p&íklad: 
Komín je vysokej padesát metr%… my jsme zhulen) jak hovada... Za 
jak dlouho na ten komín vylezem he…?      

Fyziká& se na Michala ani neoto#í a sev&e volant. 

A Klára nenápadn( osahává Petra. 

0:81 ULICE  - NOC 

jízda, ramínko, cinejeep 
________________________________________________________________ 

Pustá nep&ív(tivá ulice, za ohradou opu$t(ná továrna. 

Taxík zastaví. 

Taxametr vlezle bzu#í a Fyziká& hlesne cenu. 

    Fyziká&:      
  Dv(st( deset… 

Klára se starostliv( nakloní k Fyziká&ovi. 
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    Klára:        
  A pane profesore… pro# jezdíte tím taxíkem…?  

Fyziká& zavr#í. 

    Fyziká&:       
  Jak mám asi u!ivit rodinu? Z t) va$í posran) $koly…  
   

  Michal:       
 Já u! myslel, !e vás to baví… 

Petr s Klárou se soukají ven z auta.  

Michal chladnokrevn( podává p(tistovku. 

    Michal:       
  To je dobr), dík… 

Fyziká& - taxiká& je p&ekvapen, ale nenechá se bankovkou o$álit.  

    Fyziká&:      
  No to né, chlap#e, tady má$ nazpátek…. 

______________________________________________________________ 

Parti#ka vystoupí, dve&e se za nimi zaklapnou. 

Po jedné stran( $pinavé, zaprá$ené domy, po druhé plot a plechová ohrada.  

Parti#ka se protáhne plotem, po jeho! h&ebenu se v)hru!n( vlní rezat) ostná#. 

0:82  TOVÁRNA - NOC 

jízda, ramínko, swisjeep, 
____________________________________________________________ 
 
Kamera klesá, sleduje parti#ku. 
 
Petr, Klára, Michal klesají schodi$t(m do areálu. 
Dvorky, mezitím dráty, trubky, plechové sudy, tvárnice, chaos a $pína.  
Naprosté ticho, jen praskot  sut( pod botami. 

_______________________________________________________________ 

Jízda podél parti#ky. 

Nakukují do opu$t(n)ch barák%, ze zdí visí vytrhané dráty od elekt&iny, obna!ené 
na rezat) kov, strhané okapy plné hlíny a rostoucích kop&iv.  

_____________________________________________________________ 

Jízda podél parti#ky. 

Michal za&ve, dr!í se n(jakého drátu. 

    Michal:       
  Ááááááá!!! 

    Petr:       
  Ticho, ty debile….! 

Michal &ve víc a víc, ne! se mu poda&í vytrhnout drát ze zdi, ze které vyletí jiskry. 

    Klára:       
  Ty vole, to bylo fakt pod proudem… 

Michal vydechuje, t&e si spálenou dla,.  
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Petr se k n(mu nakloní. 

    Petr:       
  Dobr)…? 

0:83  POD KOMÍNEM - NOC 

Swisjeep 

Lanka, kaskadé&i, Patrik 

___________________________________________________________________ 

Klára se schoulí se do bundy a nebojí se nahlas &íci. 

    Klára:        
  Je dost zima. Nechcete to nechat na jindy? 

Michal sáhne na stupáky, jsou celé rezavé, jakoby se m(ly rozpadnout pod rukama.  

Podívá se v)mluvn( na Petra. Ten se ale u! rozhodl a vyrá!í jako první.  

Za ním se vydá Klára a jako t&etí se do p&í#ek zav(sí Michal. 

0:84 NA KOMÍN/ - NOC 

plo$ina 

Lanka, kaskadé&i, Patrik 

_____________________________________________ 

Nato#eno z plo$iny n(kolikrát v r%zn)ch úhlech a velikostech. 

V$ichni t&i lezou jako brouci vzh%ru.  

Po chvíli se Klára zastaví.  

    Klára:        
  M( to dost studí… 

Petr se oto#í dol%. 

    Petr:       
  …t( pak zah&eju…. 

Michal se také zastaví, kouká nahoru a dolu, je mu zle a má toho také dost. 

    Michal:       
  Já mám blb) boty… seru na to… 

A vrací se dolu. 

__________________________________________________________________ 

Podhled. 

Petra  Klára lezou a! na vrchol. 

______________________________________________________________ 

Nadhled. 

Michal je u! na zemi. Závistiv( je sleduje, zapálí si.  

___________________________________________________________ 

Plo$ina, to#eno v dolní polovin(. 

Klára skuhrá úp(nliv)m hlasem.    

    Klára:        
  Pet&e… 
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    Petr:       
  Co zas….? 

    Klára:        
  Mam strach… sme hrozn( vysoko a já ty ruce u! taky necejtim… 

    Petr:       
  Tak di dolu, sakra a nech m( to ud(lat…   

________________________________________________________________ 

To#eno z plo$iny u dolní ochozu – nato#eno v$echno v celku 

Pak to#eno z dolního ochozu detaily Petra 

Pak to#eno z horního ochozu detaily Kláry a Petra 

Lanka, kaskadé&i, Patrik 

Pasta 

___________________________________________________________________ 

Klára sebere zbytek sil a vy$plhá a! nahoru.  

Petr ji podá ruku a pom%!e na ochoz, aby se mohli vít(zn( rozhlédnout po okolí.  

Klára se k&e#ovit( chytí zábradlí a vyvalí o#i. 

    Klára:        
  Ty vole, mn( je blb(… 

V trubkách to zapraskalo a rezavé zábradlí se zhoupne v rukou. 

Petr ji strhne zpátky a posadí ke $pinavé st(n( komínu.  

    Klára:        
  To#í se mi hlava… 

Je celá zpocená a t&ese se. Dívá se skeln( a mimo.  

    Petr:        
  Tak tu se"… a nic ned(lej… 

Rozepne batoh vyndá spreje a proklepe barvy a za#ne malovat.  

Klára se dívá na zem, ale v okam!iku, kdy jí dojde, !e se dívá m&í!í do nekone#né 
hlubiny, cukne sebou a zav&e o#i. 

    Klára:        
  Na ten !eb&ík u! m( nedostane$!  

Petr pe#liv( nasazuje $irokou trysku, tan#í po ochozu, st&íká st&íbrné tvary a je$t( 
sta#í komunikovat s Klárou.  

   Petr:        
  A jak vodsu" asi chce$…? 

    Klára:        
  Zavoláme policajty a voni m( sundaj vrtulníkem… 

Klárou je skute#n( v transu.  

    Klára:        
  Pet&e, b(! pro n(, prosim t(…  

Nesta#í do&íct. Vzduchem mlasknou dv( facky. 

Klára se úpln( vyd(sí a k&e#ovit( se zav(sí do Petra. 

I on reaguje podv(dom(. Zajede jí rukou do vlas%, podr!í si ji a p&isaje na ústa.  

Klára se poddá. 

Petr ji vyhrne svetr i triko, bílá ,adra zasvítí uprost&ed té $píny.  



 68 68 

Rozepne jí kalhoty a ona se nebrání. 

Pustí se do sebe, vzru$eni za hranicí vzru$ení. 

Pod nimi propast, kolem !hne m(sto, nad hlavou temná obloha. 

0:85   BYT PETRA - NOC 

jízda, ramínko 

________________________________________________________ 

Petr se sna!í odmykat co nejti$eji.  

Protáhne se úzkou $kvírou dve&í, ani nerozsv(cí a klí#e opatrn( pov(sí na v($á#ek.  

V mámin( pokoji to cvakne a do p&edsín( padne sv(tlo.  

Ve dve&ích m!ourající máma a Maxík. 

    Matka Petra:      
  Kde zas si, prosim t(…? 

    Petr:        
  3ák sem se venku zdr!el… 

Máma si promne o#i a zadívá se sm(rem k hodinám. 

Matka Petra:           
Byli jste zase v hospod(, vi"? Smrdí to a! sem...Ty chce$ dopadnout 
jako táta, co…? 

    Petr:       
  Mamko, ty v‘…. pro# u! nespí$…? 

Matka je podrá!d(ná. 

Matka Petra:         
Jak m%!u spát, kdy! furt n(kde lítá$…! Jsi po&ád  pomlácenej… a 
$pinavej… Jak mám asi spát..? A ne&ikej mi vole… 

0:86  POKOJ PETRA - NOC 

Petr jde k sob(, v pokojíku si kone#n( $kytne.  

Mikinu, která p&ipomíná pou!it) hadr, hodí na zem. 

Stáhne ze sebe kalhoty a padne do postele. 

Spokojen( vydechuje, byl to ú!asn) den. 

0:87 HODINA ANGLI.TINY - DEN 

jízda, ramínko 

___________________________________________________________________ 

Makrodetail k&ídky, odjezd na tabuli s &editelko. 

V záhlaví tabule je krasopisn( nadepsané #íslo hodiny a datum.  

*editelka pe#liv( pí$e slova do dvou sloupc%. První sloupec je nadepsan) „Word“, 
druh) „Oposite“. 

Jindra bezmy$lenkovit( zírá z okna. 

Pavla tup( opisuje do se$itu. 

Monika pod lavicí listuje katalogem kosmetiky.  
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Ani ostatní spolu!áci nejeví známky zájmu #i aktivity. 

*editelka:                     
Tak!e budu vám &ikat slova a vy sem budete chodit zapisovat jejich 
protiklady… Za#nem „flexible“. 

A do prvního sloupce napí$e slovo „flexible“. Ale písmeno b je napsané azbukou. 

    *editelka:      
  Tak t&eba… Michal… 

Nikdo nereaguje. 

  *editelka:     
 Hmm, není tu…  

Otev&ou se dve&e a do t&ídy se vplí!í inspektor, kterého jsme u! kdysi poznali. 

*editelka zatuhne, studenti také. 

Inspektor se tvá&í neformáln( a sedá si do zadní volné  lavice. 

    Inspektor: 

  Neru$te se … jako bych tu nebyl…. Jako bych tu nebyl… 

A rozev&e si notebook. 

*editelka se k&e#ovit( usm(je. 

     *editelka: 

  Dobr) den… 

Pak se vzpamatuje a !oviáln( zadívá do t&ídy. 

    *editelka:      
  Tak pokra#ujeme… kdo to ví…Malí&ová…? 

Pavla zvedne o#i, p&ehlédne tabuli a odpoví perfektní angli#tinou. 

    Pavla:       
  …second letter pí in the verb opposite... 

*editelce tuhnou rysy. 

*editelka:         
Na to se neptám, chci protiklad oposite ke slovu letter, toti! flexible! 

Pavla jen st&elí od boku. 

  Pavla:            
…rigid… 

*editelka se stále sna!í b)t !oviální a neformální, ale ztrácí p%du pod nohama. 

  *editelka:        
Tak bys to snad mohla jít na tu tabuli napsat, nebo chce$ písemnou 
!ádost…? 

Pavla se zvedne, dojde k tabuli, tam dopí$e slovo „rigid“. Zadívá se na „flexible“, ve 
kterém vidí ruské „b“ a tázav( se zeptá *editelky. 

Pavla:                                                                  
What is it? It looks like a Russian… 

*editelka zazmatkuje, n(kdo se ti$e zachechtá. 

    *editelka:      
  Co…? Co!e…?  

  Pavla:       
 No… !e to vypadá jak ru$tina… 

*editelka vstane od stolu. 
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  *editelka:     
 Ned(lej zas chytrou…! 

  Pavla:       
  …tak já to napí$u latinkou… 

Sma!e ruské „b“ a dopí$e ho latinkou a vle#e se nazp(t do lavice.  

*editelka ztrácí nervy. 

*editelka:                            
Abys u toho neum&ela, ne! dojde$ do lavice… a oposit ke slovu 
„fresh“ doplní Klára Krumbachová...  

*editelka se rozhlí!í po t&íd(, ale nikdo se nezvedá. 

    *editelka:      
  Aha, ta tu taky neni? A Petr Kocourek…? To u! bych cht(la moc co?! 

Pavla dosedá a sna!í se rychle n(co vymyslet. 

    Pavla:       
  Bylo mu ráno zle, tak z%stal doma… 

*editelka se sna!í dr!et p&ed inspektorem fazónu, ale nezvládá to. Vztekle zalistuje 
u#ebnicí Headway. 

*editelka:                                                                             
Tak takhle teda ne! .e$tiná&e ste málem zabili…. Ale se mnou ste se 
p&epo#ítali. Nalistujte si „pejd! sixty“ a napí$ete „vokabulary ej“... A 
p&í$tí hodinu bude písemka na p&edminulej #as…! 

Usm(je se omluvn( na inspektora. 

    *editelka: 

  Omluvte mne na chvíli, pane inspektore… 

0:88 *EDITELNA - DEN 

jízda, ramínko 

_______________________________________________________ 

*editelka stojí nad psacím stolem, listuje v adresá&i po#íta#e a mluví do telefonu. 

    *editelka:                                                            
  Pani Kocourková, já jen jestli netu$íte, kde je Petr…  

    Hlas matky Petra:      
  Von zas není ve $kole…?                                                                                                                           

    *editelka:      
  Ne, ve $kole práv( neni… a u! je to kritick)…   

Mezi &e#í pokra#uje listováním v databázi a od'ukne „zobrazit !áka“ Michal Kolman. 

0:89 PEKÁ"STVI - DEN 

___________________________________________________________ 

Matka Petra v bílé zást(&e stojí za pultem s mobilem v ruce.  

Fronta zákazník% trp(liv( #eká. 

Spoluprodava#ka za ní prodává. 

    Matka Petra:                                                    
  Já ho roztrhnu jak hada…! 

A zasune mobil do plá$t(, oto#í se k zákazníkovi. 
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    Matka Petra: 

  Tak co ste to cht(l…? 

    Zákazník:      
  Jednu $umavu… deset loupák%…. 

0:90 *EDITELNA - DEN 

*editelka p&echází po kancelá&i v jedné ruce telefon, v druhé cigaretu.  
           
   *editelka:        
 Chci se jen zeptat, kde máte syna…? 

Kolman má p&edstíran) údiv v hlase. 

    Hlas Kolmana:      
  Von není ve $kole…? 

0:91 KOLMAN0V V0Z - DEN 

carmout bok a bok, sto#ná okénka 

re!isér a kameraman na zadních sedadlech 

__________________________________________________ 

 

Handsfree na palubní desce, za uchem bluetooth sluchátko.  

    Hlas *editelky:      
  Ne… 

Kolman sedí za volantem, pozoruje provoz na ulicích.  

Vedle n(ho paní Kolmanová a starostliv( pozoruje man!ela. 

Napjatá chvili#ka ticha, kterou Kolman p&eru$í jásav)m v)k&ikem.  

Kolman:              
Vidíte, $el s man!elkou k zuba&i a vona vám to zapomn(la zavolat… 

0:92 *EDITELNA - DEN 

*editelka se celá t&ese. 

  *editelka:     
 Pane Kolmane, vy evidentn( krejete va$eho syna..!  

  Hlas Kolmana:      
 Pani &editelko, vy evidentn( nemáte ráda mého syna…? 

    *editelka:      
  Vá$ syn sem nechodí a vy ho je$t( krejete…! 

0:93 KOLMAN0V V0Z - DEN 

carmout bok a bok, sto#ná okénka 

re!isér a kameraman na zadních sedadlech 

_________________________________________________________ 

Pohled z vozu p&es sklo. 

Kolman klopí zatá#ku, málem srazil bábu s ta$kou. 
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________________________________________________________ 

 

    Kolman:      
  Bába kráva…  

A hned si uv(domí, !e mluví se *editelkou $koly. 

    Kolman:      
  A kdy tam nechodí….? 

Hlas *editelky:                         
Pane Kolmane, vy byste taky m(l n(kdy p&ijít na t&ídní sch%zky! A 
zajímat se o své dít(…! Nashledanou...! 

Kolman se podrá!d(n( oto#í na svou man!elu. 

    Kolman:      
  Kde je… !e není ve $kole…? 

Man!elka pokr#í rameny. 

    Paní Kolmanová:     
  A nemá n(jakou holku…? 

Kolman proto#í o#i. 

    Kolman:      
  Na to má snad #as, ne…? 

Kolmanová se potuteln( usm(je. 

    Paní Kolmanová:     
  Ví$ kolik mu letos bude…? Vosumnáct… 

Kolman je vskutku p&ekvapen, tolik ne#ekal.  

    Kolman:      
  No to snad ne…  

0:94 *EDITELNA - DEN 

jízda, ramínko 

___________________________________________________________ 

*editelka polo!í telefon, rozklepanou rukou si zapálí dal$í cigaretu. 

Do místnosti p&ichází usm(vav) T&ídní s t&ídnicí. 

T&ídní:                                                                                  
Tak jsem to kone#n( p&epsal, ale mám pocit, !e jsem to asi zkazil… 

A smutn( rozevírá t&ídnici, ukazuje to *editelce, ale mo!ná si z ní také utahuje. 

    T&ídní:       
  Ten t(locvik m(l bejt asi tady v jin) kolonce, co…?  

Hudba tí!ivá. 

*editelka se zhroutí do !idle a ti$e se rozplá#e. 

To T&ídního pon(kud p&ekvapí.  

Usedá na !idli vedle *editelky, která si sna!í zachovat tvá&. 

    *editelka:      
  Já u! fakt nem%!u… 

Ut&e si o#i a podívá se na T&ídního. 
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*editelka:                                                          
Co d(lám $patn(…?  

Op&e T&ídnímu tvá& o rameno a chce b)t t($ena. 

T&ídní:         
Ale nic ned(lá$ $patn(, jenom si to moc bere$. Zkus chvíli nechat 
v(ci jen tak plynout… 

  *editelka:          
A jak mam nechat v(ci jen tak plynout? Dyk se to tu cel) hroutí… 
nikdo se mnou nekomunikuje…. dole sedí inspektor…  

T&ídní ji hladí po vlasech jako malou hol#i#ku. 

    T&ídní:        
  Ty si pot&ebuje$ vzít dovolenou… 

    *editelka:      
  Dovolenou? Te"? Dyk se tady ta $kola rozsype… 

    T&ídní:       
  Mirko, my to tu bez tebe klidn( zvládnem… 

*editelka se vysmrká. 

    *editelka:      
  Tak!e jsem tu upln( zbyte#ná, !ejo…? To tím chce$ &íct, !ejo…? 

*editelka se znovu zhroutí nad svou zbyte#ností. 

    T&ídní:       
  Tak jsem to nemyslel, Mirko… 

*editelka se znovu rozplá#e. 

    *editelka:      
  Jsem tu zbyte#ná…. Jsem tu zbyte#ná… 

V otev&en)ch dve&ích &editelny stojí  inspektor a nechá ten divadelní v)stup. 

    Inspektor: 

  No to snad u! je p&íli$….  

0:96  P"ED DOMEM PETRA - DEN 

Jízda, ramínko 

________________________________________________________ 

Petr potká p&ed domem po$'a#ku. 

 

Po$'a#ka mu nechá podepsat v)dejku, dá mu dopis a odchází 

Petr cestou roztrhne obálku a rozev&e si dopis.  

V(t$ina textu je psána p&íli$ drobn(, abychom ho p&e#etli, p&esto sta#í jedno slovo 
uprost&ed velk)m písmem – ROZSUDEK.  

0:97 ZAHRADNICTVÍ - DEN 

Jízda, ramínko 

_________________________________________________________ 
Petr podává rozsudek d(dkovi. 
    Petr: 
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  Mám se tu hlásit na povinné práce… 
D(dek #te rozsusek, pom(&í si Petra. 
Pak vstane a vede Petra k vozíku. 
Ukazuje mu jak se s tím pracuje.  
Vysava# vr#í, tak!e není nic sly$et. 
Dva dal$í t)pci ve vestách jsou v zahradnictví a fasují p&ístroje. 
 

0:98 BYT JINDRY - NOC 

Jízda, ramínko 

________________________________________________________________ 

Nadhled. 

Na zdi africk) buben a jamajská vlajka. 

Na koberci mezi jídlem,  pitím a hudbou sedí gympláci. 

Michal ma!e chleba pa$tikou a hází na strop, kde je u! p&ilepeno p(t namazan)ch 
chleb%.   

Podhled. 

Pak ho to p&estane bavit a jde na balkón. 

Nahulen) Jindra soust&ed(n( kouká do akvária. 

    Jindra:       
  Vy tu p(stujete ryby…? To jsou podobn) jako mám já doma… 

Pavla Jindru nechápav( pozoruje. 

    Pavla:       
  Ty vole… to jsou tvoje ryby….dyk jsme u tebe v byt(…. 

Pavla vstane z koberce, vytáhne mobil a odchází na balkón. 

0:99 BALKÓN JINDRY - NOC 

To#it v reáln) podve#er nat&ikrát. Celek, 2PD a 2PD protipohled 

________________________________________________________ 

Na balkón( stojí Petr s Klárou a Michal. Kou&í a debatují. 

Pavla je gestem uti$í. 

    Pavla:       
  Bu"te ticho! Musim volat tátovi, !e tu z%stanu… 

Petr jí chytí za ruku. 

Petr:          
Ses zbláznila, te" jo…? Rozhovor s rodi#ema po p%lnoci je hotová 
sebevra!da…  

  Pavla:         
No já fakt musim, jinak m( zabije… 

  Petr:                          
M(las volat ve#er… Te" u! nevolej…! 

  Pavla:           
Já nev(d(la, !e tu z%stanu tak dlouho… 

A nama#ká mobil.   

Petr jí ho sebere. 
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Petr:                  
Ser na to…!  

Pavla rozhodí ruce. 

    Pavla:                                                              
  Kdy! nep&ídu domu, na$i se kv%li m( budou hádat… 

Petr:                                                                                  
Za to p&ece nem%!e$, !e se hádaj… 

Pavla sklopí o#i k zemi.  

 Pavla:                                                                 
M%!u… kdybych se nenarodila, tak by se nehádali… 

Klára s ní zat&ese. 

Klára:                                                                      
Co to mele$? Nebudou se hádat kv%li tob(, ale proto!e jsou kreténi! 

Pavla si bezradn( sedne na bobek. 

Klára se jí sna!í povzbudit, aby pochopila, !e v tom není sama. 

    Klára:        
  Hele, m( t&eba máma &íká, !e jsem stejn( blbá jako m%j fotr, no…   

Michal má dal$í trumf v rukávu. 

    Michal:       
  Mn( zas fotr &íká, !e jsem stejn( blbej, jako moje máma… 

Petr se nenechá zahanbit. 

    Petr:        
  Tak to u! je lep$í fotra nemít, jako já he he he…  

Pavla se stulí k Petrovi.  

0:101  LO-NICE JINDRY- NOC 

 

__________________________________________________________ 

Lo!nice není p&íli$ zasa!ena mejdanem, jen hudba sem duniv( proniká. 

Na rozválené posteli Petr s Pavlou v milostném propletenci. 

Petr vyk&ikne ve slastném prohnutí.   

Petr padne na postel a prudce vydechuje. 

Pavla ho hladí po zpocen)ch vlasech. 

Po chvíli se pomalu zvedne a zabalí do deky.  

P&es Petra p&ehodí pe&inu, ten spokojen( oddechuje a usíná. 

0:102 KOUPELNA JINDRY - NOC 

 

Pavla vstupuje do koupelny.  

Pou$tí vodu, která velk)m proudem te#e do vany.  

Zapaluje ob&adn( sví#ky  

Sleduje va&ící se proud vody. 

Pak odlo!í deku p&es pra#ku a pomalu se souká do vany, po!itká&sky se rozvalí. 
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Vtom se otev&ou dve&e a vejde opilá Klára. Malátn( si sedne na okraj vany, rukou 
sáhne do vody. Stáhne triko a kalhotky a beze studu leze dovnit&. 

Pavla se p&ekvapen( stáhne, nap%l si sedne.  

    Pavla:       
  Po#kej, dy' je tu moc vody, nalejem tu… 

Klára pomalu hledá odvahu se do vody pono&it a postupn( p&ikleká. 

    Klára:        
  T) jo to je hork)… 

    Pavla:        
  No, budem va&en)… 

Holky sedí proti sob(.  

Klára si Pavlu zálibn( prohlí!í. 

    Klára:       
  Tyo… já bych cht(la bejt takhle $tíhlá... 

Pavla se stydliv( usm(je. 

  Pavla:       
 No vidi$… já bych zas cht(la mít velk) prsa…  

Klára se  rozesm(je smíchem z únavy a alkoholu a Pavlu obejme.  

Chvíli tak z%stanou a pak se ob( se velk)m $plouchnutím rozvalí do vany.  

    Klára:        
  Co? Dobr)? 

    Pavla:        
  Já u! ani nevim, kde mam ruce a kde nohy… ten m( úpln( vy&ídil... 

Klára se zasní, ani! ji dojde, co &íká. 

    Klára:        
  Jo, to von umí… 

Pavle to chvíli trvá, n(! jí ztuhne tvá&. 

    Pavla:        
  Co von umí…? 

I Klára si uv(domí, co &ekla. 

    Klára:       
  Neposlouchej m( sem vo!ralá... 

    Pavla:       
  Co umí, ptám se…? 

Pavla se vzty#í proti Klá&e a vpálí jí facku. 

    Klára:        
  Co blbne$, to je v pohod(...  

Schytá dal$í facku, sklouzne po dn( vany, chytí se za okraje, zkou$í se posadit.  

Pavla lomcuje s Klárou, srazí ji do vody, ta se bezmocn( mlátí, topí, kucká a 
rozhazuje rukama.  

Pavla se sna!í zabalit do ru#níku, ale jak je roz#ílená, nejde jí to, nahá se rozb(hne 
do pokoje. 

Klára se st(!í vydrápe nad hladinu, plive vodu, nabírá dech, málem bylo po ní. 
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0:103  BYT JINDRY- NOC  

Jízda, ramínko 

______________________________________________________________ 

Pavla celá mokrá vrazí do lo!nice, vytrhne Petrovi pol$tá& a &e!e ho hlava nehlava. 

Pavla:            
Tak s Klárou? Ty chudáku, na co si to hraje$?!  

Petr se budí v $oku, kryje si obli#ej. 

Petr:                                                                                    
Lásko, co blázní$? 

    Pavla:        
  Lásko jo? Ty hajzle…!     

Do pokoje se vpotácí rozespalá Monika. 

    Monika:       
  Co $ílíte…?  

Jak je v rá!i, tak Pavla pra$tí pol$tá&em i Moniku. 

    Pavla:        
  S tebou spal taky, co…?  

Odpoví Jindra, kter) stojí hned za Monikou. 

    Jindra:       
  Se mnou nespal... 

    Pavla:       
  Ty ubo!áku zhulenej… 

A hodí po Jindrovi pol$tá&. 

    Monika:       
  Uklidni se prosim t(… nem%!ete si to vy&ídit jinde? 

Pavla si oble#e triko, natáhne sukni a bojuje se zipem. 

    Pavla:       
  U! je to vy&ízen)….  u m( je vy&ízenej…!  

Sebere kalhotky, sehne se pro boty.  

Odstr#í od sebe Moniku a prásknou za ní dve&e.  

Petr sedí bez hnutí na posteli a skeln( civí z okna.  

Svítá. 

0:104           SCHODI+T/ – NOC 

Jízda, ramínko 

__________________________________________________________________ 

Bosá Pavla seb(hne po domovních schodech a! do p&ízemí, kde si na poslední dva 
schody sedne. O#i plné zadr!ovan)ch slz. 

 

0:105      VRAKOVI+T/ PARNÍK0 – RÁNO 

ponton, prá$kov) kou&,  
Patrik 
________________________________________________________ 
Nad Vltavou krou!í racci. 
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Ve vlnkách se t&pytí vycházející slunce.  
Pavla sedí na náplavce a kouká do vody, jak $plouchá do parníku.  
Vyhrne si lev) rukáv a prohlí!í si popálené p&edloktí.  
Rudé o#i slz.  
Z kapsy vyloví zapalova#, $krtne, dívá se do jeho plamínku.  
Vytáhne z bundy krabi#ku cigaret, vyloví jednu.  
P&ipálí si a n(kolikrát dlouze potáhne.  
Pak cigaretou za#ne pálit zni#ené levé p&edloktí.  
T&ese se sm(sicí bolesti a slasti.  
Po malé chvilce z cigarety natáhne, aby jí nezhasla a pokra#uje v pálení. 
Ruka se $kva&í a stoupá #ern) d)m. 

0:106      T*ÍDA – ODPOLEDNE 

Jízda, ramínko 

__________________________________________________ 

Detail t&ídního v jízd( a nadhledu,  jak jde mezi lavicemi a vykládá. 

Ve t&íd( sedí rodi#e na místech sv)ch d(tí. 

Matka Petra v novém ú#esu, strachy se t&ese, co tu zase usly$í. 

Vedle ní otec Pavly se sebev(dom)m úsm(vem. 

P&ed ním sedí pan Kolman. T&epe nohou a cítí se nesv%j v opr)skané lavici. 
S ned%v(rou pozoruje T&ídního, kter) je tradi#n( neholen), rozcuchan) a v roláku. 
Hraje si s mobilem. 

T&ídní:                       
…ale jeden problém snad mají v$ichni… a to jsou absence… já 
ne&ikám, !e snad v$ichni chodí za $kolu…  

T&ídní projde p&ed tabulí a pokra#uje druhou uli#kou dozadu. 

_________________________________________________________ 

Kamera v jízd( a nadhledu (pohled t&ídního) 

T&ídní m.o:                                                                              
…ale t&eba nosí pozd( omluvenky, tak!e pak je omluvenka neplatná 
a nedá se s tím nic d(lat… $kolní &ád ji neuzná…. Jinak já jsem se 
svou t&ídou spokojen, jsou to vesm(s sna!iví a talentovaní… 

Otec Pavly u! nechce poslouchat ty formality a zvedne ruku. 

    Otec Pavly:      
  Pavla taky nechodí….? 

U#itel se rozpa#it( rozhlédne po t&íd( a ukon#í spole#nou #ást sch%zek. 

_________________________________________________ 

T&ídní:                                                                              
Spole#né informace jsme si u! &ekli… dal$í kolegy najdete v!dycky v 
jejich kabinet(... 

______________________________________________________ 

Ve t&íd( vypukne mumraj, rodi#e se zvedají a rozcházejí se po $kole. 

U#itel p&istoupí k otci Pavly a nahlí!í do papíru. 
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T&ídní:                                                                                   
Pavla, ta je s docházkou vzorná… ale n(které p&edm(ty…. No, 
myslím si, !e má na víc… 

Otec Pavly má sv%j názor. 

Otec Pavly:         
Ta nemá na nic… k ni#emu se nehodí… ta je prost( celá omyl… Ale 
tu $kolu dod(lá … jinak ji vyhodim z domu a bude po prdeli…!  

U#itel se sna!í otce Pavly uklidnit a navést na pozitivní cestu. 

T&ídní:                                                                           
Tím, !e jí budete nadávat a trestat, tím se to nezlep$í. Zkuste to 
naopak… n(jak ji motivovat a povzbudit… 

Otec Pavly se zvedne. 

Otec Pavly:          
Vy mi nebudete povidat, jak ji mám motivovat, rolá#ku… 

Otec Pavly prudce odejde ze t&ídy. 

A Pan Kolman u! je dávno pry#. 

Zbyla tu Matka Petra a hlásí se o slovo jako !a#ka. 

Matka Petra:      
 Prosím a  co Petr Kocourek, u! p&idal v t) matice…. 

T&ídní:          
No, Petr si myslím, !e má hlavn( velik) v)tvarn) talent a ten by m(l 
rozvíjet… a asi p&em)$let o n(jaké v)tvarné $kole… 

Matka kouká na lavici, která je celá pomalovaná graffi'áck)mi tagy. 

    Matka Petra:      
  No já nevím, v)tvarná $kola… to ho neu!iví…? 

T&ídní:          
Ale m(l by to gymnázium v ka!dém p&ípad( dokon#it… te" po té     
&editelské d%tce mu hrozí dvojka z chování…. 

  Matka Petra:        
On má &editelskou d%tku… to mi ne&ekl… co proved? 

U#itel se zarazí, !e snad &ekl n(co, co nem(l a dál je opatrn). 

T&ídní:          
Nic snad neprovedl… ale ty neomluvené hodiny… p&ekra#ují jaksi… 
…kritickou hranici… 

Matka jako u vytr!ení stále kouká na po#máranou lavici.    

0:107    CHODBA +KOLY  – ODPOLEDNE  

jízda, ramínko 

_________________________________________________________________ 

Nadhled. Pomalovaná chodba.  Po chodb( se to hem!í rodi#i, kte&í pátrají po 
u#itelích. *editelka je v nejv(t$ím oble!ení a k&e#ovit( se usmívá. 

Pan Kolman u! je u ní, bez váhání ji chytne za ruku a táhne stranou. 

    Kolman:      
  Dobr) den, Kolman... 

*editelka se ironicky usm(je. 
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    *editelka:      
  Dobr) den… tak jste si p&ece ud(lal #as…  

    Kolman:      
  .as? No ten práv( nemám! Touhle dobou mám u! b)t n(kde jinde… 

*editelka nechápav( protáhne obli#ej. 

    *editelka: 

  Tak to máte sm%lu…. 

Kolman se asertivn( usm(je. 

    Kolman:      
  Ale mohli bychom se sejít n(kde normáln(… co &íkáte…? 

*editelka se také usm(je. Ten chlápek jí není nesympatick). 

Kolman kouká do svého elektronického diá&e. 

    Kolman: 

  Tak!e dvanáctého v restaurantu Svatá Klára… 

    *editelka: 

  Jaká Klára zase….? 

0:108    CESTA M/STEM - VE.ER  

_____________________________________________ 

Matka Petra jede tramvají. 

Kouká z okna a p&em)$lí.  

Tramvaj míjí hlukové bariéry, celé pomalované graffiti.  

Matka si to v hlav( dává v$echno dohromady. 

Náhle vidí svého Petra, jak agresivn( maluje na jednu betonovou st(nu. 

Petr maluje na v$echno, co mu p&ijde pod ruku.  

Chvílemi se zmno!í a maluje dokonce na t&ech místech najednou. 

Matky vyd($en) obli#ej. 

0:109     PODCHOD - VE.ER  

jízda, ramínko 

___________________________________________________________ 

Matka jde podchodem 

Igelitové ta$ky plné nákupu jí táhnou k zemi.  

Zastaví se uprost&ed podchodu.  

Zdá se jí, !e graffiti jaké vid(la v Petrov( lavici jsou v$ude kolem. Vystupují 
z kachlíkov)ch st(n a tla#í se na ní ze v$ech stran.  

0:110    POKOJ PETRA - VECER 

 

____________________________________________________________ 

Matka vstoupí do bytu s Maxíkem, ta$ky polo!í na chodb(.  
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Jde do  Petrova pokoje. 

P&ehrabuje se mu ve stole. 

Maxík to komentuje. 

    Maxík: 

  Co hledá$ mami…   

Mezi hromadou papír% se válí skici graffiti. 

Sklání se pod postel otev&e velkou papírovou krabici, kde je hromada #asopis%. 
Vysype #asopisy a spolu s nimi se vypadnou i pou!ité spreje. 

Pak prohrabuje sk&í,, hledá mezi oble#ením. 

Na záchod( se ozve spláchnutí. 

Matka sebou cukne a b(!í do kuchyn(.  

0:111   BYT PETRA - VECER 

Matka stojí v kuchyni, ze stolu vyndá prá$ky. Maxík také. 
Vezme si t&i najednou, str#í je do pusy, otev&e mrazák a prá$ky zapije vodkou 
rovnou z láhve.  
Petr vychází ze záchodu a jde do kuchyn(. 
    Petr:        
  Ty ses mi hrabala ve v(cech…? To je teda dost trapn)…. 

Matka Petra:          
A ty st&íká$ ty graffiti! To neni trapn)? A zatajils mi &iditelskou d%tku, 
to není trapn)…? A propadá$ ze t&í p&edm(t%, to není trapn)…? 

Petr oto#í o#i v sloup. 
    Matka Petra:      
   A kam de$, kdy! s tebou mluvim…? 
    Petr:       
  Pry#…. tohle nebudu poslouchat…. 
Alkohol dodal matce kurá!e. 
    Matka Petra:      
  To teda bude$ poslouchat…! A doma bude$…! U#it se bude$…! 
    Petr:       
  No dob&e, tak zejtra budu doma. Te" u! mám n(co domluven)ho… 
Matka se pov($í na Petra jako klí$t(. 

Matka Petra:               
*ekni mi, co to má za v)znam? Dyk je to hnus, v$echno zni#en), 
po#máran)… #lov(k se v metru bojí op&ít o dve&e… 

Tohle Petra ti$e rozzu&í. 
    Petr:       
  Ty se$ nejaká chytrá… 
Matka syna prudce odstr#í. 

Matka Petra:                
Tohle u! si trochu p&ehnal, nemyslí$!? Kdy! t( vyhod(j, tak nebude$ 
mít maturitu! A bude$ celej !ivot makat vod rána do ve#era jako 
n(jakej vocas…! 

Petr se ironicky usm(je. 
    Petr:       
  To ty maká$ jako vocas… a na m( d(lá$ chytrou… 
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    Matka Petra:      
  Nebu" drzej…! 
    Petr:       
  Nejsem drzej… jsem up&ímnej… 
Petr jde ke dve&ím, matka mu je zastoupí. 
    Matka Petra:      
  Nikam u! nepude$…! S tim je konec…! 
Petr stojí p&ed matkou a bojí se ji odstr#it. 
    Petr:       
  To m( chce$ dr!et jako ve v(zení… 
Petr stojí proti matce, matka zatne zuby a #eká cokoliv. 
Petr sv(sí ruce, odejde do pokoje a práskne dve&mi. 

0:112   POKOJ PETRA  – NOC 

jízda, ramínko, 
lanko kaskadé&i, Patrik 
_____________________________________ 
Petr stojí u okna a zkoumá hloubku pod okny. 
Pak jde do sk&ín( a nasadí si ly!a&ské rukavice. 
Do zub% drapne igelitovou ta$ku a vyleze na parapet. 
Chytí se hromosvodu. 

0 : 113    POD PANELÁKEM – NOC 

lanko, kaskadé&i, Patric 
_____________________________________________________ 
Silueta Petra s igelitovou ta$kou v zubech sune se hromosvodem dol% na trávník.  

0:  114    PARK NA LETNÉ – NOC 

jízda, ramínko 

__________________________________________________________________ 
Celek podve#erní Prahy. Michal vstoupí do záb(ru a zapálí si cigateru. Rozhlí!í se. 
___________________________________________________________________ 
Celek dlouh)m sklem. 
Parkem projde mu!sk) mileneck) pár. 
To#eno a! po lavi#ce. 
__________________________________________________________________ 
2PC jízda. Michal sedne vedle Petra na lavi#ku. 
    Michal:       
   Tady se scházej buzny, co…? 
Petra !ertem Michala obejme. 
    Petr:       
  No… hehhehe… 
Petr si v$imne jeho nové k$iltovku. 
    Petr:       
  Ty v‘… ty má$ novou…uka!…. 
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Strhne mu jí z hlavy a prohlí!í. 
______________________________________________________ 
Detail Petra. 
    Petr:       
  Nekecej… tak ta stála tak deset litr%… 
______________________________________________________ 
Detail. Michal ledabyle máchne rukou. 
    Michal:       
  Nó, tak n(jak… 
________________________________________________________ 
Z celku na detail. Z dálky se blí!í tajemná postava v mikin( s kapucou. Je to T&ídní 
u#itel. 

T&ídní:                                                                    
Ahoj… tak kam deme…? 

To#eno po lavi#ce. 
_________________________________________________________ 
2PD Petr a Michal je pobaven jeho vizá!í. 

 Petr:                                                                   
Pod kyvadlo… 

_______________________________________________________ 
Detail. U#itel  je na!haven) a dosti nervózní. 

T&ídní:                                                                     
Co budem d(lat…? 

To#eno po lavi#ce. 
_____________________________________________________ 
2PD. 

Petr:                                                                         
Ob&í RHS. Chrom… ale ty ned(lej ra#i nic… 

Z Michala se u! stal ost&ílen) writer a tak pou#í svého T&ídního. 
Michal:                                                               

Sta#í, kdy! bude$ jen tak koukat a kdyby n(co, dá$ v(d(t… 
_______________________________________________________ 
3PC jízda. 
Petr vstane z lavi#ky a vyrazí. Michal za ním a T&ídní za Michalem. 

T&ídní:                                                                            
A máte n(jakej signál domluvenej? 

Petr:                                                                     
Signál…. Normáln( pískni nebo za#ni nahlas jako!e telefonovat… 

U#itel postupn( dostává strach. 
T&ídní:                                                 

Co mám d(lat, kdy! p&ijedou policajti? 
Petr si z n(ho utahuje. 

Petr:                                                                     
*ekni, !e se$ u#itel a pí$e$ seminárku o graffiti… 

U#itel si nasadí kapucu. 
    T&ídní:       
           Oukej… 
Te" vypadá sprejersky víc  ne! samotní spreje&i. 
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Petr:          
Ty v‘… sundej tu kapucu, to hned po tob( pudou! A hlavn( neutíkej! 
D(lej,  !e de$ jako kolem…! 

0:115   POD KYVADLEM – NOC 

jízda, ramínko, 
lanka, kaskadé&i, zbrojí&,  Patrik 
Pasta 
__________________________________________________ 
Ob&í kyvadlo se ty#í nad Letnou a d%stojn( m(&í #as. 
+venk z kyvadla na kluky, kte&í stojí na sob( a malují na ze". 
________________________________________________ 
PD v pohybu vertikálním. T&ídní u#itel je sleduje pod prvními schody. 
________________________________________________ 
Nadhled. Podhled. Celek. 
Pod sehran)mi tahy Petra a Michala roste na zdi ob&í nápis. 
Michalova ruka u! také není tak rozt&esená jako kdysi.  
Strach a adrenalin ho nau#ili p&esnosti a rychlosti. 
Chrom je skoro hotov). 
___________________________________________________________ 
PD. Nadhled. U#itel se blí!í k nápisu, zvedne jeden sprej a st&íkne do vzduchu. 

T&ídní:                                               
To je magie…  

Za u#itelem p&ijede auto s majá#ky, prudce zastaví. Vyskakují t&i policajti. 
___________________________________________________________ 
Celek. Podhled. Majá#ek na ze".  
Kluci okam!it( reagují, odhodí spreje a b(!í po schodech nahoru. 
_________________________________________________________________ 
Celek. Pohled od policajt%. 
Kluci utíkají do schod%. 
U#iteli to dojde poslednímu, otá#í se na auto policie. 
U#itel zmatkuje, chvíli d(lá jakoby nic, pak si nasadí kapucu, pak ji zase sundá. 
U#itel nesmysln( sbírá spraje, hází do igelitky, utíká dol%.  
+venk na schody. 
Do schod% b(!í dva policajti. 
__________________________________ 
Celek. Podhled. V pozadí kyvadlo. 
T&ídní b(!í na detail.  
Policista za ním. Policista se zastaví a vyst&elí. 
_______________________________________ 
Celek.  Nadhled. 
U#itel se lekne a p&esko#í kamenné zábradlí. 
___________________________________________________ 
Celek, pohled, $venk 
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Padá do hustého k&oví, igelitka se trhá, spreje se kutálejí z prudkého z kopce. A on 
letí po hlav( za nimi, mlátí se o kameny. 
_____________________________________________________ 
PC podhled ze k&oví. 
T&etí policista svítí do k&oví, ale neleze tam. Bere vysíla#ku a hlásí. 
    Policista:      
  Nahoru vám b(!í dva zmrdi…  

0:116     PARK NA LETNÉ – NOC 

_____________________________________________________ 
Michal b(!í temn)m parkem, ohlí!í se, nikde nikdo. 
Ve tm( p&ed ním zastaví dal$í policejní auto. 
Michal se rozhlí!í, zmizí ve k&oví.  
_______________________________________________  
Petr klu$e parkem, dva policajti za ním. 
___________________________________________ 
Petr zahne na cestu, kde se formují dal$í t&i policisté, vytahují obu$ky. 

Policajt:                                                                 
Támhle… 

__________________________________________________ 
Petr klopí zatá#ku do k&oví, policajti za ním. 
______________________________________________ 
Podhled. 
Na hustém strom( na v(tvi sedí Michal a ned)chá.  
________________________________________________ 
Nadhled.  
Petr b(!í pod ním a za ním policisté.  
______________________________________ 
Michal jen utrousí pro sebe. 

Michal:            
Ty v‘… 

_______________________________________________ 
Jeden policista ztratí #epici. 

Policista:                                                               
Kurva… 

Zastaví se, zvedá #epici, nasadí si ji, p&itom zvedne o#i.  
    Policista:                                                 
  Tady… tady je…!!! 
Policista máchá rukama  a hned leze na strom. 
________________________________________________ 
Michal zoufale kouká vzh%ru, ale dal$í v(tve jsou slabé a moc vysoko. 
______________________________________________________________ 
Policista u! je u n(ho, Michal kolem sebe kope nohama. Policista ho za jednu 
chytne a strhne ze stromu. 
_____________________________________________ 
Michal padá jako hru$ka, hned se zvedá ze zem(, ale ruka s obu$kem ho srazí. 
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U! jsou u n(ho dva policajti a dávají mu pouta. 

0:117     POD LAMPOU – NOC 

jízda ramínko 
____________________________________________________________ 
Petr vyb(hne z k&oví. 
Pod lampou lavi#ka a na lavi#ce pán v pestré ko$ilce. 
Petr poznává u#itele t(locviku, brzdí v b(hu. 
    Petr:         
  Dobr) den…  
T(locviká& je vystra$en a pobaven zárove,. 
_____________________________________________ 
    T(locviká&: 

Pé'o…? Co se d(je…?  
Petr zahodí #epici, sedne vedle T(locviká&e a chytí ho za ruku. 
    Petr:       
  M%!ete m( na chvíli obejmout… jdou po m( fízlové…! 
T(locviká& nechápe, ale rád Petra obejme, mocn( se k n(mu p&isaje. 
________________________________________________________  
Prob(hnou policajti, prudce oddechují, kanady dupou, a! ztichnou  v temnot(. 
Petr se vyprostí z T(locviká&ova sev&ení, ale jde to ztuha, musí pou!ít hrubou sílu. 
    Petr:       
  Tak d(kuju…. u! je to dobr)…. 
Vstane a prudce lapá po dechu. 
    T(locviká&:       
  No já taky d(kuji…. A cos vlastn( proved…? 
Petr mávne rukou. 
    Petr:       
  Nic…. voni nás za#li jen tak honit… 
T(locviká& je spokojen, !e do$lo na jeho slova.  

   T(locviká&:      
  Vidi$, Pé'o… kdybys se mnou chodil b(hat, tak jim ute#e$… 
A chytí Petra za ruku. 
____________________________________________________ 
K lavi#ce p&ichází mladík, pravd(podobn( T(locviká&%v milenec.  
    Milenec:      
  Jaroslave….? 
____________________________________________________ 
T(locviká& sebou $kubne a pustí Petrovu ruku.  
    T(locviká&:      
  Ahoj… 
Petr vysko#í, mávne na pozdrav a rozeb(hne se na druhou stranu. 

0:118 POLICEJNÍ CELA - NOC  

________________________________________________________________ 
Michal sedí v cele. 
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Chodbou p&ichází policista a odemyká dve&e. 
Sadisticky se na Michale usm(je. 
Michal se t&ese strachy a za#ne k&i#et jako $ílenec. 

Michal:                      
Jestli se m( dotkne$, tak t( fotr nechá vodd(lat, ty hajzle 
zkurvenej…! Ty asi neví$, kdo je m%j fotr, co…!? Tak na m( $áhni a 
pozná$ to…! 

Michal &ve tak v(rohodn(, !e policista se na chvíli zarazí. Pak odemkne Michalovi 
pouta a vede ho ven z cely. 

0:119    SLU-EBNA – NOC 

Jízda, ramínko 
________________________________________________________ 
Michal sedí u stolu. Vy$et&ovatel I n(co zapisuje. 
Vy$et&ovatel II mu nabízí kafe a mile se usmívá. 

Michal:           
To kafe si nechte…! Chci okam!it( volat otci…! Dejte mi m%j mobil…! 

Vy$et&ovatel I p&estane zapisovat a pobaven( se usm(je. 
Vy$et&ovatel I:               

Hele, synku… mobil dostane$… ale nejd&ív nám &ekne$, kdo tam 
s tebou na t) Letn) st&íkal ty sra#ky…? 

Michal se nenechá zastra$it a propadá se do dal$ího záchvatu. T(!ko poznat jestli 
to hraje, nebo mu opravdu hráblo. 

Michal:           
A já vám &íkám, !e chci okam!it( volat sv)mu fotrovi…! Vy asi nevíte, 
kdo já sem…!? Vy asi nevíte, kdo je m%j fotr… có…!?  

Vy$et&ovatelé se na sebe vypla$en( podívají. 

0:120    KABINET V1TVARKY - DEN 

 
________________________________________________________________ 
T&ídní p&episuje t&ídnici. 
Opatrné klepání na dve&e. 
    T&ídní:                                                     
  Ano… 
Dve&e se otev&ou, nakoukne vesel) obli#ej Kláry.      
    Klára: 
  Ahoj, neru$im…? 
U#itel p&estane psát, jeho o#i se rozzá&í.  
    T&ídní:       
  Né… ahoj… 

Klára starostliv( kouká na jeho potlu#enou tvá&. 

    Klára:       
  Co to má$, prosim t(…? 

U#itel d(lá, !e to nic není, nad obo#ím velká náplast. 

    T&ídní:       
  Já v#era spadnul… teda skákal ze zdi…. 
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Klára je pobavená, ale je v tom i kus obdivu. 

    Klára:                                                            
  Ze zdi…?  

    T&ídní:       
  Byl jsem s klukama na akci... 

Klára se drze posadí na psací st%l. 

    Klára:       
  To sou $mejdi! M( furt necht(j vzít... 

U#itel má nad Klárou rázem p&evahu.      

   T&ídní:                                                              
  No, vono je to taky vo dr!ku... 

Klára ho pohladí po zdevastovaném obli#eji. 

    Klára:       
  Ty si je$t( malej kluk…co…? 

U#iteli se oddá vo,avému dív#ímu dotyku. Je$t( chvíli a cel)m t(lem, celou du$í by 
se s ní spojil. Proto rychle zalistuje t&ídnicí a p&evede &e# jinam. 

T&ídní:                   
P&episuju tady ty va$e á#ka… taky jich tu má$ po!ehnan(... to u! 
vypadá nejmí, na &editelskou d%tku… 

Klára se nakloní k t&ídnici. 

    Klára:                                                            
  A ty to ze star) t&ídnice p&episuje$ do n(jak) jin)…? 

T&ídní je sám pobaven nesmyslnou #inností. 

    T&ídní:       
  No jo… u! podruh)… fakt vopruz….  

Klára zav(t&í, p&isune se, podává mu sv%j index. 

    Klára:       
  No já sem ti p&inesla svoje omluvenky… 

T&ídní listuje indexem. 

T&ídní:                   
Ale v t&ídnici má$ absencí daleko víc… a krom( toho to má v$echno 
star) datum…. je!i$i maria, já se z vás snad taky jednou zbláznim…! 

Klára se kloní se p&es T&ídního, aby vid(la do t&ídnice. Její prsa se ocitnou p&ed jeho 
obli#ejem. A ruce ho jemn( obejmou.  

    Klára:       
  A ne$lo by ty moje absence… prost( nep&epsat…? 

Zadívají se na sebe, u#itel je zmaten. 

    T&ídní:       
  Klárko… to by bylo zfal$ování ú&edního dokladu… 

Klára se blí!í a blí!í a! na dotek k jeho obli#eji. 

Razantní zaklepání, dve&e se otev&ou. 

    *editelka:      
  Tomá$i, nemá$…. 

T&ídní je s Klárou v pozici, která *editelku naprosto zmrazí. 

   *editelka:       
  Hmmm… 
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A zav&e rad(ji dve&e. 

0:121     CHODBA +KOLY – DEN 

jízda, ramínko 

 

__________________________________________________ 

*editelka krá#í po chodb(, studenti ji úslu!n( zdraví. 

    -áci:       
  Dobr) den… dobr) den… 

*editelka neodpovídá na pozdrav a zapálí si cigaretu. 

    *editelka:      
  To se mi zdá, tohleto… 

A klidn( vypustí mezi své !áky dlouh) kou&. 

0:122      BYT PAVLY – PODVECER 

jízda, ramínko 

__________________________________________________________________ 

Odjezd od Pavly na celek. 

Rodina ve#e&í. Pavla, její otec, její matka. 

Matka tradi#n( ml#í. Otec tradi#n( mele. 

    Otec Pavly:      
  To maso je zas tvrd), jako podrá!ka... 

Nekone#n( p&e!vykuje kousek masa, kter) nakonec vyplivne do ubrousku. 

Pavla kou$e, na otce se ani nepodívá, #te si kní!ku. 

Otec Pavly:          
P&i jídle se ne#te, mladá pani, kolikrát ti to mam opakovat? Se mi 
zdá,  !e je to tady jak u debil% na dvore#ku... Já si tady furt n(co 
melu, asi jenom sám pro sebe, se mi zdá… 

Pavla ml#í, hlavu sklopenou do talí&e. 

Otec Pavly:         
To tvoje v(#n) ml#ení m( dohání k $ílenství..! Furt jen ml#í$ a kdy! ti 
n(co &eknu, tak mam pocit !e m( ani neposlouchá$! To de jednim 
uchem tam, druhym ven a v t) blb) kebuli se to ani nevoh&eje… 

Pavla máto!n( vstane, nese talí& do d&ezu a mizí z kuchyn(. 

    Otec Pavly:      
  Kam jde$, kdy! s tebou mluvím…? 

0:123    POKOJ PAVLY– PODVE.ER 

jízda, ramínko 

_______________________________________________________ 

Pavla jde do svého tmavého pokoje, zastaví se u kej#ovské panny. 

Pavla v detailu, odtec v celku. Podhled. 

Otec u! je v pokoji. 



 90 90 

    Otec:        
  Ptám se, kam jde$, kdy! s tebou mluvím…?   

Pavla ml#í. 

Otec stojí ve dve&ích vzteky bez sebe. 

    Otec:       
  Tak se na m( voto#, &íkám ti…! 

Pavla se ani nehne. Její o#i pozorují d(ní na ulici.  

 Hlas otce:                         
Tak voto# se, kurva…. 

Pavla nic. 

Otec sk&ípe zuby a neví, co má d(lat.  

Zdá se, !e ztratil nad dcerou jakoukoliv moc.  

Koukne na krej#ovskou pannu a roztrhne na ní nové $aty. 

Látka padá na zem. 

Otec odchází z pokoje. 

Pavla sebou cukne, ze sk&ín( vytáhne batoh a za#ne do n(ho cpát pono!ky.  

0:124    K*I-OVATKA - NOC 

jízda, ramínko 

______________________________________________ 

Kamera klesá. 

Pavla s batohem na zádech se plou!í po chodníku.  

Semafory blikají, auta svítí, tramvaje duní. 

Pavla se zastaví, rozhlí!í se, neví kam dál. 

0:125    BYT T*ÍDNÍHO - DEN 

jízda, ramínko 

____________________________________________________ 

 

Pavla zvoní u dve&í. Kamera jede. 

.eká. Nic se ned(je. 

Zvoní znovu a intenzivn(ji. 

Dve&e se otev&ou. 

Stojí tu T&ídní v tren)rkách a rozespal). 

    T&ídní:       
  Ahoj…. co se d(je….? 

Ponur) obli#ej dívky ti$e vysv(tluje. 

    Pavla:       
  Tome, prosim t(, já u! to doma…. nevydr!im… 

Ve tm( pokoje se objeví malá hol#i#ka v no#ní ko$ili. 

    Hol#i#ka:      
  Kdo to je tati….? 



 91 91 

T&ídní se oto#í na dceru. 

    T&ídní:       
  Eli$ko, di spát… to je moje studentka…     

Pavla se sesune na zem a rozbre#í se. 

Pavla:          
Já si #asem najdu n(jak) vlastní bydlení…  budu chodit na brigádu, 
já u! se tam nechci nikdy vrátit…. 

U#itel se zmaten( rozhlí!í po dom(, zda-li n(kdo n(kde nekouká.   

    T&ídní:       
  No tak poj" dál… 

 

 

 

0:126      SBOROVNA – DEN 

jízda, ramínko 

_________________________________________________________ 

+kola je tichá, v(t$ina t&íd je mimo budovu.   

Petr sedí u Matiká&ky cel) zkroucen) a zpocen) a nervní. 

Matiká&ka studuje rozlo!ené papíry.  

Vedle sedí T&ídní jako p&ísedící a také mu není veselo. 

Matiká&ka t(!ce vzdychne a usm(je se na Petra. 

Matiká&ka:                
Takovejhle v)kon je opravdu nedostate#n)… Dy' si nedal dohromady 
ani jeden ze t&í p&íklad%! 

Petr su$e polkne, to je jeho konec. 

T&ídní povzbudiv( mrká na Matiká&ku. 

Matiká&ka:                     
.ty&ku ti dávám opravdu z milosti… Za to !e si aspo, p&i$el… aspo, 
ses tro$ku sna!il…. 

Petr si odfoukne. 

    Matiká&ka:      
  Letos je to ale fakt naposled… p&í$tí rok u! ti to zadarmo nedám… 

Petr je cel) úslu!n). 

    Petr:       
  Tak d(kuju, moc d(kuju…. 

Mrkne na T&ídního a rychle mizí ze sborovny. 

V rohu místnosti dusí Fyziká& Jindru. 

Fyziká& proto#í o#i na druhou stranu.  

Fyziká&:                                        
Kristepane, tak!e ten most se p&i teplot( 30°C roztáhne vo 
sedumnáct metr%, nebo co…? 

Jindra se tvá&í, !e má situaci pevn( pod kontrolou. 
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    Jindra:       
  No... práv(, proto!e bylo hrozn) vedro, most se roztáhnul... 

Fyziká& za#íná zu&it. 

    Fyziká&:      
  Vo sedumnáct metr%…?!     

Jindra se rozpa#it( podívá do p&íkladu a pak se opraví. 

    Jindra:       
  Aha... to bude asi jenom numerická chyba... tady, p&epsal sem se v 
  desetinn) #árce... 

A opravuje v)sledek. Fyziká& se neudr!í, aby na Jindru nek&i#el. 

Fyziká&:         
Tak von se roztáhne vo metr sedumdesát?! U!s takovej most n(kdy 
vid(l? 

Jindra souhlasn( p&ikyvuje. 

    Jindra:       
  No, na Berounce ve V$enorech... 

Fyziká&i ale do$la trp(livost. 

    Fyziká&:      
  Ven!!! 

    Jindra:       
  Né né… to asi bude j….. 

    Fyziká&: 

Odchod….! To je #istá koule… 

Jindrovi se nechce odejít. 

    Jindra:       
  Já jsem byl na rozta!nost nemocnej… 

Fyziká& je u! nep&í#etn).  

Fyziká&:                                                                        
Pal vocu", grázle…! 

Chytí Jindru a vyhodí ho ze dve&í. 

Vrací se ke stolu a kouká na T&ídního a nechápav( kroutí o#ima. 

Fyziká&:                        
To mi &ekni… u#im tady t&icet let... A ty studenti jsou rok vod roku 
blb(j$í a blb(j$í… .ím to je..? 

T&ídní zná odpov(". 

T&ídní:                    
Studenti jsou po&ád stejn), Milane… Ale ty jsi rok od roku chyt&ej$í a 
chyt&ej$í… 

Fyziká& nechápe, zda-li to je urá!ka, nebo pochvala a zatne zuby. 

   Matiká&ka:      
  Tak budeme #ekat na toho Kolmana? U! je p%l dvanáct)….?  

Rukou upraví natupírovan) ú#es a p&em)$lí, co si v této situaci po#ít. Je$t( nikdy 
nenechala nikoho propadnout.  

Fyziká& se u! rozhodl a balí si v(ci ze stolu. 

    Fyziká&:       
  Hele, tak má sm%lu, na m( u! v$ichni #ekaj…    
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Matiká&ka hledá záchranu u T&ídního.  

    Matiká&ka:                                                  
  Tome, je to tvoje t&ída… co to p&ehodit na zejtra…? 

U#itel se d(sí dal$ích administrativních nesrovnalostí. 

    T&ídní:       
  To ne… je to rozhodnutí paní &editelky…!  

Fyziká& souhlasí s T&ídním. 

    Fyziká&:      
  A já mam zejtra volno… jedem k mám( na víkend…  

Matiká&ka jenom bezmocn( rozhodí rukama. 

Fyziká& mávne rukou bere si batoh a odchází ze sborovny. 

    Fyziká&:      
  Kolman je taky blbe#ek… u m( má za p(t… tudí! propadá… 

0:128    PLÁCEK P*ED +KOLOU - DEN 

jízda, ramínko 

______________________________________________________________ 

Fyziká& nastartuje taxíka a se sv)mi d(tmi odjí!dí od $koly. 

__________________________________________________ 

Pohled z auta. Minou Michala, kter) klidn)m krokem a s cigaretou v puse p&ichází 
po chodníku, mávne na pozdrav za odjí!d(jícím taxíkem.  

______________________________________________________ 

Kamera v aut(. Fyziká& d(lá, !e ho nevidí.  

________________________________________________________________  

Jízda s Michalem. P&ed dve&mi se zastaví, vydatn)mi tahy dokou&í a ob&adn( zahodí 
nedopalek.  

Sundá sluchátka z u$í a nechá je plandat na krku.  

0:129   SBOROVNA - DEN 

jízda, ramínko 

______________________________________________________ 

Michal vchází do sborovny a sebev(dom( se rozhlédne.   

V$echno je tu sbalené a uklizené.  

Sedí tu jenom T&ídní,  p&ed sebou zku$ební protokoly z postupek. 

    Michal:       
  Ahoj… 

T&ídní zvedne hlavu. 

    T&ídní:       
  Ahoj… 

Michal stojí a vyz)vav( #eká. 

T&ídní se cynicky usm(je. 

    T&ídní:       
  A co #eká$, !e te" bude…? V$ichni jsou dávno pry#…  
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Michal se sebev(dom( rozkro#í. 

    Michal:       
  Tak to mi budete muset dát náhradní termín... 

U#iteli dochází trp(livost, je alergick) na jeho agresivní projevy. 

    T&ídní:                                                                 
             Michale, nemusíme nic! Bodnul si to! Z postupky má$ tudí! za p(t… 

Michal se drze usm(je. 

Michal:                                         
Tak!e to mam vopakovat…? 

T&ídní se postaví a je to poprvé, co zv)$í hlas. Michal je mu vskutku nesympatick). 

    T&ídní: 

  Né opakovat… Má$ t&ikrát p(t…a to je vylou#ení ze $koly… 

Michal zatuhne. 

    Michal: 

  Vylou#ení…? To m( kv%li zkurven) matice vylou#íte ze $koly…!? 

T&ídní pokr#í rameny. 

    T&ídní: 

  Nem%!u nic d(lat… to si vy&e$ s paní &editelkou… 

Prásknou dve&e. Michal odchází, na chodb( &ve jako $ílenec. 

    Hlas Michala:      
  Taková debilní pakárna…!!! 

T&ídní se zase posadí a zklid,uje se listováním v papírech. 

T&ídní:                                                          
Ty si pakárna… 

O:129A  CHODBA +KOLY - DEN 

jízda, ramínko 

_____________________________________________________ 

Jízda. Rozzu&en) Michal jde po chodb(. 

Dva primáni ho vystra$en( pozorují. 

    Primán I:      
  Fakt, von to asi neud(lal…  

Nesta#í do&íct, proto!e inkasuje ránu p(stí, a! odletí ke zdi. 

    Michal:       
  Já sem ti nedovolil mluvit, ty $mejde!  

Druh) primán vyb(hne p&ed $kolu.  

    Michal:       
  Rozkopu ti ten zad(lanej ksicht…!  

a u$t(d&í primánovi kopanec do stehna. 

Nadhled 
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0:130      BYT KOLMANA  – VE.ER  

jízda, ramínko 

________________________________________________ 

Prostorná, vkusn( za&ízená hala. 

Podhled. V ko!ené sedací souprav( sedí paní Kolmanová a vedle Michal.  

Oba se tvá&í zkrou$en( a pokorn(. 

Kolem chodí Kolman jako tygr v kleci. 

    Kolman:      
  Prost( p%jde$ na jinou $kolu… tahle je stejn( k ni#emu…. 

Ticho. 

Kolman se oto#í k synovi. Ten nesm(le $pitne. 

    Michal:       
  Já nechci na jinou $kolu… 

Kolman vystartuje k sedací souprav(, ale man!elka si zase p&esedne Kolmannovi do 
cesty. 

    Kolman:       
  Pude$ na jinou $kolu…! 

    Michal:       
  Nepudu na jinou $kolu… 

    Paní Kolmanová: 

  Michale…! 

Kolman se dostává do varu, u! ho to nebaví a nemá rád  odpor. 

Kolman:     
 Nepude$? A pro# jako nepude$? M%!e$ mi &íct jeden pádnej d%vod…? 

Michal hledá tu správnou odpov(". 

    Michal:       
  Na t)hle  $kole jsem si zvyknul…  

Kolman vyvalí o#i. 

    Kolman:      
  Jó ty sis zvyknul… 

A op(t la#n( krou!í po místnosti. 

Kolman:             
Zvyknul sis, !e ti tatá v$echno za&ídí…  

Kolman uchopí #ínskou vázu a rozt&í$tí jí o podlahu. 

    Kolmanová:      
  Ji&í… 

    Kolman:      
  Zvyknul sis, !e ti táta v$echno koupí…  

Kolman smete hifi v(!, která se roz&í$tí o podlahu. 

    Kolman:      
  Zvyklnul sis, !e kdy! post&íká$ barák sprejem, tak to táta zaplatí… 

Kolman vezme !idly a prohodí ji oknem do bazénu. 

    Kolman:      
  Zvyknul sis, zvyknul sis, zvyknul sis… 
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Kolman s ka!d)m slovem zdemuluje kus haly.  

Kdy! se uklidní sedne si proti Michalovi, kter) se rozplá#e. 

    Kolman:      
  Tak!e prost( p%jde$ na jinou $kolu… 

Ticho, jen dech Michala. 

    Michal:       
  Já nechci na jinou $kolu….       

Michal se hystericky rozbre#í a utíká k sob( do pokoje. 

    Paní Kolmanová:     
  Mí$o… 

Kolman se za ním uchichtne. 

    Kolman:      
  Pude$ na jinou $kolu… 

Paní Kolmanová si sedne vedle man!ela. 

    Paní Kolmanová:     
  Ji&í…. 

Kolman se stulí man!elce do klína a prudce oddechuje.  

Kolmanová ho hladí po hlav(. 

    Paní Kolmanová:     
  To bude dobr), Ji&í….        

0:131    SVATÁ KLÁRA - NOC 

jízda, ramínko 

____________________________________________________________ 

Jízda jeskyní s ko$em kv(tin. 

Zastaví se u stolu, kde sedí proti sob( *editelka a pan Kolman. Upíjejí aperitiv a 
listují v jídelních lístcích. 

Kolman se podívá vzh%ru. 

_______________________________ 

Podhled. 

Prodava# kv(tin se vlezle usmívá. 

____________________________________ 

Celek, Detail, Protidetail 

Kolman vybere kv(tinu a podá &editelce. Ta je nad$ena. 

Kolman platí bankovkou prodava#i kv(tin. 

*editelka:                                                                  
 D(kuji, ty jsou krásné… 

Kloman se rozproudil a bere si op(t &e#. 

Kolman:                                             
… tak!e, kde jsem skon#il… jo, !e ta moje  firmi#ka nedávno 
finan#n( podpo&ila ústav pro posti!ené d(ti… 

*editelka je op(t seriózní. 

*editelka:                                                                            
To je chvályhodné….. 
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Kolman:                                                                                   
Ale víte, co bylo zajímavé. Ty posti!en) nebo!áci m(li na chodbách 
podobn) mal%vky jako máte v t) va$í $kole… he he he… 

*editelka je zahanbena. 

*editelka:                                                                              
Ale né…? 

Kolman:                                                                              
A o t(ch va$ich po#máranej lavicích ani nemluvím… 

*editelka se stydí za svoji $kolu a cítí pot&ebu se omluvit. 

 *editelka:                                                                            
No je to vostuda, já vím, cht(lo by to v$echno vym(nit... 

__________________________________________________________ 

Ruce #í$níka ukazují láhev  bílého vína. V pozadí krb. 

________________________________________________________ 

Kolman souhlasí. 

_________________________________ 

.í$ník otevírá láhev. 

________________________________________ 

*editelka kouká. 

Kolman si víno prohlí!í ve skleni#ce, dlouze si p&ivoní a napije se lehce. Zamyslí se 
nad kvalitou a k)vne na obsluhu. 

    Kolman:       
  Lahodné…  

______________________________________________________________ 

.í$ník naleje ob(ma a odchází. Kamera nají!dí. 

Kolman si 'ukne s &editelkou. 

Kolman:                         
Paní Mirko, znáte anglick) typ $kol…? U#itelé chodí v obleku a !áci 
mají uniformy… 

*editelka souhlasí, ale nechápe, kam to Kolman sm(&uje. 

*editelka:                                                                             
Moje &e#… 

_____________________________________________________________ 

Detail 

Kolman:                                                                    
Já mám te" dv( mo!nosti. Bu" dám kluka na jinou presti!ní 
$kolu, nebo ho nechám u vás… ale vy to tam dáte do kupy…! 

____________________________________________________________ 

Detail. 

*editelka je $okovaná a imponovaná zárove,, takovou razanci ne#ekala. 

___________________________________________________________ 
  

Detail 

Kolman:                                                                               
A já vám s tím pom%!u… na za#átek Vám po$lu sponzorsk) dar… 
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___________________________________________________ 

Detail 

*editelka se nadechne p&i p&edstav(, jak miliónu korun proudí na její $kolu. 

___________________________________________________________ 

Detail 

Kolman:     

*ekn(me, po$lu vám tam svoji stavební filmu. A v$echno to spravíme… 

________________________________________________________________ 

Detail 

*editelka je nad$ena a zklamána zárove,. 

  *editelka:                                                                     

Ano…? 

______________________________________________________________ 

Detail 

  Kolman:                                                                         
No, vy mi tam dáte na fasádu, &ekn(me, desku za sponzoring… 

Kolman:                                                                       
A hlavn(, hlavn(… se tam obklopíte lidmi, kte&í mají trochu úrove,… 
-ádn) socky, !ádn) roláky, !ádn) tykáto. A dáme vám tam 
monitoring… 

*editelka je p&ehlcena informacemi a cizími slovy. 

  *editelka:                                                                   
Monitorik…? 

  Kolman:                                                                            
No kamery, v$ude kamery… a v &editeln( na monitoru vidíte, kdo co 
d(lá a co &íká… já to mám ve firm( a funguje to skv(le…! 

________________________________________________________________ 

Celek 

*editelka je u! trochu p&iopilá, nerozumí jeho hant)rce, ale sm(je se naplno. 

*editelka:                                                                     
 Hi hi hi…     

*editelka upije a zachutná jí. 

*editelka:                                                                              
Lahodné…lahodné…! 

0:132     NA ULICI  – DEN  

jízda, ramínko 

____________________________________________________ 

Detail psího lejna jak vjede do vysava#e. 

Petr s vysava#em #istí chodník od psích v)kal%. Michal a Klára to komentují.  

Michal:             
Ty vole, to je super stroj, pu# mi to na chvíli…  

Petr mu rád p&edá extraktor.  
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Michal:        
Tyo, kdyby to m(lo zp(tnej chod, to by mohl bejt  hovnomet…  

Michal vysává,  co mu p&íde pod ruku, p&iblí!í se k záhonu r%!í a jednu vysaje. 

    Klára:       
  Ty si fakt romantik… 

Michal namí&í hubici na Kláru a saje jí vlasy. Klára ho odstr#í. 

    Klára:       
  Debile, co d(lá$…? 

    Michal:       
  Saju t(, né…? 

Petr se také baví a $pi#kuje Kláru. 

    Petr:       
  Kláro… von t( furt saje a ty ho furt nic… 

  Klára:                                                                              
Ti si taky blbe#ek, vi"… Pavla t( pot&ebuje a ty na ní sere$… 

Petr na chvíli zvá!ní. 

Petr:                                                                                    
Dyk je hysterka… já u! jí to ne!eru… 

Klára:                                                                   
Hysterka, jo? A pro# tedy utekla z domu…? 

To Petra trochu zarazí. 

    Petr:                                                               
  Jo…? Pro#….? 

  Klára:                                                                          
Te" spí u Toma… 

Michal ironicky poznamená. 

  Michal:           
U t&ídního…? Tak to ji nic nehrozí… !e jo, Kláro…? 

Petr p&emlouvá sám sebe. 

  Petr:                    
To bude zas v$echno v pohod(... 

Michal se také usm(je, majetnicky obejme Kláru a sprost( promluví. 

Michal:              
 Tak co, Kláro, kdy si spolu kone#n( za$ukáme…? 

Klára se nenechá vyto#it. 

    Klára:       
  Dneska zrovna nemám #as…   

Michal se také nenechá vyto#it. 

    Michal:                                                                         
  Hmmm, tak co zejtra…? 

Klára se uchechtne, vyprostí ze sev&ení. 

Klára:                                                                                       
Noooo... zejtra by to mo!ná $lo… 

Klára odchází, boky se jí vlní, l)tka propínají, vlasy se mosazn( t&pytí. 

Kluci za ní zasn(n( hledí. 
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    Michal:       
  Ty vole… ta m( fakt bere… to je taková d(vka… 

Na chodníku se objeví vrás#it) d(dek se zapálenou Startkou. 

    D(dek:       
  Tak mláde!i… p&esun do Zborovské… 

    Michal:       
  A kdy bude zase n(jaká dal$í akce…? 

    Petr:       
  Tob( to jako nesta#ilo…? 

Michal mávne rukou.  

    Michal:       
  Prosim t(… to nestálo za &e#… 

    Petr:       
  Marek chce d(lat wholetrain… tak o dáme s nima…   

0:133   SBOROVNA - DEN 

jízda, ramínko 

_____________________________________________________________ 

*editelka vede sch%zi. Odjí!díme z detailu &editelky na celek.  

Kolem stolu sedí v$ichni u#itelé, které jsme dosud poznali i nepoznali, krom( 
.e$tiná&e Karla, kter) se do $koly u! asi nevrátí. 

    *editelka:       
  Za#neme tím Kolmanem... 

Fyziká& souhlasn( k)ve hlavou. 

    *editelka:       
  Nem%!eme ho nechat opakovat kv%li jedn) postupce… 

T&ídní je p&ekvapen, ostatní kanto&i také.    

    T&ídní:                                                                                                            
           To není jedna postupka… 

Fyziká& se sna!í T&ídního podpo&it.  

    Fyziká&:                                                                            
  M(l t(ch postupek asi sedum a tohle byla t&etí, kterou m(l za p(t… 

*editelka t&epe rukou, aby ztichl. 

*editelka:                                                                     
Vyzkou$íte ho e$t( jednou! Von se to v$echno nau#í… pan Kolman se 
za n(ho zaru#il… a podal odvolání…  

A podívá se p&ísn( na Matiká&ku, která se zastydí. 

Matiká&ka:                                                                         
No já ho tedy e$t( vyzkou$ím… 

Fyziká& to ironicky komentuje. 

Fyziká&:                                                                          
Jestli ale p&íde, blbe#ek… he he he… 

*editelka objas,uje celou situaci, aby u! v$ichni kone#n( pochopili. 

*editelka:                                                                    
Pan Kolman je p&edseda p&edstavenstva firmy, která nám dá 
sponzoring… 
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T(locviká& je nad$en a okam!it( reaguje. 

T(locviká&:                                                               
V)born(… tak kone#n( za&ídíme posilovnu…! 

T&ídní se ironicky usm(je. 

T&ídní:                                                                       
 A nechce tu pan Kolman rovnou u#it…?   

*editelka nebere jeho poznámky na v(domí a zvy$uje hlas. 

*editelka:                                                                         
Abychom se vyhnuli v$em improvizacím, berte to jako kone#né 
rozhodnutí…  

T&ídní upije z hrnku zelen) #aj a rozvalí se v !idli. 

Ale *editelka pokra#uje. 

*editelka:                                                 
A ví$, kdo za to Michalovo chyb(ní m%!e…? 

T&ídní se sna!í je$t( trochu !ertovat. 

T&ídní:                                                                                   
 Telecom? Microsoft…? 

*editelka:                        
Tv%j kamarádí#ek Petr Kocourek. Ví$, kolik má neomluvenejch 
hodin...? 

T&ídní souhlasn( p&ikyvuje. 

    T&ídní:                                                                              
  Vím… víc ne! dost…  

*editelka:                                                                                         
Práv(…! Ten Kocourek toho Michala svádí… Tahá ho za $kolu, toulá 
se po nocích, sprejuje, fetuje a ur#it( i krade…! Kde jinde by na ty 
spreje bral…? 

T&ídní se pokusí o odpor. 

T&ídní:                                                                           
Jak m%!e$ tvrdit, !e n(kdo krade? Je p&ece ,áká presumpce neviny!  

*editelka mluví op(t k ostatním. 

*editelka:                
My tu chceme vybudovat exkluzivní $kolu…! A né n(jak) sprejersk) 
doup(… A proto navrhuji vylou#it toho Kocourka ze $koly…! Kdo je 
pro…? 

Matiká&ka zvedá ustra$en( ruku a vysv(tluje ostatní koleg%m. 

    Matiká&ka:      
  Z matiky je naprosto nedostate#n)… 

Fyziká& také zvedá pomalu ruku. 

    Fyziká&:      
  Je to ignorant… 

Postupn( se zvedají dal$í a dal$í ruce, jakoby to bylo v$echno p&edem p&ipravené. 

*editelka se rozhlí!í, o#ima propichuje své váhavé kolegy.  

*editelka:                     
Sedum? Ze t&inácti? Tak!e zapí$u dal$í bod… vylou#ení Petra 
Kocourka za stodevatenáct neomluven)ch hodin… 

T&ídní si dá hlavu do dlaní. 
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*editelka v$ak má energie dost a dob&e se p&ipravila. 

*editelka:                                                                    
To, co se tady celou dobu d(je, jenom dokazuje, !e tady „Tomá$“ 
není schopen seriózn( pracovat jako t&ídní u#itel… a jako u#itel 
v%bec…! 

T&ídní zvedne hlavu a nep&átelsky kouká na *editelku. Ta se v$ak nenechá vykolejit, 
dob&e se na sch%zi p&ipravila. 

*editelka:                                                                   
Jeho amatérské experimenty ohro!ují samotnou existenci $koly.. 

T(locviká& se bázliv( zapojí. 

T(locviká&:                                                                      
 Ale Mirko, to snad ne…? 

*editelka ho tvrd( utne. 

*editelka:                                                                                 
Nech m( domluvit….! 

A nadechne se k poslednímu úderu. 

*editelka:                                                                     
Nejen!e st&íká po nocích se sv)mi studenty graffiti… nejen !e svádí 
mladistvou Krumbachovou v kabinet(… 

A sd(lí poslední trumf. 

*editelka:                                                                                   
…ale dokonce neváhal zfal$ovat t&ídní knihu, aby Krumbachovou 
zbavil osmdesáti t&ech neomluven)ch hodin….! 

Matiká&ka nahlas vyhekne. 

    Matiká&ka:      
             Heh… 

    *editelka:       
          Ano, je to bohu!el tak tak tak…. 

A radostn( pronese záv(re#n) ortel. 

*editelka:                                   
Koneckonc%… Tomá$ se sám rozhodl odejít, !e… Nikdo si nep&eje, 
aby to tady za#ala vy$et&ovat policie, !e…? 

*editelka se rozhlí!í po vystra$eních u#itelích.  

Nikdo se neodvá!í oponovat, nikdo neví, co kdo na koho je$t( ví. 

Tomá$ dopije zelen) #aj, smutn( se usm(je a vstane. 

Tomá$:                                                                             
V tak „exkluzívní“ $kole fakt nez%stanu… 

0:134  BYT T*ÍDNÍHO - VE.ER 

jízda, ramínko 

___________________________________________________________________ 

Petr zvoní u  dve&í T&ídního u#itele. 

Pavla se dívá kukátkem. Op&e se o dve&e, neví, jestli má otev&ít. 

Zvonek zase zazvoní. 

Pavla d)chá a p&em)$lí.  
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Petr odchází. 

Pavla kouká do kukátka. 

Kdy! je Petr dole, dve&e se otev&ou. 

    Pavla:                                                                 
  Pet&e… 

Petr vybíhá nahoru. 

Pavla stojí ve dve&ích. 

Dlouho na sebe hledí. 

Petr p&ijde a! k Pavle a obejme ji. Pavla se nebrání, ale také neop(tuje. 

    Petr:       
  To bude dobr)….vid !e jo... 

Pavle te#ou slzy po tvá&i. 

    Pavla:       
  Já nevim... 

    Petr:       
  Dy' já t( mam fakt rád… 

Pavla se tro$ku odtáhne, smutn( se na Petra podívá a set&e mu svou vlastní slzu. 

    Pavla:                                                                                                 
  Já tebe taky…. Ale ty toho vo mn( ví$ málo... 

    Petr:       
   Já p&ece sem s tebou... 

Pavla vrtí hlavou. 

Pavla:                                                                          
Nedoká!u navíc &e$it, jestli n(kde nespadne$ ze st&echy, nebo t( 
nezav&ou...       

Na to Petr nemá chytrou odpov(" a rozpa#it( mrká.  

    Pavla:       
  Te" ne. Fakt ne. Prosim. Nejd&ív musim dát dohromady sebe... 

Pavla za sebou zav&e dve&e.  

0: 135     KABINET T*ÍDNÍHO - DEN 

jízda, ramínko 

_________________________________________________________________ 

T&ídní si balí v(ci ze svého kabinetu. 

Desky, kresby, knihy, mapy, modely, v$echno, o #em má pocit, !e je jeho. 

Klára ho strnule pozoruje. 

T&ídní se provinile usm(je. 

    T&ídní:       
  Sorry Kláro, víc jsem ud(lat nemohl… 

Klára povznesen( zat&epe hlavou. 

  Klára:        
 *editelská d%tka… to je taky dobr)… 
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T&ídní se dotkne dív#ích vlas% a má se k odchodu. 

    T&ídní:       
  Tak se tady dr!… 

Klára ho chytí za ruku. 

    Klára:       
  A co ty…? Co te" bude$ d(lat… 

T&ídní její ruku dr!í a bojí se pustit.   

    T&ídní:       
  Hmmm… tak nejd&ív se rozlou#ím… se svou t&ídou… 

Vyjde ze svého kabinetu, Klára za ruku s ním. 

0: 136     CHODBA - DEN 

jízda, ramínko 

 

_______________________________________________________________ 

Jízda . T&ídní s Klárou krá#í chodbou. 

Klára se tvá&í osudov(. 

T&ídní se smí&liv( usmívá. 

Barevné obrázky mizí za neutrální bé!ovou. 

Dva malí&í natírají chodbu vále#kem. 

0: 137      T*ÍDA - DEN 

jízda, ramínko 

_____________________________________________________ 

  

Makrodetail tabule, odjezd na celek. 

Na tabule je nápis: „AHOJ SEPTIMO Tomá$“ 

Kamera odjí!dí od nápisu. 

Pod tabulí na kated&e le!í Klára s Tomá$em. Oba skoro bez $at% a bu$í do toho jako 
zví&átka. Katedra duní jejich pohyby. 

Na zdi ve zlatém ráme#ku President .eské republiky. Jakoby v$emu dodával 
ob&adní d%le!itost. 

0:138  ULICE - VE.ER 

jízda, ramínko 

__________________________________________________________ 

Petr ov($en ta$kami jde po ulici.  

Drobná matka cupitá za ním, za ní Maxík. 

0: 139      BYT PETRA - NOC 

jízda, ramínko, 
____________________________________________ 
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Petr dává ta$ky do kuchyn( na st%l. Maxík pomáhá. 

Matka v p&edsíni sundává kabát a je pot($ena. 

    Matka Petra:      
  Ty si hodnej kluk Pé'o, kdy! chce$… 

Petr jde k sob( do pokoje. 

    Petr:       
  To je pohod(, mami… 

Matka dává jídlo do lednice a nahlas p&em)$lí. 

Matka Petra:       
Tak a co bych dneska uva&ila…? Ku&e to bylo v#era… !e bych ud(lala 
$pekov) knedlíky… co myslí$…? Anis mi ne&ek, co jste m(li 
k ob(du….?  

Matka se zarazí a p&em)$lí. 

    Matka Petra:      
  Já sem blbá…dyk $kola u! skon#ila…  

Matka jde za Petrem do pokoje. 

Matka Petra:          
No jo, je konec $kolního roku… tak jak to vlastn( dopadlo ty 
postupky… ani ses nepochlubil…? 

0:140  POKOJ PETRA - VE.ER 

 

_____________________________________________________ 

Matka vstoupí do Petrova pokoje. 

    Matka Petra:      
  Jak dopadly ty postupky? Ud(las to…? 

Ale Petr nikde není. 

Matka se rozhlí!í po pokoji. 

I chodba je prázdná. 

Matka vyhlédne ven z okna. Kamera p&ed oknem. 

Petr jde po chodníku s igelitkou v ruce, $venk nad paneláky na podve#erní Prahu. 

Matka si smutn( povzdechne. Z kapsy vyndá prá$ky a jeden polkne. 

Matka se napije vodky p&ímo z láhve. 

Obloha se modrá, blikají první hv(zdy. 

Matka se op&e o parapet a zhluboka nadechne letního vzduchu. Lehce se usm(je. 
Je vlastn( asi v$echno v po&ádku. Tohle m(sto, ten Petr, tenhle panelák, tyhle  
prá$ky, tahle vodka. Matka se znovu napije a je jí fajn. 

0:141       NÁDRA-Í - NOC 

stedycam, nebo motorka, !eb&ík na kameru, !eb&íky pro writery 

_____________________________________________________ 

Nadhled nádra!í. Do obrazu se objeví skici vlaku. 

________________________________________ 

Podhled. Kluci koukají na skici vlaku. Sto!áry. 
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_______________________________________ 

 

Kluci procházejí plotem a probíhají k&ovinami. 

Kluci #ekají ve k&oví a v$e sledují. Petr, Michal, Marek a jeho parta. 

________________________________________________  

N(kdo si vá!e p&es obli#ej $átek, n(kdo si nasazuje kuklu. 

___________________________________________________ 

Petr se sehne a pevn( si zavazuje kani#ky. 

_________________________________________ 

To#eno v celku, pak detaily. Parti#ka se za nimi p&ipravuje. 

Michal je hodn( nervózní, t&esou se mu ruce. 

    Michal:       
  Ty v‘… já se musím vychcat… 

Petr se nap&ímí. 

    Petr:       
  Já se musim taky vychcat, nebo se poseru… 

Oba kluci vedle sebe mo#í. 

    Michal:       
  Ty vole, taky se$ tak v nervu…? 

Petr:          
Ty vole, já sem v nervu hned t&ikrát - podmínka… máma… Pavla… a 
ke v$emu m( vyhodili ze $koly… 

Michal sebou cukne. 

    Michal:       
  Hmm… já vim… 

Petr se jízliv( usm(je. 

    Petr:        
  A prej se na tom podepsal tv%j fotr... 

Michal zapne poklopec a koktá jakoby se omlouval. 

Michal:          
Ty vole, Pet&e, sory… fotr je fakt #urák, no… Mn( zas zakázal s tebou 
kamarádit… 

Petr zapne poklopec. 

    Petr:       
  Tys mu asi &ek, !e spolu malujem, co…? 

Michal se na n(ho ura!en( podívá. 

Michal:          
No dovol…? Ale von to prost( vy#muchá… v$echno vy#muchá…  

Petr se zamyslí. 

    Petr:       
  Hmmm… vidí$ a já ti dycky závid(l, !e to má$ leh#í ne! já…. 

Michal mávne rukou. 

    Michal:       
  Ty v‘… nemá$ co závid(t… já jsem furt v kleci... to je fakt peklo… 
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Petr zvedne hlavu a zhluboka nadechne letní vzduch. 

Petr:                             
Hele, serem na to… Dole #eká vlak, kerej zejtra projede Evropu… A 
v$ichni z toho budou vysran)…! 

____________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

Nadhled, podhled, kamera z ruky, autenticky, stedycam, nebo motorka 

Marek za#íná kreslit velké tvary p&es cel) vagón. Do míst, kam nedosáhne, stoupá 
si na malé $tafle.  

Petr a Michal obíhají kolem vagónu a sledují,  jestli je #ist) vzduch. 

V$ichni kluci malují. Pozadí se jede na t&ech místech sou#asn(, na ka!dou dvojici 
p&ipadly t&i vagóny.  

Michal si nasazuje na hn(dou dózu trysku, co doprost&ed barvu rozpt)lí, ale na 
okraji nechá jasnou hranu.  

Marek si nasadí $irokou trysku a jede svítiv( !lutá písmena. Vlastn( jenom jejich 
v)pln(, o hrany se nestará a bere to od jednoho konce k druhému. 

Petr si nasazuje úzkou ostrou trysku a jásavá písmena za Michalem obtahuje, d(lá 
jim p&esné hrany. Uprost&ed písmen pak d(lá je$t( sv(tlej$í jasnou !lutou, naho&e 
a dole #ervenou.  

A hned za ním postupuje dal$í kluk, kter) má je$t( u!$í trysku a st&ídá #ernou 
naho&e a dole s #ervenou uprost&ed.  

Divoká písmena vystupují z vlaku, objevuje se nápis RHS CREW, kluci z Markovi 
party malují ka!d) své jméno. 

P&es vlak p&eletí paprsek baterky.  

Petr se zastaví, oto#í hlavu na ostatní, jsou zabraní do malovaní. 

Oto#í hlavu na druhou stranu. 

Ku!ele baterek je odhalily.  

K&ik nádra!ák% a ochranky. 

Boty dupou kamením. 

Kluci zahazují spreje a vystartují. 

P&eskakují koleje, rozbíhají se na v$echny strany. 

Petr ukazuje Michalovi sm(r. 

B(!í vedle sebe a srdce jim bu$í o !ivot. 

Michal z vyd($enou tvá&í se oto#í na Petra.  

Petr v $íleném b(hu se usm(je na Michala. 

Jejich obraz se zastaví do mrtvolky. 

TITULKY DO OBRAZU 


