
Odyseus v České republice 

 

 
/ Hraje hudba – Vltava, přicházejí dívky v krojích a otvírají stánky,          košík s perníky,taška  

  vyvolávají/                                                                                                                   s pivem 

 

 

Krystína:    Perníky, pardubické perníky!!! 

 

 

Karolína:    Pivo, plzeňské pivo!!!  

 

 

/ přicházejí kluci v krojích, okounějí a navazují kontakt s dívkami, 

 

mění se hudba, začíná polka/ 

 

Jakub:  Pojďme tancovat??? 

 

Jirka: Jdeme nato!!! 

 

/vezmou děvčata, tancují po celém prostoru jeviště asi 1 minutu, 

přichází Odyseus. Přestávají tancovat. Odyseus je zmaten. / 

 

 

 

Jiří:  Kdo to je? 

 

Jakub:  Hej, kdo jsi? 

 

Odyseus:  Kdo? Já?......  Ulysse. 

 

Jiří:  Ten antický… z Řecka? 

 

Ody:   Ne, ale jsem jako on, taky nemohu najít cestu domů. 

 

Jakub: A odkud jdeš? 

 

Ody: Nevím, ztratil jsem svoji identitu. Nevím kdo jsem, nevím kam jdu. 

         Kde to jsem? 

 

Jiří : / ukazuje projekci/  V Praze, to nepoznáš panoráma Hradčan? /Prague castle/ 

 

/ Přicházejí obě dívky, jedna s ošatkou a chlebem, druhá se slánkou/                   chleba,slánka 

 

Krystína:  Pojď a vítej ! 

 

Karol:       Stará česká tradice, chléb a sůl. 



/Ody si ulomí kousek chleba, posolí a ochutná …. 

Krystín předá ošatku Karol a vyzve Odyho k tanci. 

Karol odnáší věci. 

Asi po ½ minutě se mění hudba ….horor … 

Objevuje se Golém a boří …/ 

 

Ody: Co je to 

 

Jiří:  Golem, neovladatelný Golem! 

 

Jakub: Hrozba, násilí, ničivá síla! 

 

Ody:  Proč ho někdo nezastaví? 

 

Jiří: Kdo? Nemáme „šem am foráž“ 

 

Ody: Co je to? 

 

Jakub:  Magická formulka, zaklínadlo. 

 

/Golem se zatím přiblížil, postupně se ho snaží nějakým výkřikem zastavit/ 

 

Jiří: Stůj!!! 

 

Jakub: Nehýbej se! Odejdi! 

 

Krystín: /pláče, kleká / Nenič, prosím tě nenič. 

 

Karol: /se přidá/  prosím , prosím, prosím. 

 

Ody:  To neslyšíš ty obludo.  Chceme  klid a MÍR! 

 

/Golem zavrávorá, zastaví se / 

 

Jiří : Podívej. Ty jsi ho zastavil. Řekl jsi to. 

 

Ody: Co jsem řekl? 

 

Jakub: Zaklínadlo, „šem am foráž“ 

 

Ody: Já???  Co jsem řekl? 

 

Kryst: Kouzelné slovo  M Í R ! 

 

Karol:  Mír! 

 

Ody: Mír??? 

 

Sbor:  M Í R !!! 

/Golem se skácí…utichá hororová hudba … ticho… postupně zesiluje Vltava/ 



/Jiří se přiblíží k e Golemovi / 

 

Jiří: Je mrtví. 

 

Jakub: Už nebude škodit. Ody, tys nás zachránil. 

 

Karol a Kryst: /uchopí Odyho za ruce/ Musíš s námi zůstat! 

 

Ody: To nejde, musím jít! 

          Táhne mě touha po domově, je to tam kde je klid a mír. 

           Pojďte to místo hledat se mnou. 

 

Jiří: Ty věříš v takové místo? 

 

Kryst: Pokud takové místo najdeš, chceme tam žít s tebou. 

 

/Ody odchází , všichni mávají.Dívky volají …Počkej, počkej!!! 

Běží k stánkům a pak k Odymu a dávají mu pivo, perník …/ 

 

??? 

 

   

 

  

 


