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1 NÁVŠTĚVA 
INT. BYT

FRANTA sedí na gauči a čte si noviny. OZVE se zvonek. 
Franta jde otevřít dveře a v nich stojí PEPA.

FRANTA
Ty volé. Zdar volé.

PEPA
No nazdar vole.

FRANTA
Ty vole.

PEPA
No jo vole.

FRANTA
Tak co vole?

PEPA
Ale vole... znáš to vole.

FRANTA
Jó vole. A co jinak vole?

PEPA
Však víš, vole.

FRANTA
Jistě vole.

PEPA
Tak jó vole.

FRANTA
Dobře vole.

Franta dokončí větu a s úsměvem zabouchne před nosem 
Pepovi dveře a jde si v poklidu dál číst noviny.

KONEC
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2 LUPIČI 
INT. BYT

FRANTA sedí na gauči a dívá se na televizi. OZVE se 
zvonek. Franta jde otevřít. Za dveřmi stojí dva LUPIČI v 
černých kuklách a černém oblečení. (Všechny dialogy jsou 
vedené velice přátelský tónem.) 

FRANTA
Dobrý den.

LUPIČ #1,2
Dobrý den.

Lupiči vejdou dovnitř a rozhlížejí se po pokoji. Poté 
začnou z bytu odnášet věci... nejdříve nějaké drobnosti, 
poté větší věci. Lupič #1 přistoupí k Frantovi...

LUPIČ #1
Nějaké šperky?

FRANTA
(ukáže směr rukou)

Támhle.

Lupič #1 si jde pro šperky. K Frantovi přistoupí 
Lupič #2.

LUPIČ #2
Mobil?

Franta si sáhne do kapsy od kalhot a vyndá z ní mobil s 
peněženkou. Franta podá mobil Lupiči #2. Lupič si vezme 
mobil a podívá se na Frantu a ukáže mu na ruku, ve které 
drží peněženku.

LUPIČ #2 (POKR.)
Můžete ještě...

FRANTA
-Á promiňte... jistě.

Franta podá Lupiči i peněženku.

FRANTA (POKR.)
Prosím.

LUPIČ #2
Děkuji.
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FRANTA
Není zač.

Lupiči si odnášejí z bytu další věci. Franta si jde 
pomalu sednout zpět do gauče a dívá se na televizi. Po 
chvilce k televizi přistoupí Lupič #1, vytáhne kabel ze 
zásuvky a chytne televizi. Snaží se ji zvednout, ale 
nejde mu to, protože je moc těžká. Lupič #1 se podívá na 
Frantu.

LUPIČ #1
Promiňte, mohl byste na chvilku? 

FRANTA
Samozřejmě.

Franta vstane a jde k Lupiči #1, pomůže mu odnést 
televizi. Oba odnášejí televizi...

LUPIČ #1
To víte, už nám to nejde jak
zamlada.

Oba odnesou televizi z bytu. Po chvilce se Franta vrátí a 
unavený od nesení televize se posadí do gauče. Uleví si, 
ale hned na to k oběma stranám gauče přistoupí oba 
Lupiči.

LUPIČ #2
Z dovolením.

FRANTA
Omlouvám se.

Franta se postaví a sleduje, jak Lupiči odnášejí jeho 
gauč ven z bytu. Za chvíli se lupiči vrátí a seberou z 
pokoje poslední věci. Lupič #2 opustí byt, Lupič #1 se 
ještě zastaví u východových dveří s Frantou. Lupič drží v 
ruce lampu.

LUPIČ #1
Takže děkujeme... a někdy se
zas zastavíme. Na shledanou.

FRANTA
Na shledanou.

Lupič opouští vybílený byt a Franta stojí v prázdném bytě 
a mává Lupiči na cestu.

KONEC  
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3 UKLÍZEČKA
INT. CHODBA

Do domu přichází UKLÍZEČKA a v ruce drží inzertní noviny 
s inzerátem „PŘIJMEME UKLÍZEČKU“. Uklízečka jde chodbou a 
přijde ke dveřím, na kterých je nalepený velký papír s 
nápisem „PŘIJMEME UKLÍZEČKU“. Uklízečka přistoupí ke 
dveřím s nápisem a zaklepe na ně. Zevnitř se ozve.

HLAS (M.O.)
Dále.

Uklízečka otevře dveře a úplně celou ji zasype obrovská 
hromada bordelu, která se vyvalila z otevřených dveřích.

KONEC
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4 ZAMKNUTO
EXT. PŘED DOMEM U DVEŘÍ

FRANTA se vrací z nákupu, v obou rukách drží plné nákupní 
tašky. Přijde ke dveřím od domu. Položí si tašky, vyndá 
klíče a snaží se odemknout dveře – nejde mu to. Je čím 
dál nervóznější. Po chvíli začne silou tlačit do dveří.. 
Za okamžik do nich buší. Za další chvíli se rozbíhá a 
snaží se dveře vyrazit. Dále do nich kope, bouchá hlavou, 
zkouší je otevřít svými zuby.

Franta stojí 10 metrů od dveří. Zuřivě se na ně dívá, 
svojí nohou hrabe v zemi... rozbíhá se, běží vší 
rychlostí a naráží do dveří... -odráží se od nich a 
dopadne dva metry od nich, kde se vyčerpaný sesune na 
zem. Zhluboka dýchá a dívá se beznadějně na dveře. Kolem 
Franty projdou ke dveřím MAMINKA s dvěma DĚTMI.

DĚTI
Dobrý den.

FRANTA
(vyčerpaně)

Dobrý den.

Maminka přistoupí ke dveřím a lehce je otevře směrem k 
sobě (opačným směrem, než se je snažil otevřít Franta). 
Maminka drží otevřené dveře a volá na své děti, které se 
dívají na sedícího Frantu na zemi.

MAMINKA
Honem děcka! Pojďte!

Děti rychle přiběhnou k mamince a všichni vejdou dovnitř 
a dveře se za nimi zavřou. Franta má v obličeji udivený 
výraz a v duchu si říká „Já jsem ale idiot“. Franta se 
pomalu zvedne, sebere své tašky s nákupem a jde ke 
dveřím. Cestou pořád kroutí hlavou, jak je hloupý. Franta 
sáhne na kliku a chce otevřít, ale nejde mu to... ještě 
se velice krátce a rychle pokusí dveře otevřít, 
bezvýsledně.

KONEC  
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5 PROBUZENÍ
INT. BYT

FRANTA poklidně a příjemně spí ve své posteli. Začne se 
ozývat tichý ZVUK zámku dveří. Dveře se otevřou, dovnitř 
vejde několik postav – ZÁBĚR pouze na jejich nohy. 
Postavy se blíží k posteli s Frantou. Postel i s Frantou 
se rozpohybuje... -kolem postele stojí čtyři muži v 
černých oblecích a odnášejí postel i s Frantou... -Franta 
se probudí... rozhlíží se strachem a šokovaně kolem 
sebe... začne ŘVÁT. Muži položí postel na zem a přidržují 
Frantu, aby se nehýbal. Jeden z mužů se nakloní nad 
Frantu (ten hlasitě křičí) a přelepí mu pusu páskou.

DETAIL na pásku, na které je napsáno: „ZABAVENO – 
EXEKUCE“.

KONEC



7

6 TOALETA
INT. BYT/CHODBA

FRANTA leží v posteli, probouzí se. Vstane, jde na 
toaletu – otevře si dveře a začne močit. Je stále ospalý 
a má zavřené oči. Při vykonávání potřeby se blaženě 
usmívá a vydává úlevné ZVUKY. Po několika sekundách 
domočí, chystá se spláchnout a otevře oči – ihned mu 
zmizí úsměv ze tváře. Na chodbě stojí 2 starší ŽENY a 
dívají se šokovaně s otevřenou pusou na Frantu. Franta se 
cítí velice trapně, pomalu se nakloní zpět do svého bytu 
a hlavou se podívá doprava – hned vedle východových 
dveří, ve kterých stojí, jsou dveře s nápisem „WC“.
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