
SEDM STATEČNÝCH ŽIDŮ 
 

Poprvé sehráno v březnu 2004 v rámci pásma Zlý večer II 
 

OSOBY A OBSAZENÍ 
 

AMÍK, nablblý Texasan…….........………………………………….……………. Tadeáš Petr 
ANGLÁN, arogantní gentleman…………………………..………………  Štěpán Benyovszký 
ŽID, ortodoxní rabín………………………….…………..…………………..... Ondřej Gabriel  
RUDOCH 1,3,5,7,9,11, indiáni na odpis…………………………………. Lukáš Rumlena   
RUDOCH 2,4,6,8,10,12, další indiáni na odpis ……………………………..Michal Rydlo 
 
Počet postav/počet mrtvol: 15/13 
Bodycount ratio: 87% 
 

(Do tmy zazní čtyři výstřely, rozsvítí se, na scéně stojí Amík, Anglán a Žid. Všichni 
mají dlouhé kabáty, širáky a pejzy. Amík je vyzbrojen brokovnicí, ostatní disponují 
toliko kolty) 

ŽID: Tak už jsme jen tři… 

ANGLÁN: (k Amíkovi) To jste nemusel.  

AMÍK: (nabíjeje evidentně před chvílí použitou kulovnici) Ále, však jich škoda nebude, 
jenom nám to komplikovali. Zvlášť ten Francouz a jeho kafrání. L’ Bizón!! 
Žabožrout jeden blbej. A ten Polák... 

ŽID: No ale nemusel jste je rovnou...no...jak bych to.. 

ANGLÁN: ...“rozstřílet kulovnicí na krvavé cáry“ je, věřím, termín, který hledáte, 
kolego. 

AMÍK: Tady jsme kurva na Západě, tady se věci řeší přímo a ne u hrnku čaje, tak se 
koukej aklimatizovat, Angláne! (Všichni pantomimicky naskočí na koně a 
pantomimickým přešlapováním na místě předstírají jízdu vpřed, Žid má o něco nižší 
posez a lehce se posouvá dozadu, má totiž mezka) 

ANGLÁN: A nebyl snad původní plán této mezinárodní konspirace nechutně 
bohatých finančníků sestrojit funkční hvězdolet, pohánět ho zde získanou ropou, 
kolonizovat měsíc a vybírat od smetánky celého světa tučné nájemné? Chápete 
snad, že teď jsme na to sami. 

ŽID: (zaostává za ostatními) Počkejte na mě, já mám mezka! (Tempo se srovná) 

AMÍK: Jo, teď jsme na všechnu tu ropu sami, což znamená, že každej z nás na tom 
vytříská víc. Logická dedukce, kámo! (Teatrálně si ťuká na čelo)  

ŽID: Ale co plán? 

AMÍK: Byl to plán zcela debilní…(Kolem pojednou prochází indián – Rudoch1) 
Rudoch! (Odšije indiána, který odlétá) 

ŽID: Jako ortodoxní Žid by ses měl aspoň držet desatera. 

AMÍK: Kde jsem to…aha, plán zcela debilní, stejně jako nebetyčně idiotský nápad 
převlíct se za rabíny. 

ŽID: Ale já jsem rabín. 
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AMÍK: To si buď, ale proč tu v těchle hadrech sakra šaškujem všichni? 

ŽID: Je to důležitá kamufláž a pojistka naší mise. 

ANGLÁN: Rozdílnost oděvů by nás činila nápadnými. 

AMÍK: Blbost, tyhle rudoši jsou evidentně primitivní opice, které neví, co to oděv 
vůbec je, natož pak co je to Žid. A jdou nám po krku tak jako tak. (Na scénu opět 
vstoupí indián – Rudoch 2 a ničeho si nevšímaje prochází kolem) Další! (Je Amíkem 
strašně rozšit a  vystřílen ze scény)  

ANGLÁN: A jsme u toho, palebná síla našich ex-kolegů nám bude chybět. 

AMÍK: No to jsem se nadřel… 

ANGLÁN: To byla jen kapka v moři. Šiky po zuby ozbrojených indiánských 
hrdlořezů už jsou nám v patách a nemyslí na nic jiného, než jak nám uříznout 
půlku hlavy.  

ŽID: A dát si ji za opasek. 

ANGLÁN: Brzy budeme v pasti a zásoby sekaného olova se krátí.   

AMÍK: Žvásty, ty určitě pušku v životě neviděli, jednou ranou jich zaženu celej 
kmen. Tyhle vypatlaný divochy nemůžete brát jako normální lidi! 

ŽID: Takže při restriktivním výkladu Tóry se na ně páté přikázání nevztahuje. Chtěli 
jsme je přece všechny vystřílet? 

ANGLÁN: No a na to právě už nemáme munici. 

AMÍK: Jak řikám, stačí je zahnat a ropa bude naše.(Vejde Rudoch 3)…Rudoch! 
(Rudoch 3 je Amíkem odpraven ze scény) 

ANGLÁN: To je ale nesmíte zahánět takhle po jednom. (Tu z druhé strany Rudoch 4, 
v ruce třímající zjevný bílý prapor. Amík ho odpráskne)  

ŽID: (sesedá z mezka, ukazuje na mrtvolu) Hele, to vypadá jako bílá vlajka míru! 
(Ostatní též sesednou) 

ANGLÁN: Nesmysl, tak pokročilou symboliku nemůže jejich protokultura znát. 

ŽID: No ale třeba bysme mohli přece jen zkusit vyjednávat – olovo dochází… 

AMÍK: Brouk!!! (Zuřivě střílí do země. Ostatní na něj vrhnou nenávistné pohledy) No 
dobře, dobře, budeme šetřit municí – až se objeví další rudoch, budem 
vyjednávat. 

ANGLÁN: Konečně rozumná řeč. (Vzápětí se vskutku objevuje Rudoch 5) 

AMÍK: Rudoch! (Ka-boom! Odlet. Nevěřícné pohledy Anglána a Žida) Holt reflex, no…. 
(Přichází Rudoch 6, Amík už chce střílet, Žid mu ale drapne pušku a hodí ji stranou. 
Společně s Anglánem skočí na rudocha, chytnou ho a přirazí k zemi, kde ho 
znehybní) 

ŽID: Neboj se, nechceme ti ublížit. Teď nám řekni…(Amík znovu popadne pušku, 
bleskurychle přiskočí k ležícímu rudochovi a ustřelí mu hlavu. Rudoch 6 zůstává 
ležet na scéně) Vůl! Drž ho! (Směrem k Aglánovi, vida, že se blíží Rudoch 7. Anglán 
znehybní zmítajícího se Amíka) Nechte to na mě! (Vykročí k Rudochovi 7) Hola hej, 
velký Manitou buď pochválen! (Gestikuluje na ostatní stylem „vše jde podle plánu“) 

RUDOCH 7: (prohlíží si ho stylem „co je to za péro“) Nazdar. 
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ANGLÁN: Ta opice mluví! 

ŽID: Nechceme ti ublížit, jsme přátelé! 

RUDOCH 7: (nedůvěřivý pohled na mrtvolu Rudocha 6, kterou A a T rádoby 
nenápadně odkopávají stranou, křečovitě se usmívaje) A co teda chcete? 

ŽID: Ó, můj pokrevní rudý bratře, vzdávám úctu tvému mocnému kmeni! 

RUDOCH 7: Seš teplej, nebo si čet moc Mayovek? (Všichni jsou v šoku, chvíle 
hrobového ticha) 

ŽID: Eh, tedy – přišli jsme obsadit tuto zemi, neboť nám byla Bohem předurčena. 

RUDOCH 7: Ale tady už jsme my… 

ŽID: No jo, ale chápej, my jsme příslušníci toho nejstarobylejšího národa na světě, 
kterému… 

RUDOCH 7: Jo, jste Židi, to vidim.  (Další šok, poplašené pohledy…) 

ŽID: No a zde v Tóře stojí (Vybalí svitek): „I zaslíbil Bůh lidu izraelskému zemi 
bizonů a pravil jim: Vyhledejte tu zemi a kde narazíte na rudochy, postavte sobě 
Nový Jeruzalém!“ (Gesto na společníky ve stylu „mám to pod kontrolou“) 

RUDOCH 7: To že tam někde je? Ukaž! 

ŽID: (ledabyle klepne prstem do Bible) Tady, ale tomu nemůžeš rozumět, to nejsou 
nějaké prosté obrázky, víš, tomu se říká písmo…. 

RUDOCH 7: (vytrhne mu Bibli z ruky a čte) Tu pravil Abrahám Izákovi…blablabla… 
Dyť tu nic takovýho není!  (Žid se poplašeně rozhlíží kolem, nervy v kýblu, ve finále 
vybalí pušku a Rudocha odšije)  

AMÍK: Prej „Nechte to na mě„! 

ŽID: Plán selhal! Vědí všechno! 

ANGLÁN: Takže tyhle žertovné pejzy už nepotřebujeme. (Anglán a Amík hází na zem 
rabínské převleky) 

AMÍK: Jen klid, to byl určitě nějakej šaman nebo tak něco – ostatní jsou na beton 
blbý jak tága! 

ŽID: Ale jak z nich vyrazíme tu ropu? 

ANGLÁN: Čas na anglickou lekci z diplomacie, pánové! (Jako na zavolanou přichází 
Rudoch 8, který se od předešlých indošu odlišuje velkou čelenkou. Amík a Žid ve 
spěchu odstraňují nově vzniklou mrtvolu) Zdravím, milý zástupče rudého lidu! 

RUDOCH 8: Čau. 

ANGLÁN: Máme důležité zprávy pro tvého náčelníka. 

RUDOCH 8: Já jsem náčelník. Neviděli jste náhodou některého z mých sedmi synů? 
Měli by být někde poblíž na lovu. 

AMÍK: (právě zakopnuv ruku mrtvoly Rudocha 7 přečuhující do zákulisí) Kdepak, 
neviděli jsme živou duši a už vůbec jsme nikoho nezastřelili. 

ANGLÁN: (hbitě) No ale k věci: Přišli jsme ti udělat obchodní nabídku, jaká se 
neodmítá. Ty nám přenecháš toto nehostinné, pusté, vpravdě odporné území, 
tuto hnusnou spálenou díru a my ti výměnou dáme – (Na chvíli se zarazí, pak 
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vytáhne béčkové hodinky) tento zázračný časový mechanismus nevyčíslitelné 
hodnoty! (Vítězoslavný úsměv) 

RUDOCH 8: (vezme hodinky) Ukaž, jsou aspoň švýcarský? (Poplašené pohledy) Ne, 
to je nějakej šmejd. (Vrátí) A na co to naše území vlastně chcete, když je to taková 
pustina? Nezajímá vás spíš to hnědý pod zemí? 

ANGLÁN: Eh..hehehaha… myslíte ropu, tu odpadní hmotu?  

ŽID: Ta nám nevadí, tu my odčerpáme! 

RUDOCH 8: No ale já slyšel, že se to v Evropě používá jako palivo do lodí a tak… 

ANGLÁN: Aaa…achachá! Lidé z Evropy jsou velcí lháři! 

ŽID: Kromě nás. 

ANGLÁN: Poslyš, abys nemyslel, že neumíme být velkorysí – dáme ti za tu 
vyšisovanou díru – sto dolarů!!! 

ŽID: Fíha, to je panečku pěkná sumička! 

RUDOCH 8: (pateticky) Se zemí ale nelze obchodovat. Země je matka nás všech. Je 
to Příroda sama a můj lid je s ní pevně spojen. Nedá se koupit… 

AMÍK: Ale jdi… 

RUDOCH 8: …a navíc už tady byli Němci a nabídli nám půl miliónu! 

ŽID: Cože?!!! 

ANGLÁN: Němci ?! Badazammm! (Rudoch 8 je odkráglován Anglánem)   

ŽID: Pitomče, jak chceš teď vyjednávat, když je náčelník tuhej? 

ANGLÁN: Inu, pohár trpělivosti někdy přeteče. Zdá se, že nás teď nasekají na velmi 
malé kousky, až tohle uvidí. 

ŽID: Kurva a támhle zrovna jdou dva další! Jsme vyřízený! 

AMÍK: Jen klid, mám nápad… 

ŽID: Jsme mrtvý mužové. Na tvým místě bych si hezky rychle narazil zpátky ty 
pejzy a doufal, že Bůh nic nepozná.  

AMÍK: Idioti, neumíte improvizovat! Teď mě sledujte! (Sundá náčelníkově mrtvole 
čelenku a narazí si ji NA svůj texaský klobouk, Anglán a Žid na jeho gesto rychle 
odtáhnou mrtvolu. Vchází Rudoch 9 a Rudoch 10) 

RUDOCH 9: Slyšeli jsme nějakou střelbu. Kde je náčelník? 

AMÍK: JÁ jsem přece váš náčelník! A slyšte, měl jsem vidění: I zjevil se mi sám 
Manitou a pravil, že našemu lidu jest souzena velká budoucnost na dně oceánu, 
kam se máme ihned přestěhovat, jinak spálí Velký Duch naše vesnice v prach. 

RUDOCH 10: (zjevně pobaven) No tak to je teda soda. 

RUDOCH 9: No a kde je náčelník? 

AMÍK: Hlupáci, to jsem přece já! Já jsem váš náčelník! Cožpak nepoznáváte mou 
čelenku? 

RUDOCH 10: Ne, ty seš nějakej nablblej amík z Texasu s náčelníkovou čelenkou 
blbě naraženou přes svůj texaskej klobouk. 
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RUDOCH 9: Jo, a vedle tebe nějakej legrační Anglán a za nim navrch ještě Žid. 
(spolu s Rudochem 9 propukne v hlasitý smích)  

R10: Haha, trojka k pohledání! (Společníci se na sebe podívají a pak všichni 
najednou za strašlivého rachotu oba dva šíleně a co nejbrutálněji rozšijou ze všech 
zbraní najednou) 

ŽID: No, tak tohle už asi neututláme. Támhle se blíží celá skupinka a my na tyhle 
dvě svině vystříleli všecku munici. A už nás viděli, jdou sem! (Nasednou na koně a 
velmi rychle cválají, Žid znatelně zaostává) 

AMÍK: Jen žádnou paniku, vždycky mam po ruce nějakej trik. Takže plán zní – 
budem se vydávat za bohy a rudoši se nás leknou. Že mě to nenapadlo dřív? 

ANGLÁN: (skepticky) Geniální. Hned se cítím lépe. 

AMÍK: No tak, bude to jízda – bejt bůh, jen si to představte… 

ANGLÁN: Jsem Angličan. Ten pocit důvěrně znám.  

ŽID: A myslíš, že to zabere? 

(Zatmívačka, rozsviť – všichni jsou svázaní do kozelců) 

ŽID: Napadlo vás, že nás možná původně nechtěli zabít? 

AMÍK: Myslíš než jsme jim rozšili náčelníka? 

ANGLÁN: A jeho sedm synů plus nějaké drobné? (Rezignivané  ticho) 

ŽID: Ha! Poblíž mých pout se nachází ostrý kámen! (Začne hýbat rukama za zády, 
jako že piluje provazy) 

AMÍK: Juchů! 

ANGLÁN: Byl bych spíše skeptický… 

ŽID: Hahá! Jsem volný! (Zvedne se, koukne na hodinky) Ale… (Sedne si) 

AMÍK: Tak nás vole rozvaž! Na co čekáš? Dělej! 

ŽID: Kolik máš hodin?  

AMÍK: Jak to mam sakra vědět? Proč? Nejdřív nás rozvaž! 

ŽID: Když to už nejde, mě to ukazuje půlnoc… 

ANGLÁN: Zdravá skepse je dobrá. Člověk se vyhne mnoha zklamáním. 

AMÍK: Vo co de, do prdele? Dělej, nebo tu chcípnem! 

ŽID: Byla půlnoc, už je Šábes. 

ANGLÁN: Výborný timing. Jako na zavolanou. 

AMÍK: To nemyslíš vážně, dyť de vo život! 

ŽID: Vůle boží. Je prostě Šábes. Proti tomu žádnej dišputát.  

AMÍK: Vzpamatuj se, nemůžem tu takhle idiotsky zhebnout! 

ŽID: Nemluv už na mě, musím odpočívat. (Dále už jen sedí a nereaguje) 

AMÍK: Mysli na naše děti! Kdo se o ně postará?! 

ANGLÁN: Američani a patos. Nerozlučná dvojice. 
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(Zatmívačka, rozsviť) 

AMÍK: Kámo, už svítá! Jdou si pro nás! Představ si, jak jednou povíš svejm 
vnoučatům, jak jsi nás zachránil! No tak! Rabíne, kamaráde, židáčku můj 
nejmilejší… 

ANGLÁN: Smutné, jak hluboko lze klesnout. 

AMÍK: Když mě zachráníš, přestoupim na židovství. Fakticky, už teď jsem napůl 
Žid, jen se na tebe podívám! 

ANGLÁN: Třešnička na tragickém dortu. (Přichází Rudoch 11) 

 AMÍK: (poukazuje na jednoho z rudochů) Má moji bouchačku! (Rudoch 11 ho 
odpraví) 

ANGLÁN: Velmi elegantní ironie. (Je popraven) 

ŽID: Tak už jsem zbyl jen já. (Rudoch 11 ho odšije) 

RUDOCH 12: (vstoupí, listuje si ve Financial Times) Tak index ropy na londýnské 
burze nám utěšeně stoupá! 

RUDOCH 11: Super, vyděláme balík! (Plácnou si) Ale kde jsou ty Němci s tou 
smlouvou? 

RUDOCH 12: (koukne na hodinky, které logicky má) Budou tu za hodinu. Zalovíme 
nějaký bizony, než dorazí? 

RUDOCH 11: Jo, proč ne (Nabíjí brokovnici patřící původně Amíkovi. Rudoch 12 však 
odkudsi vybalí hrozný kulas, patrně M16). Co je to za mašinu? 

RUDOCH 12: Novinka, přišlo to včera. Chci to otestovat. Tak padáme. 

(Odchod, tma, do ní zní rachot kulometu a bučení bizonů)   

 
KABARET CALIGULA © 2004 
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