
                                       Jak Honza přemohl draka

(Kašpárek před oponou)

Kašpárek: Nazdárek děťátka, právě na vás čeká pohádka!
                       A o čem, že ta pohádka bude?

No, o tom, jak Honza přemohl draka. Tak pozor, začínáme…

1. jednání: (nádvoří, kašpárek na scéně) šedý horizont + strom nebo keř

Kašpárek: Pan Král na vědomí dává, že jeho dcera princezna Julie hledá ženicha, 
který ale musí splnit 3 úkoly, které mu princezna sama určí. Když všechny tyto 
úkoly splní, dostane princeznu za ženu, stane se králem, a připadne mu půl 
království!

Kašpárek: Tato zpráva se donesla až do království, které leží daleko za horami, kde sídlí  
urozený princ Maxmilián. (odchází)

Princ:        (přichází) Tak jsem se dozvěděl, že princezna Julie hledá ženicha. Půjdu se jí 
tedy ucházet o ruku a ty 3 úkoly splním a půl království i s krásnou princeznou,
bude moje…

2. jednání:     (královská komnata, šedý horizont a královský trůn, Kašpárek a
princezna na scéně)

Kašpárek: Veličenstvo, právě přišel princ Maxmilián, ucházet se o vaši ruku.
Princezna: Ať jde tedy dál.
Princ:      (přichází) Krásné odpoledne spanilá princezno, princ Maxmilián jméno mé,

přicházím z dalekého
království, abych splnil vaše přání, a vy se stala mojí ženou.

Princezna:  Dobrá tedy, ale nebude to lehké, nejdříve musíte splnit tyto 3 úkoly, ale
pozor, nejsou lehké. Ten první:  Musíte mě rozveselit, jsem totiž
velmi smutná. Ten druhý je hádanka. A ten třetí, na něm si ověříme,
zda jste správně hádal a zda jste statečný.
Musíte přemoci strašlivého draka.

Princ:           Tak to pro mě těžké nebude! Začněme hned prvním úkolem.
Kašpárek:       Tak naši princeznu rozveselte.
Princ:          No, tak já vám povím vtip!
                       Šel vtip, zakopl o vtip, a bylo vtipu konec!

(Princezna se rozesměje na celé kolo)
Princezna: Výborně, a teď druhý úkol. Je to hádanka: Jak zabijete draka?
Princ: Stačí mu podstrčit jed, no a je po něm.
Kašpárek: Tak to pojďme zkusit! (odcházejí společně ze scény)

3. jednání:      (Vydají se lesem za drakem) – zelený horizont + stromy + keř)
princ, kašpárek a princezna přicházejí na scénu

Kašpárek: My počkáme zde a vy si Princi s drakem jistě poradíte.
Princ: Tak, tady je jed v prášku, stačí, když ho drak vdechne, a je po něm.

Rozpráším ho a rychle uteču! (rozpráší jed) Tááák a rychle pryč!
(princ utíká zpět k princezně a kašpárkovi)



Princezna: Už je mrtvý?
Princ: Jistě, ten už se neprobere.
Kašpárek: Jdu se tedy podívat!

(jde, ale rychle vyběhne ven i s drakem.)
Drak: Funí a křičí: Kdo si to opovážil mě vyrušovat ze spánku

(a žene se na kašpárka a prince)
Kašpárek: Oóóón žijéééé! Pomóóóc!!!! (a všichni se dají na útěk)
Drak: Zabručí, zafuní a odplazí se pryč.

4. jednání: (královská komnata, šedý horizont a královské křeslo)
(přichází kašpárek, princezna a za nimi princ)

Princezna: Je mi to líto, ale úkol jste nesplnil.
Kašpárek: Děkujeme za snahu, ta se cení, ale uznejte, nepodařilo se.
Princ: To je divné, jak se to mohlo nepovést?!! (urazí se a odchází)
Kašpárek: Princezno Julinko, přišel nějaký mladík, a říká, že ví, jak draka zabít.
Princezna: Ať jde tedy dál a splní nejdřív první úkol.

(vejde Honza)
(Princezna se začne smát na celé kolo.)

Princezna: Myslíte, že ten draka zabije???
Kašpárek: Veličenstvo, právě splnil první úkol, vy se smějete!
Honza: Když jsem tedy splnil úkol první, tak jaký je ten druhý?
Princezna: Nevěřím, že se ti to podaří, ale dám ti šanci. Ten druhý úkol je hádanka a zní:

Jak zabiješ draka?
Honza: (přemýšlí) Noo, co takhle buchty se šňupavým tabákem?
Kašpárek: Tak to pojďme zkusit!
Princezna: Pojďme tedy!

5. jednání: (Jdou lesem k drakovi)

Kašpárek: My s princeznou počkáme tady. Zbytek je už na tobě Honzo.
(Honza přijde k drakovi, drak vykukuje za keřem)

Honza: Tady máš pár buchet draku, abychom spolu dobře vycházeli.
Drak: Ty jsi Honzo jiný pašák. Ty se mě ani nebojíš?? 
Honza: Dej si buchty a už mlč! 

(Drak sežere buchty a zaleze s bručením a kvílením za keř.
Kašpárek: Tak co, Už je mrtvý?
Princezna: Určitě ne!
Honza: Běžte se přesvědčit sami.

(jdou ke stromu a nakukují na draka)
Princezna: Ani se nehne. Je mrtvý! Honza je hrdina, přemohl drakááá!!
Kašpárek: Opravdu, drak nežije! Ať žije Honza král!!!
Princezna: Ať žije můj Honzíček!!

Kašpárek: A tak byla velká svatba. Honza se stal králem, a dostal půl království,
a princeznu Jůlinku k tomu. Budou spolu žít šťastně až do smrti jestli se 
před tím, ale nerozvedou.

KONEC




