
Hrají: 
 
-Předseda-Šnek 
-Místopředseda-Viking 
-Hrabě Von Weidinger-Carlos 
-vynálezce mobilu-Šátek (???) 
-vynálezce lízátka-Fragl 
-údržbář-Honza 
-nikdo-Fanda 
 
-zbytek (Racoš, ….) budou hrát pantomimické scénky. Ty se budou odehrávat před stolečky 
a více je asi probereme na oddílovce. 
 
1. INT. MÍSTNOST 
Předseda a Místopředseda vejde do místnosti. Ostatní vstanou. 
 

PŘEDSEDA 
Zahajuji 836.nebeský vědecký kongres. Posaďte se. 
 

MÍSTOPŘEDSEDA 
Nuže pánové, představte své vynálezy a jejich jména. 
 

Vynálezce mobilu vstane, vezme do ruky mobil a začne 
 

VYNÁLEZCE MOBILU 
Tento přístroj slouží k vzájemné komunikaci. Jak 
hlasem tak textem. 
 

Najednou se ozve zvuk esemesky (třeba nějaký custom: “Jsem vědééc. A přišla mi zpráva.”) 
 

VYNÁLEZCE MOBILU 
Třeba kamarád píše, že za chvíli je tady. 
 

MÍSTOPŘEDSEDA 
Myslíte tím hraběte Von Weidinger [fon vajdinger]. 
 

VYNÁLEZCE MOBILU 
Ano. Ale nevím jak tento můj vynález pojmenujeme. 
 

PŘEDSEDA 
Komunikátor nám už zabrali němci. 
 

VYNÁLEZCE LÍZÁTKA 
Co třeba volavka? 
 

Ze dveří vykoukne někdo  



 
NĚKDO 

To už jsem vymyslel já!!! 
 

načež ukáže obrázek volavky a zase zaleze. 
 

MÍSTOPŘEDSEDA 
Upřímně, takové jméno by vymyslelo leda nějaké tele. 
 

VYNÁLEZCE MOBILU 
Tele. Von Weidinger. Telefon. Mám to! Ano! 
 
 
 

PŘEDSEDA 
Dovolím si podotknout, že tento název a vynález již 
vymyslel váš strýček Alexander Graham Bell. 
 

VYNÁLEZCE LÍZÁTKA 
Ale normální telefon má drát, ale ten jeho ne. 
 

MÍSTOPŘEDSEDA 
Latinsky by se tato vlastnost dala označit slovem 
Mobile -mobilní. 
 

VYNÁLEZCE MOBILU 
Mobilní telefon. To je název. Ano. Konečně. Moje 
celoživotní snažení se naplnilo. 
 

PŘEDSEDA 
Takže všichni souhlasí s tímto názvem? 
 

Najednou do scény vjede hrabě Von Weidinger v tanku. 
 

HRABĚ 
Jaký název.  
 

VYNÁLEZCE MOBILU 
Název mého telefonu. 
 

PŘEDSEDA 
Vítejte hrabě Von Weidinger. Copak to máte Vy? 
 

HRABĚ 
No tento stroj dokáže rozbořit úplně vše. Ale narozdíl 
od kolegy ještě nemám název. 



 
VYNÁLEZCE MOBILU 

Karl [Kárl] v klidu. Já ho taky neměl. 
 

MÍSTOPŘEDSEDA 
Co třeba bořič. 
 

VYNÁLEZCE LÍZÁTKA 
Ne. Pro takovýto vynález to chce nějaké velkolepé a 
nové jméno. 
 

PŘEDSEDA 
 

Maximus Decimátorus. To by šlo ne? 
ÚDRŽBÁŘ 

Předsedo ten tank na tu vodu je zase ucpanej. 
Prasknul a všechno to rozbil. 
 

PŘEDSEDO 
Zase? Šmarja tady fakt nic nefunguje.  
 

HRABĚ 
Tank! Jo třeba to by šlo. Co myslíte? Je velký a rozbijí. 
 

VYNÁLEZCE LÍZÁTKA 
To zní docela moderně. Není to obsazený? 
 

Najednou zase NĚKDO vykoukne ze dveří, projde kolem něho Údržbář. 
 

NĚKDO 
To je volný. Mám zavolat Dvorňákovi kvůli patentu. 
 

PŘEDSEDA 
Ne, já to zvládnu. Dobrý. 
 

NĚKDO 
Oukej. Kdyby něco tak volejte. 
 

MÍSTOPŘEDSEDA 
Zalez už. 
 

NĚKDO zaleze zase zpátky. 
 

PŘEDSEDA 
Takže to bychom měli. Teď Vy. 
 



Vynálezce lízátka se postaví a zvedne lízátko. 
 

VYNÁLEZCE LÍZÁTKA 
 

Takže tato cukrovinka se konzumuje oblizováním. Ale 
nemám pro ní účel ani název. 
 

VYNÁLEZCE MOBILU 
Takže se oblizuje stejně jako děti v zimě oblizují lampy 
a další zmrzlé věci.  
 

PŘEDSEDA 
To mi nedávno udělal synovec, když jsem s ním byl na 
procházce. Když jsem ho po hodině odlepil a ptal se ho 
proč to udělal odpověděl že prý neměl co dělat. 

VYNÁLEZCE MOBILU 
Takže děti potřebují neustále něco dělat? Tak jim něco 
dejte. Ale co? 
 

VYNÁLEZCE LÍZÁTKA 
Třeba něco sladkého?  
 

Podívá se na lízátko. 
 

Co třeba tohle? Oblizovátko! 
 

HRABĚ 
Oblizovátko? To zní divně. Přece to člověk neoblizuje. 
Člověk to olizuje. Takže třeba olizovátko? 
 

Najednou do scény vejde údržbář a přijde k lízátku. 
 

ÚDRŽBÁŘ 
Jak se tohle používá? To prostě člověk vezme a začne 
to takhle lízat? 
 

Načež začne lízátko normálně lízat. Poté vyleze ze dveří Nikdo. 
 

NĚKDO 
Co třeba lízátko? To zní dobře ne? 
 

VYNÁLEZCE LÍZÁTKA 
Mě se to líbí! Souhlasí ostatní?  
 

VŠICHNI 
ANO! 



 
PŘEDSEDA 

Pánové. Hmm. Tak to je všechno. Už máme 
představené a pojmenované všechny vynálezy. Myslím 
že tento směn můžeme ukončit. 
 

MÍSTOPŘEDSEDA 
Tak příští rok.  Na viděnou.  
 

VYNÁLEZCE MOBILU 
Nebo naslyšenou? 

KONEC 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


