
O byty v Praze je velký zájem (aktualizace) 
 

OSOBY a OBSAZENÍ: 

Paní středního věku Olga Vymětalová …..paní Olga 

Podnikatel Milan Škoda ….. podnikatel Milan 

Předsedkyně družstva Naděžda Kubicová …..předsedkyně Naďa 

Nadin manžel, starosta MČ Praha 4 a předseda ČSSD…..Ján Slota alias Martin Kunc 

 
První dějství: 

Naďa: Martine, prosím Tě, udělej mi horkou čokoládu! 

Martin: Už se to nese, (a položí konvici a šálek na konferenční stolek) prosím! 

Naďa: Doufám, že to nebude jako naposledy, kdy jsem ležela po tom Tvym kafi' tejden na 

Vinohradech. 

Martin: Buď bez obav, miláčku! 

 
Druhé dějství: 

Paní Olga volá Naďě: Ahoj Naďo, prosím Tě, Naďo, neměla bys nějakej volnej byt? 

Naďa: A jakej chceš byt? Jak velkej? 

Olga: Mě by vyhovoval nějakej 2+kk, radši ve vyšším patře. 

Naďa: A kolik mi nabídneš? 

Olga: 200 litrů to spraví? Víc opravdu nemám. 

Naďa: Tak to prosím Tě trochu přihoď. Vždyť víš, že nic není zadarmo. 

Olga: Tak 300, bude to stačit? 

Naďa: No, že seš´ to Ty, tak dobrá. Zavolej za týden, ať dohodnem podrobnosti. 

 
Třetí dějství: 

Neuplyne ani týden a podnikatel Milan volá Naďě: Ahoj zlato, neměla bys nějakej volnej byt? 

Naďa: Kolik dáš? Mám jiného zájemce, který mi nabízí 300 klacků. 

Milan: Jsem ochoten Ti dát 350. 

Naďa: Podívej se, musím si to rozmyslet. Dej mi tak týden. 

 
Čtvrté dějství: 

Zhruba po půl hodině volá paní Olga předsedkyni družstva Naďě: Hele, prosim Tě, tak jak to bude s 

tím bytem. Potřebuju bydlet sama, děti mě vyháněj z domu. 

Naďa: Mám jiného zájemce, který nabízí 350 tisíc. Dáš mi 500 a byt je Tvůj. 

Olga: To ale pro mě není vůbec žádný problém. Platí, tedy 500 tisíc. 

Naďa: Peníze mi dej tak do týdne, samozřejmě na dřevo. 

Olga: Samozřejmě, platí a moc díky. 

 
Páté dějství: 

Uplyne týden a podnikatel Milan zavolá Naďě: Ahoj Naďo, tak jak to vypadá s tím bytem? 

Naďa: Podivej se, mám lepší nabídku. 

Milan: Dohodli jsme se naposledy na 350 tisících. To znamená, že už to neplatí? 

Naďa: Jedna starší paní mi nabídla podstatně víc. Máš smůlu. 

Milan: Kolik mám přihodit, já ten byt fakt potřebuju. 

Naďa: Pokud mi dáš o 200 táců navíc, byt je Tvůj. 

Milan: Sorry, běž si ke všem čertům. Sbohem, ty slizká mrcho. (a ihned zavěsí telefon) 

 

Vypravěč: A pohádky je konec, pro Naďu si přijela policie a umístila ji do cely předběžného  

zadržení (vezme Naďu  za šos a odvede jí z klubovny a zavře za ní dveře).  

Naďa pak ještě zvolá: „Ne, v tom já nejedu!“ 

Dovětek: Jinými slovy; chce to změnu ve vedení Českobratrské církve evangelické a také ve vedení 

ČSSD.  Tímto vyzývám jejího předsedu, ať dá funkci k dispozici.  



2010: 

 

2017 (Triumf tzv. Nedotknutelných): 

 
 

Pan Vymětal má na starosti řízení prostituce za účelem vyvlastnění řádně nabitého nejen 

nemovitého majetku neboli mimo jiné zločin zvaný kuplířství, a paní Zrcková/Maláčová je vrchní 

policistka a psychiatrička, která to celé kryje … 


