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ROZTMÍVAČKA  
(černobílý obraz) 
 
I)EXT. OBCHODNÍ DŮM. 
Noc  
 
Vzduchem švihne laso a zasekne se na průmyslové kamerce nad vchodem obchoďáku. 
Laso se napne, urve kameru a ta  vlítne do blízkého křoví. Z keře se ozve rána a 
nadávky. Ven vypálí banda lichožroutů: Padre, Vasil -  držící se za hlavu, Pepa 
Padrát, Kudla Dederon a Čango Škrtič, který si namotává laso zpět na tělo. Celá 
banda se přískoky blíží ke dveřím obchodního domu. Vasil se opře o dveře, na 
ramena mu vyšplhá Čango Škrtič, na něj Pepa Padrát, který se padrátkem snaží 
otevřít zámek. Kudla Dederon jim svítí baterkou, Padre hlídá. Zámek povolí, dveře 
cvaknou a lichožrouti vpadnou dovnitř. 
 
II)INT. OBCHODNÍ DŮM – HALA, ESKALÁTOR 
Padre a jeho ostří hoši se plíží halou mezi prosklenými vitrínami s hodinkami a 
klenoty.Padre mezi šperky zahlédne kabelku ze stříbrné síťoviny, ve tvaru 
malinkaté ponožtičky. Prudce se zastaví.Ostatní lichožrouti do něj narazí. Vypukne 
panika. Je to planý poplach. Když se vzpamatují, tak se on i ostří hoši překvapivě 
bez zájmu o šperky odplíží ke stojícímu eskalátoru a vyběhnou nahoru.  
 
III)INT. ODDĚLENÍ PUNČOCHOVÉHO ZBOŽÍ 
Padre dá pokyn a ostří hoši se vrhnou k regálům. Vasil postupně otvírá zásuvky a 
vyhazuje zboží ven. Čango Škrtič sundává lasem  ponožky z vyšších regálů. Zboží 
padá dolů. Pepa Padrát roztrhává páry ponožek od sebe - lichými nacpává igelitky 
se značkou obchodního domu, zbylé háže na hromadu vedle sebe. Kudla Dederon se 
ujistí, že jej nikdo nesleduje a hází do svého pytle celé páry. Jenže Padre ho  
chytí za ruku a zarazí.  
 
PADRE (VÝHRŮŽNĚ) 
Skrznaskrzsraně! Kudlo Dederone, co TO děláš? Bereme jen lichý!!! 
 
KUDLA DEDERON (VZTEKLE) 
Lichý, sudý, je mi to fuk. Já se s tím nepárám, Padre! JÁ beru všechno. 
Ostří hoši zpozorují vznikající konflikt mezi Padrem a Kudlou Dederonem. 
 
PADRE (ROZČÍLENĚ) 
Jsme přece LICHOŽROUTI. Základní pravidlo všech lichožroutů.. 
 
KUDLA DEDERON (VPADNE MU DO ŘEČI) 
Kašlu ti na pravidla. 
 
PADRE (ZAŘVE) 
...je: nikdy nevezmeš celý pár!!! 
Padre vztekle praští do regálu. Figurínové končetiny s výstavními podkolenkami 
umístěné až úplně nahoře se zakymácí a s ohromným rachotem se poskládají jako 
domino. Lichožrouti ztuhnou. Rozječí se alarm. Obchodní dům se rozsvítí. Kudla 
Dederon bleskurychle popadne všechny naplněné igelitky a zdrhá. Ostatní 
lichožrouti se v panice rozprchnou do všech stran. 
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