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Obraz 1Obraz 1Obraz 1Obraz 1    

ŘeditelnaŘeditelnaŘeditelnaŘeditelna    

Pondělí 10:00Pondělí 10:00Pondělí 10:00Pondělí 10:00    

    

Scéna 1Scéna 1Scéna 1Scéna 1    

    

Nosorožec, paní Sovová 

 

NOSOROŽEC (telefonuje)  …poroučím se, pane rektore. (zavěsí) 

Vstoupí sekretářka. 

PANÍ SOVOVÁ Můžu pustit dál pana Gibbona? 

NOSOROŽEC Gibbon! Copak mám kdy ztrácet čas s panem Gibbonem? 

PANÍ SOVOVÁ Měl s vámi schůzku v deset. 

NOSOROŽEC No a? Copak neodešel? 

PANÍ SOVOVÁ Objednal se k vám už před týdnem. 

NOSOROŽEC Je tři čtvrtě na jedenáct. Měl už dávno odejít. Doufám 

aspoň, že nemá mít výuku. 

PANÍ SOVOVÁ Myslím, že je to naléhavé. 

NOSOROŽEC Jistě, dneska po ránu je všechno naléhavé. Právě jsem 

strávil tři čtvrtě hodiny na telefonu s panem rektorem. Doufám, že teď 

nestrávím tři čtvrtě hodiny s panem Gibbonem. 
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Scéna 2Scéna 2Scéna 2Scéna 2    

    

Nosorožec, paní Sovová, poté Gibbon 

 

Paní Sovová pustí dovnitř pana Gibbona, odejde. 

NOSOROŽEC Pane Gibbone, mám v současné době velmi nabitý 

program, spousta papírování. Tahle část školního roku je složitá, ale co vám 

to povídám, sám to znáte. Poslouchám vás. 

GIBBON Pane řediteli, požádal jsem vás o tuto schůzku, protože se 

domnívám, že by bylo vhodné, abyste věnoval svou pozornost mému 

hodnocení. 

NOSOROŽEC A co je s vaším hodnocením? 

GIBBON Dal jste mi hodnocení „velmi dobrý profesor“. 

NOSOROŽEC A v čem je problém? Copak nejste velmi dobrý profesor? 

GIBBON Ale ano, ano! Vlastně, chci říct, že… nemyslím, že bych si toto 

hodnocení nezasloužil. 

NOSOROŽEC Takže jsem se nezmýlil. 

GIBBON Přesto bych rád připomněl, pane řediteli, že v minulých letech 

jste mi dával hodnocení „výborný profesor“. 

NOSOROŽEC Nuže? Copak jste nebyl „výborný profesor“? 

GIBBON Ale ano, ano! Ano! Vlastně jsem chtěl říci, že když jste mě poctil 

tímto hodnocením, znamenalo to tedy, že jsem své úkoly plnil v souladu 

s požadavky kladenými tehdy na výbornou práci a já vám děkuji, že jste to 

vzal na vědomí. Také jsem se domníval, že i tento rok… 
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NOSOROŽEC Velmi dobrý profesor, výborný profesor, v čem je, prosím 

vás, rozdíl? Vždyť je to stejné. 

GIBBON V mzdovém výměru nikoli. V mzdových tabulkách je velmi dobrý 

profesor pod výborným profesorem. 

NOSOROŽEC To je sice možné, ale mohu vás ubezpečit, že vy jste 

opravdu výborný profesor. 

GIBBON Děkuji vám za vaši důvěru, pane řediteli, ale pokud tomu tak je, 

proč jste mi neudělil ohodnocení „výborný profesor“ jako v předešlých letech? 

NOSOROŽEC Jste až příliš všímavý, pane Gibbone. Když je někdo 

profesorem vašeho formátu, s takovými schopnostmi, tak přeci není nutné 

dohadovat se o takových formalitách, o takových drobnůstkách, jako je 

„výborný“ a „velmi dobrý“. Uvědomujete si, že jsou dokonce takoví profesoři, 

kterým dávám ohodnocení „dobrý profesor“, a že jsou i tací, kteří by si 

zasloužili, aby se jim dalo nejlépe jenom hodnocení „profesor“, ba dokonce 

„špatný profesor“ nebo někdy i „ne-profesor“? 

GIBBON Nedomnívám se, že byste komukoli na tomto veskrze prestižním 

ústavu takové ohodnocení vůbec udělil. Proto se cítím postižen. A proto bych 

rád věděl, jaké výhrady máte k mé práci, neřku-li, co mi vyčítáte. Měli 

bychom hovořit upřímně. 

NOSOROŽEC Není možné tvrdit, že by všichni naši profesoři byli výborní, 

protože je sám ústav výborný, ani že by snad všichni žáci beze zbytku byli 

proto výborní, ba ani dokonce, že by jeho ředitel měl být z téhož důvodu 

výborný. Ať je to ale, jak chce, snažím se dávat těmto konvenčním 

hodnocením, tedy hodnocením, která se stala do jisté míry konvenčními… 



 5 

tedy, když napíši „velmi dobrý profesor“, myslím tím „velmi dobrý profesor“. 

To je vyjádření úcty. 

GIBBON Děkuji, pane řediteli. 

NOSOROŽEC Já děkuji vám, pane Gibbone. (vstává) 

GIBBON Nicméně, pane řediteli, nemohu vykonávat plnohodnotně, 

s plnou důvěrou, své povolání, pokud nebudu vnímán jako výborný profesor. 

NOSOROŽEC Můžete si být jistý, pane Gibbone, že naprosto důvěřuji 

vašim schopnostem, s nimiž přistupujete ke svému poslání, a ze své pozice 

vás mohu jménem celého pedagogického sboru ujistit rovněž o jejich plné 

důvěře. 

GIBBON Mohu tedy očekávat, pane řediteli… 

NOSOROŽEC Velmi dobře víte, že pro tento rok již nemohu na 

hodnocení nic změnit. Pokud byste ale nechtěl přijmout mé prohlášení a já 

vás opětovně ujišťuji, že vaše hodnocení je výrazem úcty k vaší práci, tak 

máte přirozeně právo podat odvolání k panu rektorovi. Nebo případně 

stížnost. To by ale ve vašem případě zřejmě nebylo vhodné. Pochopte, pane 

Gibbone, jsem teď velmi zaneprázdněn… prosím vás, abyste mě omluvil, 

mám ještě další jednání. 

GIBBON Děkuji, pane řediteli. 

 

Pan Gibbon odejde. 

 

Scéna 3Scéna 3Scéna 3Scéna 3    

    

Nosorožec, paní Sovová 
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Vstoupí paní Sovová. 

 

NOSOROŽEC Vy jste věděla, že je to kvůli tomu hodnocení? 

PANÍ SOVOVÁ Vykládal mi o tom celou tři čtvrtě hodinu, když to přišel 

podepsat. Nemůže to rozdýchat. 

NOSOROŽEC A podepsal to nebo ne? 

PANÍ SOVOVÁ Nepodepsal. 

NOSOROŽEC Mám pocit, že s tím hodnocením bude ještě pěkně 

otravovat. On si dovolí žádat o „výborného profesora“, když měl v každém 

měsíci minimálně tři absence! A dokonce přišlo pár dopisů od rodičů, kteří 

požadovali, abychom ho vyměnili. Proč mu tedy rovnou nedat třeba 

„bezkonkurenční“, když už se tak cítí. Já mu to hodnocení nezměním. Ani 

kdyby mě o žádal sám rektor. A příště mu dám jenom „dobrého profesora“. Já 

vím, paní Sovová, rozčiluju se, ale dneska nám to pěkně začíná. A ještě navíc 

budeme v mediální palbě. Rektor mi právě oznámil, že ministerstvo zahájilo 

kampaň hodnocení učitelského sboru. Musíme se o to nějak postarat. 

Ministerstvo přišlo s nápadem, aby se v televizi představilo dvanáct 

nejlepších pedagogů z celé Francie, každý večer jeden po dobu dvou týdnů, 

kromě neděle přirozeně. 

PANÍ SOVOVÁ No a?  

NOSOROŽEC Problém je následující – kdo je těch dvanáct nejlepších 

pedagogů Francie? Ministerstvo si neuvědomuje, co po nás žádá. Pan rektor 

to moc dobře ví a tak ten horký brambor předal ředitelům. Právě jsme o tom 
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diskutovali celých těch pětačtyřicet minut. Chce, abych mu poslal jednoho 

z našich pedagogů. 

PANÍ SOVOVÁ No a? 

NOSOROŽEC Je to v háji, paní Sovová. 

 

Obraz 2Obraz 2Obraz 2Obraz 2    

ŘeditelnaŘeditelnaŘeditelnaŘeditelna    

Úterý 15:00Úterý 15:00Úterý 15:00Úterý 15:00    

 

Scéna 1Scéna 1Scéna 1Scéna 1    

    

Nosorožec, paní Sovová 

 

NOSOROŽEC Uctivé díky, pane rektore. (zavěsí)  

Vstoupí paní Sovová. 

PANÍ SOVOVÁ Máte čas na pana Albatrose?  

NOSOROŽEC Ať jde dál.  

 

Scéna 2Scéna 2Scéna 2Scéna 2    

    

Nosorožec, Albatros 

 

Vstoupí Albatros, paní Sovová odejde.  

 

NOSOROŽEC Jste výborný pedagog, pane Albatrosi. 



 8 

ALBATROS Tohle hodnocení mi dáváte už několik let. 

NOSOROŽEC Jistě, nejste sám. Ale ve vašem případě to není fráze. Taky 

proto jsem si vás nechal zavolat. Pane Albatrosi, právě jsem mluvil s panem 

rektorem. Ministerstvo zahájilo velkou kampaň, aby ukázalo veřejnosti dobré 

stránky výuky a pedagogů. Není to poprvé a ani na posledy. Nicméně je to 

poprvé v této podobě a já doufám, že také naposledy během mého působení 

ve funkci. Zkratka a dobře se jedná o to najít na dvanácti nejlepších 

francouzských lyceích dvanáct nejlepších pedagogů. 

ALBATROS Nuže? 

NOSOROŽEC Vybral jsem vás, abyste reprezentoval náš ústav před 

širokou veřejností na televizní obrazovce.  

ALBATROS Prosím? 

NOSOROŽEC Pět minut v hlavním vysílacím čase na celostátním 

veřejnoprávním kanále...  

ALBATROS Ale z jakého důvodu, proč?  

NOSOROŽEC Jednoduše proto, že jste z mých pedagogů nejlepší. Ba řekl 

bych dokonce, že jste nejlepším profesorem nejlepšího ústavu. Přeberte si to, 

jak je vám libo. 

ALBATROS Styděl bych se, kdybych měl na veřejnosti vystupovat jako 

nejlepší profesor.  

NOSOROŽEC Pokud jste byl vybrán, tak je to za vaše zásluhy. Není to jen 

tak pro nic za nic. Jste jenom velice skromný pedagog, stejně dobrý jako 

ostatní, ještě o něco lepší než ostatní, a chce se po vás, abyste krátce popsal 

své nejlepší dovednosti, jenom v krátkém vstupu. 
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ALBATROS Tomu rozumím, pane řediteli, ale nemohu to přijmout. Musel 

bych totiž přistoupit na to, že někteří pedagogové jsou lepší než ti druzí.  

NOSOROŽEC Ale připouštíte, že jsou někteří žáci lepší než ostatní.  

ALBATROS Studenti jsou tady proto, aby z nich něco bylo, u pedagogů je to 

ale jinak. Dneska může být žák špatný, zítra se zlepší. Ale nikdy jsem 

neslyšel, že by se ze špatného pedagoga stal pedagog dobrý. A v tom vězí to, 

proč jsou pedagogové tak citliví na svá hodnocení. 

NOSOROŽEC Právě proto jsme se rozhodli prostřednictvím této kampaně 

jít cestou pozitivního hodnocení.  

ALBATROS Ano, ale když mě ohodnotíte jako nelepšího profesora, tak těm 

ostatním dáte najevo, že oni nejlepší nejsou.  

NOSOROŽEC Snad si nemyslíte, že by se tím vaši kolegové mohli cítit 

dotčeni.  

ALBATROS Právě že ano. A nejen ti z našeho ústavu, ale všichni středoškolští 

pedagogové v této zemi, tedy řekněme 800.000 učitelů mínus dvanáct. 

NOSOROŽEC Přesně to jsem teď říkal panu rektorovi. Ale jeho to vůbec 

nezajímalo. Zkuste se vžít do mé situace.  

ALBATROS A vy se zas zkuste vžít do mé. Já nemám nic, co bych mohl 

prezentovat na veřejnosti. V žádném případě nejsem ukázkový příklad. Skoro 

vůbec se neřídím podle osnov a výsledky inspekcí mě taky vůbec nezajímají. 

NOSOROŽEC Protože jsou velice pochvalné. 

ALBATROS Ti ministerští úředníci, kteří chodí na inspekce, nejsou zřejmě ti 

stejní, kteří dávají dohromady osnovy. Navíc jsem měl štěstí na inteligentní 

inspektory. Ne, ne, já nejsem vhodný typ. 
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NOSOROŽEC A přitom rodiče výslovně trvají na tom, aby jejich děti 

navštěvovaly právě vaše hodiny. I sami studenti vám důvěřují. Nikdy jsem 

neslyšel o jediném případu, kdy byste s nimi měl jakýkoli konflikt. Trvám na 

své volbě, kterou jsem si přirozeně dobře promyslel. Řeknu sekretářce, aby 

připravila vaše pověření.  

ALBATROS V žádném případě. Já tam nepůjdu.  

NOSOROŽEC To jsem si mohl myslet. A co když vám řeknu, že máte 

z celého ústavu nejlepší mediální tvář?  

ALBATROS Nejsme přeci v nějakém seriálu. 

NOSOROŽEC Jak myslíte, já se jen snažím najít nějaké argumenty. 

Řekněme, že se budu muset poohlédnout po ostatních. Protože tu, bohudík, 

jsou ještě i další. Další skvělí pedagogové. Na našem ústavu jich není málo. 

Jenom mě trochu mrzí, že jsem s vámi ztratil tolik času. (vstává) Děkuji vám, 

pane Albatrosi. Žáci na vás už určitě čekají… vaši žáci by na vás mohli být 

pyšní, kdyby… 

ALBATROS Oni se s tím vyrovnají.  

NOSOROŽEC Zajisté. Víte, znám vás velice málo. Vlastně jsme spolu 

neměli zatím příležitost hovořit o jiných než o pracovních záležitostech. Měl 

bych zřejmě se svými pedagogy více hovořit, myslím soukromě. V takových 

chvílích, jako je tato, by se mi to hodilo. Opravdu je mi líto, že jsem vás 

nepoznal blíže. Ale už raději běžte, Albatrosi… Víte, co vás odlišuje od všech 

ostatních pedagogů a co by zcela opodstatnilo vaši účast v té relaci? Vaše 

profesní minulost. Kdo jiný by to mohl vzít, když vy odmítnete. 

ALBATROS Kam tím míříte? 
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NOSOROŽEC Tuším, že jste mi kdysi říkal, že za vše, čím jste si v životě 

prošel, vděčíte několika málo pedagogům, kteří vás v dětství ovlivnili, 

podpořili, vychovali… 

ALBATROS Co tím ale chce říct? Že jim něco dlužím?  

NOSOROŽEC Taky by se to tak dalo říct.  

ALBATROS Mně se zdá, že jim to splácím dennodenně. Mám sice pár let do 

důchodu, ale jsem rád, že jim to ještě chvíli budu moci splácet. A přes 

všechno vaše přesvědčování a chválu… nemám zapotřebí to předvádět na 

veřejnosti. 

NOSOROŽEC Takže opravdu nepůjdete?  

ALBATROS Myslím, že ne. 

NOSOROŽEC Takže o to mám požádat někoho jiného? 

ALBATROS Ano. 

NOSOROŽEC Ach jo, do toho se mi zrovna dvakrát nechce. Poslyšte, milý 

kolego, zkusím ještě něco, protože jsem přesvědčený, že moje volba je 

správná. (zvedne telefon) Paní Sovová, prosím na okamžik… 

 

Vejde paní Sovová.  

 

Scéna 3Scéna 3Scéna 3Scéna 3    

 

Nosorožec, Albatros, paní Sovová. 

 

NOSOROŽEC Paní Sovová, mohla byste, prosím, říci panu Albatrosovi, 

kolik dopisů od rodičů máme v jeho složce? 
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PANÍ SOVOVÁ Od té doby, co k nám pan Albatros nastoupil, jich je dobrá 

stovka. Je to jedna z nejtlustších složek. 

NOSOROŽEC Nebojte se, jsou to všechno dopisy, které mi děkují, že 

jsem vás přijal, ačkoli jsem to nebyl já, kdo vás vybral. Rodiče na vás pějí 

samou chválu… a to nemluvím o těch telefonátech, že paní Sovová? 

PANÍ SOVOVÁ Ne že by ti rodiče volali přímo proto, aby vás pochválili, ale 

často, když si stěžují na některého z pedagogů, tak vás citují jako opačný 

příklad, jako pravý opak… jako příklad. 

NOSOROŽEC Chtěla jste říct jako příkladného pedagoga, že, paní 

Sovová.  

PANÍ SOVOVÁ Přesně tak. Já bych taky chtěla, aby mě učil někdo jako vy.  

NOSOROŽEC Nevkládejte do toho tolik emocí, paní Sovová. Objektivita 

musí být na prvním místě. 

  

Paní Sovová odejde.  

 

Scéna 4Scéna 4Scéna 4Scéna 4    

 

Nosorožec, Albatros 

 

NOSOROŽEC Mám všechny ty dopisy vyvěsit ve sborovně, abych vás 

přesvědčil? To, že mi je rodiče posílají, znamená, že se ví, že jste náš nejlepší 

profesor. Jakou lepší příležitost než tohle vysílání byste si mohl přát? 

Nemyslíte? Nechte si to projít hlavou. (vstane) 
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ALBATROS (po chvilce rozmýšlení) Neudělám to proto, že bych si myslel, že 

jsem skvělý pedagog, ani proto, že si někdo myslí, že jsem nejlepší pedagog. 

Ale půjdu do toho. Půjdu do toho, protože když to vezmu kolem a kolem, tak 

myslím, že mám přece jen co říct. 

NOSOROŽEC (posadí se)  Přesně tak. Děkuji vám, pane Albatrosi, děkuji. 

 

Obraz 3Obraz 3Obraz 3Obraz 3    

ŘeditelnaŘeditelnaŘeditelnaŘeditelna    

Středa 11hStředa 11hStředa 11hStředa 11h    

 

Scéna 1Scéna 1Scéna 1Scéna 1    

        

Nosorožec, Zebra, Gibbon 

 

ZEBRA Situace je vážná, pane řediteli.  

GIBBON Jistě chápete, pane řediteli, že za těchto okolností, bychom si 

velmi přáli, abychom při vašem rozhodování byli bráni v potaz, neboť se tyto 

skutečnosti dotýkají celého pedagogického sboru, jehož jménem se na vás 

obracíme. 

ZEBRA Samo sebou že s celým tím podnikem nesouhlasíme. Akorát 

z nás udělají pitomce. Ten nápad ministerstva je hodně pochybený a zavání 

nějakými nekalostmi, za vším musí být nějaká obskurní snaha zdiskreditovat 

celý pedagogický sbor, jako by ministerstvo chtělo zakrýt podstatné a 

nevyřešené problémy, které řešit nehodlá. 
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NOSOROŽEC Zajisté ale chápete, že jakožto zástupce ministerstva na 

tomto ústavu nemohu s ministerským rozhodnutím polemizovat. Musím se 

všemi možnými prostředky pokusit ho realizovat. Ať už je můj osobní postoj 

k celé záležitosti jakýkoli. 

GIBBON To si myslíme i my. 

ZEBRA A proto, ačkoli s celým záměrem v zásadě nesouhlasíme, bychom 

se na jeho realizaci chtěli podílet.  

NOSOROŽEC Neříkejte...  

ZEBRA Především jsme vám chtěli říct, že je nám velice líto, že jsme se 

tu zprávu dozvěděli od našich informovanějších kolegů z dolního lycea… a 

ne z vašich úst.  

GIBBON Dostal jste nás to obtížné situace.  

ZEBRA Poněkud ponižující. 

NOSOROŽEC Dozvěděl jsem se to až dnes ráno. A od rána neustále 

telefonuji s panem rektorem. (zazvoní telefon) Výborně, přepojte mi to. 

(ostatním) Promiňte. (do telefonu) Ne, pane rektore, ještě ne… je to obtížné… 

ano, mám to v hlavě, pane rektore… potřebuji ještě chvíli času… pane 

rektore, rád bych vám jen připomenul, že na mém ústavu působí dvě stovky 

pedagogů… ale zajisté, pane rektore. (zavěsí) To bylo dnes ráno už potřetí, 

co mi volal. Zdá se, že na něho tlačí novináři. Nemusím vám asi říkat, že mě 

vůbec netěší, že někoho z vás musím vybrat. Nemám na to povahu. Ale 

budeme muset najít nějaké řešení. 

ZEBRA Jistě chápete, pane řediteli, že vás o tom nemůžeme nechat 

rozhodovat úplně samotného. Rozhodnutí musí být především demokratické 

a ne monarchistické.  
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NOSOROŽEC Jaké jsou tedy vaše návrhy?  

GIBBON Vy jste zatím nikoho nevybral? 

NOSOROŽEC Jistě že ne. Přemýšlím.  

ZEBRA A neměla by se, pane řediteli, nejprve zvolit nějaká kritéria, podle 

kterých se bude vybírat?  

GIBBON Výběrová kritéria. 

ZEBRA Aby byl výběr co možná nejobjektivnější.  

GIBBON Podle jakých kritérií budete kandidáta vybírat?  

NOSOROŽEC Je několik možných kritérií. Především se budu opírat o 

inspekční zprávy. 

GIBBON Ty je třeba brát obezřetně, protože někteří inspektoři jsou velmi 

zaujatí.  

NOSOROŽEC Lze vzít v potaz výsledky studentů u zkoušek. 

GIBBON Až do současné vyhlášky si nemohli pedagogové své žáky 

vybírat. 

NOSOROŽEC Mohu se také opřít o názory rodičů.  

ZEBRA To mě překvapujete. Rodiče přeci nemohou rozhodovat, kdo je 

dobrý a kdo ne. 

NOSOROŽEC V tom s vámi souhlasím. 

ZEBRA Rodiče žáků nejsou naši nadřízení. Nejsme jejich zaměstnanci.  

GIBBON Rodiče mají, bohužel, často sklony plést si výuku s trhem. 

NOSOROŽEC Proto jsem se také rozhodl, že nebudu stanovovat žádná 

kritéria. Raději bych se přiklonil na stranu největšího nasazení. Těžký úkol, 

že!  
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ZEBRA Nechápu ale, z jakého titulu by ten, kdo dělá víc, než za co je 

placen, měl být lepší než ten, kdo dělá přesně to, za co ho platí. 

GIBBON Ten, kdo opraví nejvíce písemek, nemusí být nutně ještě nejlepší.  

ZEBRA Všechno závisí na kvalitě opravování. 

NOSOROŽEC To jistě. 

GIBBON Kdo pracuje rychle, nemusí ale pracovat hůř.  

ZEBRA Řekněme si ale na rovinu, že i ten, kdo dře jako mezek, může být 

stejně špatný.  

NOSOROŽEC Nechme raději kritéria na pokoji. Vy mi to mé rozhodování 

vůbec neulehčujete, pánové. (zvoní telefon) Určitě mi to přepojte… ano, pane 

rektore, právě hovořím s několika pedagogy… mám tady dva profesory… 

matematika a dějepis… ano, dějepis, jistě… samozřejmě, matematika… aha, 

takže? … ano, ale víte, pane rektore, u nás, v tomhle případě je to obzvláště 

obtížné… dám vám vědět. (zavěsí) 

Nevím, jak to dokázali, ale čtyři ze dvanácti profesorů už jsou nominovaní. 

Dokonce i ředitel z dolního lycea už vybral. 

ZEBRA Podle jakých kritérií?  

NOSOROŽEC Víte, že nevím?  

ZEBRA My chceme navrhnout objektivní kritéria. Vycházíme 

z jednoduché úvahy – ten, kdo by měl hovořit, tedy hovořit v médiích, ten by 

měl především umět hovořit. A měl by mít co říct. Proto si myslím, a pan 

kolega proti tomu nic nenamítá, že by měl hrát roli předmět, který dotyčný 

vyučuje. Je vám jistě jasné, že mezi tělocvikářem a dějepisářem je volba více 

než jasná. Dějepis je předmět, u kterého se musí přemýšlet. 
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GIBBON Ale to není jenom dějepis. Matikáři jsou taky chytří. Ti zas umějí 

myslet logicky. Promiňte, pane řediteli, nechal jsem se unést. 

ZEBRA Ať to bude kdokoli, pedagog, kterého vyberete, bude muset 

hovořit o výuce, proč by měl jinak vůbec dostat slovo, že? Budete to takový 

skoro politický projev. Jinak by to nemělo význam. 

NOSOROŽEC Pánové, vaše kritéria beru na vědomí. Musím si to teď 

promyslet.  

ZEBRA Chápu, že situace je složitá. Pokud byste se mnou chtěl cokoli 

zkonzultovat, jsem vám kdykoli k dispozici. 

GIBBON Já též, pane řediteli.  

NOSOROŽEC Já vám oběma děkuji, pánové. 

GIBBON V každém případě jsme se všichni tři shodli na jedné věci, a to, 

že „nejlepší profesor“ neexistuje. 

NOSOROŽEC Ale ministerstvo si to, bohužel, nemyslí.  

 

Obraz 4Obraz 4Obraz 4Obraz 4    

SborovnaSborovnaSborovnaSborovna    

Středa 17hStředa 17hStředa 17hStředa 17h    

 

Scéna 1Scéna 1Scéna 1Scéna 1    

 

Albatros, paní Kozlová 

 

ALBATROS Váš syn je dobrý student. Je inteligentní a látku chápe rychle. 

Dává velmi dobře pozor.  
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PANÍ KOZLOVÁ Takže mu s ničím nemohu pomoct, nemám se s ním doma 

učit? 

ALBATROS Jen ho nechte v klidu dospět.  

PANÍ KOZLOVÁ To je dobře, to je moc dobře. Je nadšený z vašich hodin. 

Zbožňuje vás. Od té doby, co jste na hodině mluvil o Aimé Césairovi, tak 

pořád recituje jeho básničky. Jsou moc hezké. Chtěla bych vám poděkovat, že 

jste si na mě udělal čas. 

ALBATROS Má to ale i svůj rub. Jeden z jeho pedagogů, pan Losos, na 

poradě říkal, že váš syn špatně chápe látku a příliš probíraným tématům 

nerozumí. 

PANÍ KOZLOVÁ To je právě ono, měla bych jít za tím jeho dějepisářem. A 

povím vám, že se mi za ním moc nechce. Abych pravdu řekla, tak mě ty jeho 

metody docela překvapily. Před čtrnácti dny dostal chlapec za úkol, aby 

popsal nějakou rasistickou scénu, které byl někdy svědkem. Bylo to na 

hodinu ZSV. 

ALBATROS Ano, ano. Základy společenských věd. Většinou to připadne 

dějepisářům.  

PANÍ KOZLOVÁ Ale problém je v tom, že můj syn žádný takový příklad 

nemá. V jeho okolí není vůbec nic rasistického. Řekl tedy učiteli, že neví, o 

čem má psát, protože nikdy nic takového neviděl. A pan profesor mu 

odpověděl: „To nevadí, tak si něco vymyslete.“ Chápete to? „Tak si něco 

vymyslete!“ Učitel dějepisu! Copak to je historická objektivita? Copak je tohle 

to svědectví, o které se budou v budoucnu opírat, až budou popisovat naši 

dobu jako historickou událost? 

ALBATROS Souhlasím s vámi. Taky se mi to nezdá zrovna rozumně upřímné. 
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PANÍ KOZLOVÁ Probírali jsme to se synem. Nakonec jsme našli jeden 

případ, u kterého byl. Jednou, když vystupoval z metra, tak tam viděl 

skupinku Afričanů… tedy frankofonních Afričanů… teda černých Afričanů, 

že… kteří někoho uráželi, říkali o někom, že je bílá svině. Řekla jsem mu, aby 

to řekl svými slovy, jak to viděl objektivně on sám a aby to napsal do toho 

úkolu. Dostal za to velice špatnou známku, kterou pan učitel obhajoval velmi 

zvláštním způsobem, že to prý bylo velmi politováníhodné neporozumění 

smyslu, ve svém důsledku. Myslíte, že jsem se spletla já? 

ALBATROS Ne.  

PANÍ KOZLOVÁ Nechtěla jsem jen, aby byl můj syn nějak ideologicky 

znásilňován.  

ALBATROS Ideologicky? 

PANÍ KOZLOVÁ No ano, v dějinách nebo třeba ve společenských vědách 

nám neustále namlouvají, že existuje pouze jediná forma rasismu, proti níž 

je třeba bojovat. Ale tak to přece není. 

ALBATROS V tom s vámi naprosto souhlasím. Ale domnívám se, že pedagog, 

o kterém je řeč, tedy pan Losos, se zkrátka pouze snažil najít rychlé řešení a 

možná mírně zlehčil antirasistické vyznění onoho příběhu, ať už byl jakýkoli. 

PANÍ KOZLOVÁ To přirozeně nepopírám.  

ALBATROS A proto si myslím, mezi námi, že by váš syn měl raději 

respektovat většinový názor, věnovat se dějepisu a poslouchat svého 

pedagoga. 

PANÍ KOZLOVÁ Vážně? Jestli vám tedy dobře rozumím, tak bych synovi 

měla naznačit, aby hovořil o tom, že když vycházel z toho metra, tak u 

východu viděl černocha k smrti ztlučeného partou bílých výrostků, kterému 
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nikdo z davu kolemjdoucích nevěnoval pozornost, a v tom davu že poznal 

minimálně trojici svých pedagogů, možná dokonce i vás? 

ALBATROS To by bylo ale trochu přehnané, nemyslíte? Stačí si domyslet 

nějaký ten detail. Pokud bude váš syn chtít získat od profesora Lososa dobré 

známky, bude se to muset naučit. Nicméně se také může spokojit se 

špatnými známkami. 

PANÍ KOZLOVÁ Ale špatné známky z dějepisu by ho diskvalifikovaly při 

přijímacích zkouškách na vysokou školu.  

ALBATROS Tak tady vězí ten problém. Uznejte ale, že váš syn může přece 

napsat to, co chce jeho profesor, i když v té chvíli třeba ví, že to není pravda.  

PANÍ KOZLOVÁ Ale vysvětlit mu to budu muset já. A to je, jestli si to 

dokážete představit, velice těžké. Jsem sama. Vychovávám ho sama. Mohla 

jsem tedy někde udělat chybu. A ani pro něho to není zrovna lehké, když má 

jenom matku. Nemá otce. Tedy jako by ho neměl.  

ALBATROS Víte, já jsem neměl ani otce, ani matku. Jsem sirotek.  

PANÍ KOZLOVÁ To je mi líto. Omlouvám se. 

ALBATROS Vyrostl jsem v sirotčinci. Nemusím vám tedy asi vysvětlovat, že 

k tomu, abych mohl dnes sedět tady před vámi, jsem musel překonat 

nejednu překážku. Ale mohu vám říct, že jediný, kdo mi v životě doopravdy 

pomohl, byli moji učitelé. Někteří z mých učitelů. Váš syn má veliké štěstí, že 

má matku, které na něm záleží. 

PANÍ KOZLOVÁ Děkuji, pane profesore. Už chápu, proč vám tolik záleží na 

vašich žácích. 
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Obraz 5Obraz 5Obraz 5Obraz 5    

ŘeditelnaŘeditelnaŘeditelnaŘeditelna    

Čtvrtek 10:00Čtvrtek 10:00Čtvrtek 10:00Čtvrtek 10:00    

 

Scéna 1Scéna 1Scéna 1Scéna 1    

 

Nosorožec, paní Sovová 

 

NOSOROŽEC Madame, řečtina je jazyk, v němž se také skloňuje… vůbec 

to není jednodušší jazyk než latina… ano, máte pravdu, že je v něm o jeden 

pád méně než v latině, ale má velmi komplikované časování, optativ, aorist… 

nemyslím, že by se vašemu synovi dařilo s tím něco dělat… ne, nemůže mít 

řečtinu místo latiny, ne… ani přípravku… Poslyšte, tak nebudete chodit ve 

středu večer do restaurace na večeři, jsou jiné, vhodnější dny pro takovýto 

druh aktivit… Nechte si to projít hlavou. Nashledanou.  

 

Vstoupí paní Sovová. 

 

PANÍ SOVOVÁ Pan Zebra a pan Gibbon s vámi potřebují naléhavě hovořit.  

NOSOROŽEC Dobrá, ať jdou dál. 

 

Paní Sovová je uvede. 

 

Scéna 2Scéna 2Scéna 2Scéna 2    
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Nosorožec, Zebra a Gibbon 

 

NOSOROŽEC Chápete to, když mě matka jednoho žáka žádá o povolení, 

aby mohl přestat s latinou, protože mu hodina začíná ve čtvrtek v osm hodin 

a on na ni nemůže chodit, protože ve středu večer chodí všichni společně na 

rodinnou večeři do restaurace!  

ZEBRA Ale přesně tohle jsme vám, pane řediteli, říkali. Rodiče jsou 

zkrátka zákazníci. Tahle matka nás chápe jako velkou restauraci, která má za 

úkol servírovat to nejlepší, co má, na tom nejlepším servise, ale přitom má 

poskytovat výhradně to, co si zákazníci objednají. Ale my přirozeně nejsme 

číšníci, kteří by se honili za spropitným, že. 

NOSOROŽEC Tady alespoň vidíte, pánové, že ta kampaň, na které 

ministerstvo trvá, má své oprávněné důvody. 

ZEBRA Pod tou podmínkou, že to bude k dobru věci. Čímž bychom vám 

chtěli vyjádřit naše znepokojení nad nevhodným výběrem pana Albatrose. 

NOSOROŽEC Myslíte si snad, že pan Albatros není dobrým pedagogem?  

ZEBRA Pan Albatros užívá dávno překonané metody.  

GIBBON Jistě víte, že vyžaduje, aby se žáci učili výklad zpaměti, a to jim 

ještě všechno diktuje jako z kazatelny…  

NOSOROŽEC Na našem ústavu nemáme kazatelny.  

GIBBON To byl jen takový obraz, pane řediteli, přirovnání. Vím, že přísně 

trestá studenty, kteří používají jazyk svých esemesek. A také vím, že v latině 

a řečtině nadmíru zatěžuje žáky slovíčky a zakazuje jim užívání slovníků při 

hodinách. Vůbec nečte osnovy.  
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NOSOROŽEC Zajisté víte, že dodržování osnov má právo posoudit pouze 

inspektor a pan Albatros má výsledky inspekcí velmi uspokojivé. 

GIBBON Čiré pokrytectví, pane řediteli. Když má přijít inspekce, tak změní 

svou výuku. Ale po zbytek školního roku se moderní pedagogice vysmívá. 

ZEBRA Je to pedagog ze staré školy.  

RHINOCEROS Není ale přece tak starý, mám tady přes sebou jeho datum 

narození.  

ZEBRA To není podstatné, všechno se to děje v jeho hlavě. Ostatně i 

někteří z našich žáků jsou již starší než my.  

GIBBON Nemůžeme této zemi nabídnout takovýto obraz současného 

školství. To by bylo mediální fiasko. 

ZEBRA Víc než to, to by byla pohroma.  

GIBBON Hotová sebevražda. Co hodláte dělat dál, pane řediteli?  

NOSOROŽEC Momentálně poslouchám vás.  

ZEBRA Víte, je naprosto nezbytné dívat se do budoucnosti. Proto se také 

domníváme, že je potřeba zvolit pedagoga, který by – jestli dovolíte, pane 

řediteli – ztělesňoval na tomto ústavu to nejlepší ze současného pojetí 

moderní výuky. Někoho, díky jehož úsilí budeme moci snít o lepších 

pedagogických zítřcích. Takovému pedagogovi bychom měli, pokud dovolíte, 

pane řediteli, svěřit do rukou toto ožehavé poslání, aby pro nás před zraky 

celého národa získal titul nejlepšího profesora z celé země. To je kritérium, 

které můžete po rozumné úvaze přijmout bezesporu i vy, pane řediteli. Aby 

se nejlepší nechápalo jen ve smyslu více či méně uznávaných schopností, ale 

také jako pojítko mezi nedokonalým světem současné výuky a světem 
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budoucím, jenž se díky takovýmto průkopníkům stane pro všechny 

harmonickým zítřkem. 

GIBBON Zkrátka a dobře, pane řediteli, nemůžeme chtít obsadit ani pět 

minut hlavního vysílacího času na televizní obrazovce a mluvit tam o 

minulosti. 

NOSOROŽEC Tomu rozumím, pánové, ale tady nejde o pět minut, jak vy 

říkáte. My si tím uděláme reklamu. Abych vám tlumočil rektorova slova. 

Obsadíme prostor jednoduchým a vstřícným přístupem, aby široká veřejnost 

byla ujištěna o kvalitě našeho velkého sboru. 

ZEBRA Víte dobře, pane řediteli, že si nemůžeme hrát na svatoušky. Ve 

školství už vůbec ne. A tohle mediální tažení vyvolá velkou odezvu ve 

společnosti. 

GIBBON Nepřehlédnutelnou odezvu.  

NOSOROŽEC Právě proto si nemůžeme dovolit vymanit se z reklamního 

aspektu celé záležitosti. Pan rektor mě upozorňoval, že zvolený kandidát, by 

v žádném případě neměl do svého vystoupení vnášet teoretické a ideologické 

pohledy. 

ZEBRA Mohl byste nám vysvětlit, jak je možné hovořit o školství a 

neopírat se přitom o teoretické a ideologické pohledy, pane řediteli?  

NOSOROŽEC Sám dobře vím, že je to nemožné, a dokonce i pan 

Albatros se mlčky opírá o ideologickou základnu. Ale má mou důvěru, že 

nezneužije poskytnutý mediální prostor pro hlásání svých idejí a názorů.  

ZEBRA Ale ten prostor je právě potřeba využít k představení idejí a 

názorů.  
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NOSOROŽEC A kdo by podle vás měl tyto ideje a názory hlásat? Váš 

přítel pan Kozelka?  

GIBBON To ne, vždyť pije.  

ZEBRA Myslí mu to dobře, ale je pravda, že dost pije.  

GIBBON Vlastně jenom pije… Toho nechme raději stranou.  

NOSOROŽEC Tak kdo vás napadá dál? Pan Úhoř? 

ZEBRA Vy ta jména snad vybíráte naschvál, hmm… víte… někdo, kdo 

není jako všichni ostatní, ano! Na naší škole nejsou jen pánové Kozelka a 

Úhoř. 

NOSOROŽEC Copak máte proti panu Úhořovi? 

ZEBRA Určitě se vám doneslo, že nezná své žáky, že nechodí na třídní 

schůzky a do formulářů dává každému stejné hodnocení: „chatrné znalosti“. 

Uznejte, že to by nebyla dobrá volba. 

NOSOROŽEC Dobrá, přiznávám, že to byl nevhodný návrh. Ale co taková 

paní Papoušková? Ne, paní Papoušková si vyrobí pro svou osobní potřebu víc 

kopií než já pro celou svou administrativu. 

GIBBON Která není nijak malá, že.  

NOSOROŽEC Docela by mě zajímalo, co s tolika papíry dělá…  

GIBBON Divil bych se, kdyby to všechno mělo sloužit studentům.  

ZEBRA Kozelka, Úhoř, Papoušková, to nebyly zrovna seriózní tipy, pane 

řediteli.  

NOSOROŽEC Zajisté, máte pravdu. Nuže kdo tedy?  

ZEBRA Podívejte…  

GIBBON Hmm…  

NOSOROŽEC Takže?  
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ZEBRA Přemýšlím, pane řediteli, přemýšlím. 

GIBBON Přemýšlíme.  

NOSOROŽEC Poslyšte, nestrávíme nad tím snad ale celý den.  

ZEBRA Není jednoduché projít všechny, kdo přicházejí v úvahu.  

GIBBON V hlavě…  

NOSOROŽEC Paní Telecí? 

ZEBRA Ne, tu ne, pane řediteli. Průměr jejích žáků dosahuje stěží 8. 

Kdyby bylo po jejím, tak by na naší škole na konci druhého ročníku 30% žáků 

propadlo. Děkuji, paní Telecí, ne. 

GIBBON Paní Telecí nechat sedět za pecí. 

NOSOROŽEC Dobrá. Pan Kobylka?  

ZEBRA Je sice pravda, že se mu rok od roku podaří vyhrát nějakou tu 

celonárodní soutěž, ale to zas tak mnoho neznamená, a navíc ty slabší či 

průměrné žáky přehlíží a nejeví o ně zájem. Je to elitář. Pan Kobylka je elitář! 

NOSOROŽEC Tak slečna Sviňáčková?  

ZEBRA Mezi námi, pane řediteli, v případě slečny Sviňáčkové je 

největším problémem to, že je ošklivá. Takže v televizi…  

GIBBON Tam je všechno vidět.  

NOSOROŽEC Paní Slonisková. 

ZEBRA Ta se nedá přehlédnout, uznávám.  

GIBBON Ne, ne, podívejte, ta dokáže ve vinařském klubu spořádat celý 

kartón červeného. 

ZEBRA Ale pane kolego, na to nemáte důkazy. 

GIBBON To se pozná. V každém případě by to mohlo hrát proti nám.  

NOSOROŽEC Dobře, co takhle paní Ovečková?  
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ZEBRA Paní Ovečková není zrovna příkladem dobrého vychování.  

GIBBON Když budeme umírnění. 

ZEBRA A na celoplošném kanále…  

NOSOROŽEC Jistě. Aha. Pan Pudl. 

ZEBRA Ten je skvělý! Ale řekněme si to upřímně, absolutně mu chybí 

autorita, pane řediteli.  

NOSOROŽEC Podle čeho tak soudíte?  

ZEBRA Učil mého syna. Neměl bych to říkat, ale žáci někdy podvádějí. 

On to ví a nic s tím nedělá. Jeho poznámky a jeho hodnocení nemají žádnou 

váhu. Ale jak je vidět, rodičům tento přístup nijak nevadí, nestěžují si… 

GIBBON Dává dobré známky každému. 

NOSOROŽEC To stačí, pánové, to stačí! Nejsme na tržišti! Vždyť vy tady 

handlujete jak trhovkyně. Je mi líto, pánové, ale náš rozhovor je u konce. Už 

se vám nemohu déle věnovat. 

ZEBRA Samozřejmě, pane řediteli, ale ten problém se nám zatím 

nepodařilo vyřešit.  

NOSOROŽEC K jeho vyřešení vás nepotřebuji. Pane Zebro, pane Gibbone, 

každý máme své úkoly! 

 

Obraz 6Obraz 6Obraz 6Obraz 6    

SborovnaSborovnaSborovnaSborovna    

Pondělí 13:00Pondělí 13:00Pondělí 13:00Pondělí 13:00    

    

Scéna 1Scéna 1Scéna 1Scéna 1    
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Albatros, paní Kozlová 

  

PANÍ KOZLOVÁ Děkuji vám, že jste mi vyhověl a souhlasil s tímto 

naléhavým setkáním. Nevěděla jsem, na koho se obrátit, a minule jste mi 

připadal velice vnímavý k tomu, co trápí vaše žáky, a tak jsem se rozhodla, že 

se vám svěřím s tím, co můj syn nyní ve škole zažívá. 

ALBATROS Prosím. 

PANÍ KOZLOVÁ Ačkoli to tak nevypadá a ačkoli jsem si to ještě do 

včerejška nemyslela, má problémy. Dokonce si myslím, že je dost nešťastný. 

Těžko se mi to říká, ale… je to kvůli jeho spolužákům ve třídě. Vzpomínáte 

si, jak asi před měsícem chyběl kvůli drobnému lékařskému zákroku? 

Napsala jsem vám i ostatním profesorům tehdy dopis, abych ho omluvila. 

ALBATROS Ano, ano, jistě.  

PANÍ KOZLOVÁ Možná si vzpomínáte, že jsem se v tom dopise zmiňovala, 

a jak o tom teď přemýšlím, tak jsem to dělat neměla, že můj syn musí 

podstoupit rutinní zákrok v oblasti varlat. Když se po třech dnech vrátil do 

školy, tak se ho jeho profesorka angličtiny, paní Včeličková, před celou třídou 

zeptala, jestli jsou jeho varlata už v pořádku. Všichni se tomu smáli. Styděl se 

za to. A to tak, že mi o tom doma ani neřekl. Problém je, že mu od té doby 

jeho kamarádi říkají… že na něj pořád volají… no, takové to slovo, vulgární… 

ALBATROS Rozumím, rozumím.  

PANÍ KOZLOVÁ Všechno mi to řekl včera, když jsem mu vyprávěla, že jsem 

hovořila s vámi. Prý mu tak říkají na lyceu úplně všichni. 

ALBATROS To bych se divil, neslyšel jsem nikoho, že by mu říkal… že by ho 

oslovoval tou přezdívkou… tedy tou vulgární přezdívkou, jak říkáte. Musím 
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říct, že do mých hodin přezdívky nepatří. Ale naprosto vám věřím, protože 

vím, že se děti a mládež rádi smějí čemukoli, zejména když to někoho uráží 

nebo zesměšňuje. Z psychologického hlediska žákům rozumím, ale stěží 

dokážu pochopit, co mohlo vést mou kolegyni angličtinářku, aby mu položila 

takovouto… řekněme intimní… otázku. 

PANÍ KOZLOVÁ A mohu podle vás něco udělat? Mám pocit, že ho ta 

událost velmi rozrušila. Ztratil úplně chuť chodit do školy. 

ALBATROS Řešit mezi mládeží tento druh problémů je velice obtížné. Člověk 

má nad nimi velmi malou moc. Je třeba, aby se dokázal s tímto typem agrese 

vyrovnat. Musí pochopit, že to ve své podstatě nijak nezpochybňuje jeho 

mužnost. 

PANÍ KOZLOVÁ Nemá otce, tak je to pro něho hodně těžké.  

ALBATROS Má váš syn kamarádku? Přítelkyni? 

PANÍ KOZLOVÁ Měl, ale po tomhle výstupu ho opustila. Jedna špatná 

zpráva za druhou. Nevím, co si počít. Samozřejmě že bych ho mohla dát do 

jiné školy, ale na tom by rozhodně nevydělal. Například takového profesora, 

jako jste vy, by sotva našel. 

ALBATROS Nikdo není nenahraditelný. Především žádná škola není 

nenahraditelná. 

PANÍ KOZLOVÁ Moc dobře vím, o čem mluvím. Vypadá to, že budete 

v televizi, a určitě tam budete říkat věci, které se mi honí v hlavě, ale které 

nedokážu vyjádřit. 

ALBATROS Jediné, co vám mohu slíbit, je to, že nebudu mluvit za nikoho 

jiného. Potíže vašeho syna mě opravdu mrzí. Budu na něho dávat pozor a 

také na jeho kamarády. Udělala jste dobře, že jste se mi přišla svěřit. 
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Paní Kozlová odejde. Albatros ji vyprovodí, pak vezme štos písemek a začne 

je opravovat. Vstoupí Zebra s Gibbonem, v rukou mají šálky s kávou. 

 

Scéna 2Scéna 2Scéna 2Scéna 2    

 

Albatros, Gibbon a Zebra 

 

GIBBON Dneska jsem ráno ve čtvrťáku vyvolal k tabuli jednu dívku, aby 

vyřešila rovnici a můžu vám říct, že jsem to měl „vyřešené“! Ostatní ve třídě 

přirozeně taky. Teda kluci myslím. Všichni normální kluci. Viděl jste už někdy 

tu mladou Zajíčkovou? 

ZEBRA Ach ano, mladá Zajíčková. Zoé Zajíčková. Měl jsem ji ve třeťáku. 

Sakra kost. 

GIBBON A teď si ji představte ve čtvrťáku.  

ZEBRA Na některé žáky je mnohem příjemnější pohled než na jiné, o 

tom není sporu. 

GIBBON Vy ji znáte, pane Albatrosi, tu Zajíčkovou… Zoé Zajíčkovou? 

ALBATROS Ne, já jsem měl ve třídě Zlatu Zajíčkovou.  

GIBBON To by mohla být její sestra. Jaká podle vás ta Zajíčková je? 

ALBATROS Hmm… docela chytrá.  

GIBBON Tak to bez diskuse, ta moje taky. Ale já myslím spíš fyzicky.  

ALBATROS Velká…  

GIBBON Tak to ta moje taky. Ale jestli se vám… jestli vás… když ji 

vyvoláte k tabuli?  
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ALBATROS Snažím se ji k tabuli nevyvolávat.  

GIBBON Tak to musí být její sestra!  

ZEBRA Už víte, Albatrosi, o tom novém nápadu z ministerstva? Dvanáct 

nejlepších profesorů z Francie! Taková banalita. 

GIBBON A hlavně naivita.  

ZEBRA Z toho běhá mráz po zádech, když člověk řekne, že je ministr 

naivní a mimo realitu. A když je navíc ředitel slaboch. Protože se zdá, že náš 

ředitel na ten projekt přistoupil a hodlá jmenovat nejlepšího profesora. 

GIBBON Šéf už je takový. To víme dlouho. Zkrátka jako vždycky 

poslouchá „hlas svého pána“!  

ZEBRA Taky by mě docela zajímalo, kdo by to vůbec mohl přijmout, kdo 

by si na sebe nechal dát nálepku „nejlepší profesor“. 

GIBBON Nikdo! O tom není pochyb. Vždyť by to byla lež, obyčejný 

podvod. A navíc by to byla sebevražda. Na to nemůže nikdo přistoupit! 

ALBATROS Může. Já. 

ZEBRA Vy? 

ALBATROS Já.  

GIBBON Ale ne, tomu nevěřím.  

ZEBRA Vám se líbí předvádět se v televizi jako nejlepší profesor? Vždyť 

to není vůbec váš styl. Myslel jsem si, že vás mediální pozlátko nezajímá a 

politika už vůbec ne. 

ALBATROS Nijak jsem se o ty pocty nezasazoval. Byl jsem navržen z vyšších 

míst.  

ZEBRA Z vyšších míst! Tam nevědí, co chtějí, nemají žádná kritéria…  

GIBBON My jsme o tom totiž, přirozeně, hovořili se šéfem.  
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ZEBRA …a můžu vám říct, že nemá žádná kritéria, nemá přehled, 

nedokáže se projevit. A to o něm víme už dlouho… Jestli tohle jsou pro vás ta 

správná vyšší místa… já bych tomu spíš říkal vakuum, věčné nic. A to 

nemluvím jen o šéfovi, jak říká tady Gibbon, ale taky o rektorovi a o 

ministrovi. 

GIBBON Hlavně o řediteli! Hodnotí své lidi proti zdravému rozumu… Je 

servilní k rodičům žáků. Pořád se snaží vyjít s každým po dobrém. Nezajímá 

ho, že by si měl zamést hlavně před vlastním prahem. 

ALBATROS Omluvte mě, mám tu hromadu písemek, které musím opravit. A 

chtěl jsem vám ještě něco říct. Nejsme v soukromé firmě ani v továrně a pan 

ředitel není náš šéf. My nemáme šéfa. Já osobně jsem si například zvolil 

školství právě proto, abych nemusel pracovat v nějakém podniku. Pro mě je 

ředitel školy mým kolegou, který má zkrátka a dobře jiné úkoly a který 

v žádném případě není ani „šéf“, ani „boss“, ani „mistr“. 

ZEBRA Máte pravdu. Myslím, že to byl ze strany pana kolegy pouhý 

jazykový tik. 

GIBBON Ano, to přišlo samo někde z hloubky v mé hlavě. Třídní boj, 

víte… Albatrosi, vy si vážně myslíte, že jste nejlepší profesor na škole? Vy si 

vážně myslíte, že opravujete písemky líp než ostatní? Myslíte si, že vaši žáci 

mají lepší výsledky než ostatní? 

ALBATROS Samozřejmě že jsou tu lepší profesoři než já… ale kdo? Vy? Nebo 

snad vy? 

  

Albatros odejde. 
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Scéna 3Scéna 3Scéna 3Scéna 3    

 

Gibbon, Zebra 

 

GIBBON On si myslí, že jsme blbci? Ne?  

ZEBRA Zase nás bude chtít oblbovat tím svým těžkým dětstvím! To se 

mu to pak mluví! (všimne si paní Pštrosové, která přichází) Do háje, mám 

schůzku s rodiči… úplně jsem na tuhle ženskou zapomněl!  

GIBBON Tak já půjdu. Hodně štěstí.  

 

Gibbon odejde. 

 

Scéna 4Scéna 4Scéna 4Scéna 4    

 

Zebra, paní Pštrosová 

 

PANÍ PŠTROSOVÁ Jsem Pštrosová, Kamilova matka, Kamil Pštros.  

ZEBRA Omlouvám se, ale úplně jsem na tu naši schůzku zapomněl. Mám 

toho teď tolik. Hrne se na nás tolik věcí najednou. 

PANÍ PŠTROSOVÁ Nezdržím vás dlouho, nemusíte mít strach, jen jsem si 

chtěla vyjasnit jednu věc s Kamilem.  

ZEBRA Kamil… jistě… s Kamilem… takže Kamil… na jeho věk je to 

v pořádku, protože, pokud vím, tak je velice mladý.  

PANÍ PŠTROSOVÁ To je taková rodinná tradice, máte pravdu.  
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ZEBRA Je přirozené, že není tak vyspělý jako někteří jeho kamarádi, ale 

to přijde… V každém případě projevuje velký zájem a snahu, hodně se ptá. 

PANÍ PŠTROSOVÁ To je také naše rodinná tradice.  

ZEBRA Ano, ačkoli… měl by se ještě naučit poslouchat odpovědi.  

PANÍ PŠTROSOVÁ Ale to je kvůli tomu, že se bojí. Ale v písemném projevu se 

zlepšil, ne? 

ZEBRA To v každém případě, podívám se, až budu opravovat domácí 

úkoly.  

PANÍ PŠTROSOVÁ Říkal mi, že se mu to povedlo.  

ZEBRA Čím dál tím lepší, čím dál tím lepší.  

PANÍ PŠTROSOVÁ Jsem ráda, že jsem vás poznala. Abych vám řekla pravdu, 

nejsem tady jenom jako Kamilova matka, jsem taky novinářka. Právě pracuji 

na článku o kampani na podporu programu národního školství. Ráda bych 

udělala rozhovor s vaším ředitelem, ale chtěla bych získat také nějaké další 

názory. Mohla bych se vás na pár věcí zeptat? 

ZEBRA Ale musím vás předem upozornit, že nemám zcela shodné 

názory s panem ředitelem.  

PANÍ PŠTROSOVÁ A to?  

ZEBRA Pro jaké noviny píšete?  

Novinářka mu podá svůj průkaz.  

ZEBRA Aha, tak dobře. To nemohu odmítnout.  

PANÍ PŠTROSOVÁ Takže… Jste nejlepší profesor na téhle škole?  

ZEBRA Ehm… ne.  

PANÍ PŠTROSOVÁ Kdo rozhodl o tom, že nejste nejlepší profesor? Ostatní 

profesoři? 
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ZEBRA Ti rozhodně ne.  

PANÍ PŠTROSOVÁ Takže kdo? 

ZEBRA Abych pravdu řekl, tak nevím. Nikdo nám to nedal vědět. 

Dozvěděl jsem se to ze druhé ruky.  

PANÍ PŠTROSOVÁ A ta druhá ruka vybrala koho?  

ZEBRA Podívejte se, já nerad říkám informace, které mám ze druhé ruky, 

ale vypadá to, že by to mohl náš jazykář, Jan Albatros. 

PANÍ PŠTROSOVÁ Absolvent filosofie?  

ZEBRA To nehraje roli… důležitá je otázka metod, ne znalostí a 

vzdělání.  

PANÍ PŠTROSOVÁ Metod? 

ZEBRA Ano, metod předávání znalostí.  

PANÍ PŠTROSOVÁ A on podle vás tyto důležité metody má nebo nemá?  

ZEBRA Podívejte, takovýhle výběr vám nedává žádnou možnost. Všichni 

pedagogové jsou kompetentní, pracovití, možná ne úplně všichni, souhlasím, 

ale téměř všichni. Proč byste chtěla těm, kteří nebudou vybráni jako nejlepší 

profesor, ubírat na jejich uznání? Pokud bych měl hovořit o sobě, tak velmi 

dobře vím, že hodnoceno absolutně, nejsem v žádném případě nejlepší 

profesor. Nicméně někteří z mých žáků mě možná považují za nejlepšího 

profesora dějepisu nebo nejlepšího profesora, kterého na škole měli. A řeknu 

vám, že všichni profesoři jsou na tom vlastně jako já. Jinak by nemohli učit. 

Někdy má člověk pocit, že to nejlepší v životě poznal v prvních sedmnácti 

letech svého života. Někdy nám to i říkají. Napíšou nám to třeba po letech. A 

víte proč? Protože jsme se k nim chovali jako k dospělým, i když pro své 

rodiče byli stále ještě dětmi. Protože jsme jim ukázali a pomohli poznat 
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okolní svět, zatímco jejich rodina byla pevně usazena ve svém domově. 

Školství má odstředivý charakter, ale rodina působí vždy dostředivě. Ale já 

jsem se nechal zbytečně unést, ale nemůžu si pomoct.  

PANÍ PŠTROSOVÁ Přílišný zápal pro určitá témata je omluvitelný.  

ZEBRA Chtěl jsem hlavně říct, že ta myšlenka je nevhodná a 

nebezpečná, bere člověku chuť do práce. Je to podobné, jako když se před 

padesáti lety udělovaly ve třídách ceny. Kromě tří prvních neměl nikdo další 

žádnou motivaci. V té době ale nebyla taková nezaměstnanost, takže to 

nemělo tak hmatatelné důsledky. Ne, chtěl jsem vlastně říct… že… 

PANÍ PŠTROSOVÁ Líbí se mi to, co jste říkal o rodině a o nezaměstnanosti.  

ZEBRA Ano, ale to jsou jen okrajová témata. Ehm… ne… ale ať si sakra 

přečtou Victora Huga! Omlouvám se, nechal jsem se zase unést… ale ti ve 

vládě nás chtějí otupit, udělat z nás „kobky lidské bible“ fermoirs de la bible 

humaine“, jak říká Hugo, „hrůzy včerejška zabíjejí zítřek“. l’horrible hier qui 

veut tuer demain » Do háje! 

PANÍ PŠTROSOVÁ Kobky lidské bible? Les fermoirs de la bible humaine? 

ZEBRA Ano, žalářníky ducha! les guichetiers de l’esprit Ne, ale já si 

vždycky u Victora Huga vzpomenu na rovnost šancí. Ne náhodou hovořil 

Victor Hugo o „školském venkovském chrámu v každé vesnici“, a to by dnes, 

po dvou stech letech, mělo být jen dvanáct nejlepších profesorů v celé 

Francii? Ať jdou do háje! 

PANÍ PŠTROSOVÁ Moc vám děkuji. Podrobně jsem si poznamenala, co jste 

říkal.  
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ZEBRA Ne, ne, tohle nebylo skutečné interview, myslím jako připravený 

rozhovor, promyšlené odpovědi… nebude mě citovat doslova, že? V tom 

případě bych totiž spoustu věcí formuloval jinak. 

PANÍ PŠTROSOVÁ No, víte, tohle je princip ankety, jaké se většinou dělají na 

ulici. Děkuji vám ještě jednou za Kamila. Doufám, že bude mít z té písemky 

dobrou známku. 

ZEBRA To já taky. 

 

Zebra doprovází paní Pštrosovou k dveřím. 

Vrací se Albatros, potká se s paní Pštrosovou. 

 

Scéna 5Scéna 5Scéna 5Scéna 5    

 

Albatros, Zebra, paní Pštrosová 

 

ALBATROS Zapomněl jsem si tu aktovku.  

ZEBRA To by se nejlepšímu profesorovi na škole stávat nemělo.  

ALBATROS Nikdo není dokonalý.  

ZEBRA Chtěl bych vám představit pana Albatrose. (Albatrosovi) Paní 

Pštrosová, novinářka.  

ALBATROS (zdraví se s ní) Velice mě těší.  

PANÍ PŠTROSOVÁ Mohu vám položit dvě tři otázky?  

ALBATROS Za minutu mi začíná hodina.  

PANÍ PŠTROSOVÁ Tak jen jednu otázku?  

ALBATROS Zastihla jste mě úplně nepřipraveného.  
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ZEBRA To je jen takový ten krátký anketní rozhovor, pane kolego.  

PANÍ PŠTROSOVÁ Tady je můj novinářský průkaz. 

ALBATROS Jistě, samozřejmě. Ale ne, omlouvám se, opravdu nemám čas. 

ZEBRA Ale pane kolego, když někdo přijme nabídku, aby se předvedl na 

mediální scéně, tak nemůže odmítat rozhovory. 

ALBATROS Ano, to máte pravdu. Tak do toho, jaká je ta vaše otázka? 

PANÍ PŠTROSOVÁ Máte děti?  

ALBATROS Ano. 

PANÍ PŠTROSOVÁ A nevadí vám, že je učí horší profesoři, než jste vy sám?  

ALBATROS Co se týká mých dětí, neučí je horší profesoři než já. 

PANÍ PŠTROSOVÁ Domníváte se, že jste získal nějaké zvláštní vzdělání, které 

vám napomohlo k tomu, abyste byl tam, kde jste teď? 

ALBATROS Měl jsem výborné učitele. A pro mě, jako pro někoho, kdo prošel 

ústavní péčí, to bylo velmi důležité. To, že jsem měl dobré učitele, bylo pro 

mě určující.  

PANÍ PŠTROSOVÁ Používali ty správné metody? 

ALBATROS Pro mě to není otázka metod. Víte, jeden z našich největších 

učitelů, Platón, říkal už před dvěma a půl tisíci lety: „Učit neznamená oživovat 

mrtvé a zkamenělé myšlenky, ale oplodnit duši takovým způsobem, že 

úroda, která z ní vzejde, sama podnítí k životu další nesmrtelné duše.“ Což 

pro Platóna, pro mě a pro spoustu dalších znamená, že to funguje, že je to 

stále živé. Nezáleží tedy na prostředcích, nezáleží tolik ani na samotném 

obsahu. Podstatný je ten zázrak, který se v nás udává, když nás někdo 

něčemu učí a který působí, že máme chuť se o to podělit s ostatními.  
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PANÍ PŠTROSOVÁ Chcete tuhle Platónovu myšlenku citovat před televizními 

kamerami?  

ALBATROS Možná. 

PANÍ PŠTROSOVÁ Nedělejte to. Ty záležitosti ohledně oplodňování jsou 

poměrně delikátní. Nechám vás, abyste mohl jít za svými žáky. Ať se vám 

urodí. 

Paní Pštrosová odejde. 

 

Scéna 6Scéna 6Scéna 6Scéna 6    

 

Zebra, Albatros 

 

ZEBRA Ach, ti novináři! Nakonec z toho vždycky vyjdou jako ti silnější.  

 

Obraz 7Obraz 7Obraz 7Obraz 7    

ŘeditelnaŘeditelnaŘeditelnaŘeditelna    

Pátek 14:00Pátek 14:00Pátek 14:00Pátek 14:00    

 

Scéna 1Scéna 1Scéna 1Scéna 1    

 

Nosorožec, paní Sovová 

 

NOSOROŽEC (telefonuje) To je výborná myšlenka, pokusím se pro ni 

sehnat co nejvíce žáků. Nashledanou. (zavěsí) Do čeho jsem se to zase 

dostal! 
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Vstoupí paní Sovová.  

PANÍ SOVOVÁ Přišla za vámi paní Kozlová.  

NOSOROŽEC Co ta zas tady chce? Řekla vám, proč žádá o naléhavou 

schůzku? 

PANÍ SOVOVÁ Myslím, že chce, aby její syn přestoupil na jinou školu. 

NOSOROŽEC Jedna chce změnit předměty, druhá rovnou celou školu! 

Největším problémem ve školství nejsou žáci ale jejich matky. Ale když už 

tady ta matka je, tak ji pusťte dál. A přineste mi sem, prosím, jeho poslední 

výkaz. 

Paní Sovová odejde, vstoupí paní Kozlová.  

 

Scène 2Scène 2Scène 2Scène 2    

 

Nosorožec, paní Kozlová 

 

NOSOROŽEC Dobrý den vám přeji. Právě jsem hovořil s matkou jednoho 

z našich studentů, která je poměrné známá, a navrhla mi, abychom pro žáky 

na naší škole uspořádali besedu nebo takové neformální diskusní fórum o 

Evropském parlamentu. To by mohlo být, přirozeně, velmi zajímavé. Ani naši 

profesoři většinou neznají práci Evropského parlamentu, já ostatně také ne. 

Tak to zase bude na mně, abych to dal celé dohromady. Na tom je vidět, jak 

mohou být matky našich žáků prospěšné celé škole. Z toho mám opravdovou 

radost. Prosím, posaďte se. 

PANÍ KOZLOVÁ Děkuji, pane řediteli. 

NOSOROŽEC Co byste ráda?  
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PANÍ KOZLOVÁ Můj syn se před několika týdny stal obětí zlých vtipů. 

NOSOROŽEC Na naší škole?  

PANÍ KOZLOVÁ Ano, od spolužáků ze třídy.  

NOSOROŽEC  O tom mě nikdo neinformoval. Co se přesně stalo?  

PANÍ KOZLOVÁ Ano, pane řediteli, jeho spolužáci se bohužel dozvěděli, že 

můj syn podstoupil operaci varlat, tedy levého varlete… to ale není vlastně 

podstatné. Od té doby ho ale neoslovují jeho jménem, ani příjmením, ani 

žádnou zdrobnělinou… oni za ním chodí a volají na něho… dokonce i žáci 

z jiných tříd mu tak říkají… říkají mu… 

NOSOROŽEC Jak mu říkají? 

PANÍ KOZLOVÁ No, říkají mu… urážejí ho.  

NOSOROŽEC Jak ho urážejí? 

PANÍ KOZLOVÁ No, víte, má to co do činění s tím… no ano, s tím varletem, 

které potřebovalo lékařský zákrok… takže, ehm, právě tak mu říkají, pane 

řediteli, ale v té vulgárnější podobě… 

NOSOROŽEC A to? 

PANÍ KOZLOVÁ Víte… přece víte, vždyť jste muž.  

NOSOROŽEC Jsem ale také ředitelem této školy, tak bych to potřeboval 

slyšet. Jak mu říkají? 

PANÍ KOZLOVÁ To přece není tak těžké uhodnout, pane řediteli.  

NOSOROŽEC Poslyšte, pokud mi to nemůžete říct vy, budu se na to 

muset zeptat vašeho syna.  

PANÍ KOZLOVÁ To ne, pane řediteli, už tak je tím dost traumatizovaný.  

NOSOROŽEC Nuže, poslouchám vás.  

Vrací se sekretářka s výkazy.  
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Scéna 3Scéna 3Scéna 3Scéna 3    

 

Nosorožec, paní Kozlová, paní Sovová 

 

NOSOROŽEC (vezme si výkazy, paní Sovová čeká) Nuže, paní Kozlová, 

poslouchám vás.  

PANÍ KOZLOVÁ (stydí se před sekretářkou)  Tedy abych… 

NOSOROŽEC Děkuji, paní Sovová.  

 

Paní Sovová odejde.  

 

Scéna 4Scéna 4Scéna 4Scéna 4    

 

Nosorožec, paní Sovová 

 

NOSOROŽEC Už jsme sami, poslouchám vás. 

PANÍ KOZLOVÁ Raději bych vám to napsala.  

NOSOROŽEC Tady máte tužku a papír, prosím, račte. 

PANÍ KOZLOVÁ (píše na papír jedno slovo)  Prosím…  

Zazvoní telefon.  

NOSOROŽEC (s listem papíru v ruce zvedne telefon a hovoří, podívá se přitom 

na list papíru) Dobrý den, pane rektore… Ano, ano, mám pro vás dobrou 

zprávu, pověření už posílám, mám ho tady před sebou… někdo, kdo by tam 
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měl být... děkuji, pane rektore… nashledanou. (zavěsí) Takže „kulka“. To není 

tak zlé. To je docela normální, ačkoli nijak zvlášť hezké oslovení to není. 

PANÍ KOZLOVÁ Ano, ale ono se to na něho neustále hrne. A ta urážka se 

mému synovi spojuje s jeho traumatem, protože musel podstoupit tu 

operaci. Je to těžké, když máte nějaké zdravotní potíže, když musíte na 

operaci, ale když se o tom ví a každý se vám kvůli tomu směje, tak je to 

dvakrát tak těžké. 

NOSOROŽEC Ale jak to, že se o tom ví? On to řekl spolužákům?  

PANÍ KOZLOVÁ Právě že ne.  

NOSOROŽEC Někdo to říct ale musel. Kdo to tedy byl? 

PANÍ KOZLOVÁ Já.  

NOSOROŽEC Vy matky…  

PANÍ KOZLOVÁ Napsala jsem to profesorům. A jedna z jeho profesorek, 

nevím proč, o tom mluvila před celou třídou, když se vrátil z nemocnice.  

NOSOROŽEC To určitě nemohlo být myšleno zle, vždyť přece známe 

mládež. A profesor by je měl znát o to víc. Který z profesorů to byl? 

PANÍ KOZLOVÁ Je mi hloupé vám to říct, pane řediteli. Jsem tu, abychom se 

pokusili najít nějaké řešení. 

NOSOROŽEC Takže vy byste ráda, aby váš syn odešel z naší školy, nebo 

snad chce ze školy odejít váš syn? 

PANÍ KOZLOVÁ Já bych byla v každém případě ráda, kdyby tady zůstal. Ale 

pokud nebude jiné řešení, budu vás muset požádat o jeho přestup. Já jsem 

se zatím ještě nerozhodla, přišla jsem vás požádat o radu. 

NOSOROŽEC Co bych podle vás měl udělat? V tom případu je něco 

legračního, ačkoli na druhou stranu rozumím tomu, že je v něm jisté příkoří a 



 44 

oprávněné rozhořčení. Ale nebude přeci opouštět školu kvůli jedné 

přezdívce. Vždyť na jiných školách si žáci dávají mnohem ostřejší a 

nenávistnější přezdívky. Podívejte, mám tu před sebou jeho výkazy… ty 

hovoří velmi jasnou řečí. Řeknu vám, že to není dobrý nápad. 

PANÍ KOZLOVÁ Co se v takových případech dělá? Přece to nemůže 

pokračovat.  

NOSOROŽEC Zajdu za vaším synem.  

PANÍ KOZLOVÁ Taky byste si měl promluvit s ostatními.  

NOSOROŽEC S ostatními? A co bych jim podle vás měl říct? Měl bych si 

je po jednom předvolat do ředitelny? Kdyby šlo o tři, o pět žáků, tak bych to 

udělal… ale vy sama říkáte, že to získalo kolektivní rozměr. Nebo myslíte, že 

bych měl zajít do jejich třídy a zakázat jim, aby mu říkali „kulko“? Nebo bych 

měl zajít dokonce do všech tříd? To není možné. Nemůžu celé škole zakázat, 

aby mu přestali říkat „kulko“! Nebo bych měl vydat oběžník, který by 

zakazoval užívání všech přezdívek? Měl bych podle vás povolat před 

disciplinární řízení každého, kdo vysloví slovo „kulka“? Měl bych je rovnou 

vyloučit? Jistě chápete, že v tomto případě je největším problémem jejich 

počet. A to jak pro vašeho syna, tak pro mě! Rozčiluji se, paní Kozlová, ale 

opravdu nemám rád tyhle případy, příčí se mi potahovat celou skupinu před 

smírčího soudce. Připadá mi to odporné. Bohužel, nevím, co bych mohl 

v tomto případě udělat. A proto jsem také rozčílený. 

Zazvoní telefon. 

NOSOROŽEC (zvedne sluchátko) Pan Lachtan? Vezměte si na něho číslo, 

paní Sovová, já mu pak zavolám. 

PANÍ KOZLOVÁ Jsem si jistá, že kdyby měl otce, tak by tím tolik netrpěl.  
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NOSOROŽEC Když nemá otce, tak by si o tom mohl promluvit s někým, 

ne zrovna se mnou, myslím třeba s nějakým psychologem… protože jde o… 

totiž… myslel jsem… doprovodím vás (vede paní Kozlovou ke dveřím)… když 

jde o ty otázky pohlavního rozmnožování. 

PANÍ KOZLOVÁ Také s tím něco zkusím udělat, když tak trpí.  

NOSOROŽEC Já si promluvím s profesory z jeho třídy. Požádám je, aby 

na něj dávali pozor. 

PANÍ KOZLOVÁ Už jsem o tom hovořila s jeho francouzštinářem, s panem 

Albatrosem. 

NOSOROŽEC Ten alespoň neudělá žádnou hloupost.  

PANÍ KOZLOVÁ To určitě ne.  

NOSOROŽEC To je dobře. Pokud budete mít z jakéhokoli důvodu 

potřebu za mnou znovu přijít a promluvit si, jsem tu pro vás. Vždy si rád 

pohovořím s matkami našich žáků. 

PANÍ KOZLOVÁ Děkuji vám, pane řediteli, mnohokrát děkuji. 

Paní Kozlová odejde.  

 

Scéna 5Scéna 5Scéna 5Scéna 5    

 

Nosorožec, paní Sovová 

 

NOSOROŽEC Víte, co je to lyceum, paní Sovová? To je místo, kam se 

ukrývají mladí lidé, aby byli chráněni před dospělými. A proto, aby byli 

chráněni také mezi sebou, tak se k nim přidá pár dospělých… tihle dospělí 

ale někdy vůbec nemají chuť je chránit, nebo alespoň ne všechny… někdy 
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mají dokonce chuť, jako třeba v tuhle chvíli já, jít a rozbít jim hubu, úplně 

všem, jednomu po druhém… na tohle je každá idea krátká, že? 

PANÍ SOVOVÁ Mám zavolat panu Lachtanovi?  

NOSOROŽEC Beranice. Do háje! Já na to zapomněl. Co říkal pan Lachtan?  

PANÍ SOVOVÁ Nebyl zrovna nadšený, a to to říkám hodně slušně, že jeho 

syn musel strávit pětadvacet minut v ředitelně a že jste ho pak poslal na 

hodinu dvacet k vašemu panu zástupci, čímž jste ho připravil o dvě hodiny 

matematiky a že kvůli tomu nemohl jít ani na další vyučovací hodiny. 

NOSOROŽEC Já dodržuji předpisy. Dokud si nesundá tu beranici, tak mu 

nemůžu dovolit, aby se účastnil vyučování. Bude muset zůstat v kanceláři, 

dokud neustoupí… nebo dokud ho nevyhodím. Myslíte si, vy osobně, že ho 

rodiče nutí nosit tu beranici? 

PANÍ SOVOVÁ Jeho otec mě ujišťoval, že jeho syn nebyl ani ze strany 

rodiny, ani od nikoho jiného vystaven žádnému tlaku, aby ji nosil, nebo aby 

si ji sundal. 

NOSOROŽEC Co dělá jeho otec?  

PANÍ SOVOVÁ Je to právník. 

NOSOROŽEC Taky nosí beranici?  

PANÍ SOVOVÁ Ne, on má na hlavě spíš něco jako lví hřívu.  

NOSOROŽEC A jaký je jeho názor?  

PANÍ SOVOVÁ K té otázce se nechtěl vyjadřovat. Pouze říkal, že musíme 

respektovat synova svobodná práva.  

NOSOROŽEC Ptala jste se ho, proč jeho syn nosí od pondělka tu beranici 

z lišky, kočky, králíka nebo ze sobola či z čeho, proč ji nosí i na hodinách, na 

všech hodinách včetně tělesné výchovy a venku na zahradě i v jídelně? 
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PANÍ SOVOVÁ Ano, ale řekl mi na to, že je diskriminační otázka a že by ji 

použil ve spisu v případě soudního procesu. Má pocit, že zájem, který 

momentálně vzbuzuje jeho syn, pramení z nemístných provokací. 

NOSOROŽEC To je hloupý názor. Uspokojuje ho, že jeho syn je středem 

pozornosti. Co by za tím mohlo být? Myslíte, že je to náboženské 

přesvědčení? Že by ji nosil kvůli víře? 

PANÍ SOVOVÁ To nevím. Jeho otec mi jenom říkal, že strávili s rodinou 

prodloužený víkend v Petrohradě a Slavomír upadnul na zem před touhle 

beranicí kousek od baziliky Petra a Pavla… nic víc. A od té doby ji nesundal. 

NOSOROŽEC Rozhodně se nebudu ptát tatínka, jestli to je otázka víry či 

nikoli, ale jestli se to nedozvím, tak jeho milý Slavomír poletí. Zákony zná 

určitě lépe než my. Takže nikdy nedal najevo, že by ta beranice byla výrazem 

jeho náboženského přesvědčení. Ale mě by opravdu zajímalo, jestli existuje 

nějaká ortodoxní sekta, která nosí jako znak své příslušnosti beranice… 

PANÍ SOVOVÁ To mi jeho otec neříkal…  

NOSOROŽEC Jistě že vám to neříkal! Protože právo dnes hovoří zcela 

jasně a já ho budu muset vyhodit. A nemluvil o tom navíc proto, že jde o 

ideologický postoj, protože zákon zakazuje nošení viditelných ideologických 

symbolů. Vypadá to, že se Slávek, za nějakým tím chrámem nebo bazilikou, 

jak tomu říkají, stal obětí nějakého náhlého marxistického pominutí, nějaké 

nutkavé potřeby pocítit symbiózu s bývalým Sovětským svazem. 

PANÍ SOVOVÁ Myslíte?  

NOSOROŽEC Já si nic nemyslím, paní Sovová, já se snažím přemýšlet, 

stejně jako vy. Základní problém je, že tady nejsme v Petrohradě, jsme na 
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státním lyceu. Já jsem tedy právoplatný zástupce státu na tomto ústavu a 

musím pracovat v duchu platných zákonů a předpisů. Je to dobrý žák? 

PANÍ SOVOVÁ Tady to máte, našla jsem vám jeho výkazy.  

NOSOROŽEC Aha, jeho výkazy… Má to ze všech předmětů tak kolem pět 

až šest, Slavomírek… To je mrzuté. Když ho vyhodím, jeho otec řekne, že to 

není kvůli té beranici, ale že je to kvůli známkám, ale studenti se nevyhazují 

proto, že mají špatné známky. Na druhé straně ale kdyby měl všude devět, 

deset, tak by mi řekli, že to je pěkná sviňárna vyhodit někoho, kdo dosahuje 

tak dobrých výsledků. Co mám za těchhle podmínek dělat? Když neudělám 

nic, kdo mi zaručí, že se zítra neobjeví tři, pět, deset nebo padesát žáků, 

kteří přijdou do školy v beranici, baretu, placatce, buřince nebo třeba 

s kuklou na hlavě? Umíte si představit ten bordel? 

PANÍ SOVOVÁ Neměla bych tolik času je přijímat.  

NOSOROŽEC A já snad ano!  

PANÍ SOVOVÁ Co tedy uděláme s panem Lachtanem?  

NOSOROŽEC Takže vy říkáte, že je to advokát s dlouhými vlasy?  

PANÍ SOVOVÁ S velkou čelistí.  

NOSOROŽEC Radši se budu držet při zdi, paní Sovová, nebudu mu volat. 

Nechám to raději trochu vyhnít… Trpělivost budiž pochválena. Ani hnout. Ať 

se mladej trochu vymáchá ve smlouvě na dobu neurčitou. Pokud bude ten 

jeho advokátský tatínek volat, řekněte mu, že jsem u rektora a vyřizuji tam 

organizační a správní záležitosti, mohl by tak třeba pochopit, že na škole 

není jenom jeho syn a že ředitel není jenom od toho, aby řešil problémy 

s beranicí. Takže, co na mě ještě čeká? (dívá se do diáře) … Schůzka s paní 

Pštrosovou… Kdo je to ta Pštrosová? Matka nějakého žáka? 
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PANÍ SOVOVÁ Ano, je to matka Kamila Pštrosa, který je v prvním ročníku. 

Ale je to novinářka a o tu schůzku vás žádala pracovně.  

NOSOROŽEC Nemám tolik času, abych se věnoval celé zeměkouli. 

Nemůžu přece mluvit se všemi novinami. Takže ještě jeden zbabělý ústup, 

paní Sovová, prosím vás, zajděte se podívat, jestli už přišla a jestli ano, tak ji 

řekněte, že musím neprodleně na rektorát. 

Paní Sovová odejde. Nosorožec se protáhne, odloží si sako. Paní Sovová se 

vrací.  

PANÍ SOVOVÁ Paní Pštrosová mě požádala, abych vám předala její 

novinářský průkaz. 

NOSOROŽEC (prohlédne si ho)  Aha, tak dobrá. Ale poproste ji o 

chviličku strpení..  

Paní Sovová odejde. Nosorožec si zase oblékne sako, napije se vody a jde za 

paní Pštrosovou do sousední místnosti k paní Sovové. Pozve ji do své 

kanceláře. 

  

Scéna 6Scéna 6Scéna 6Scéna 6    

  

Nosorožec, paní Pštrosová 

 

NOSOROŽEC Jsem velice potěšen, že jste k nám zavítala.  

PANÍ PŠTROSOVÁ Já jsem ráda, že jste mě přijal. Redakce trvala na tom, 

aby… aby to, co se děje na vašem prestižním ústavu, nezůstalo stranou 

pozornosti. 

NOSOROŽEC Posaďte se.  
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PANÍ PŠTROSOVÁ Děkuji. Předpokládám, že jste jeden ze dvanácti nejlepších 

ředitelů? 

NOSOROŽEC Tahle otázka se v této chvíli týká pouze pedagogů, paní 

novinářko. 

PANÍ PŠTROSOVÁ Dobrá, mluvme tedy o pedagozích. Řeknu vám to otevřeně. 

Když mi v redakci poprvé řekli o tom pořadu, brala jsem to jako povedený 

žert. Před nějakými dvěma sty lety nás Victor Hugo nalákal na školský 

venkovský chrám v každé vesnici a dnes by nemělo být víc než dvanáct 

skutečných profesorů? Velice mě překvapuje, že se neozvaly školské odbory 

a celý ten projekt nebojkotovaly, že nepožadovaly stažení oné podivné 

reklamní kampaně. Nevím, kdo to přesně byl, ale okamžitě jsme se spojili 

s tiskovým odborem Ministerstva školství a jako první jsme mu položili 

otázku, která se neodbytně nabízela – je tento systém elitářský nebo 

respektuje rovnost šancí? Elitářský a rovný pro všechny, zněla odpověď. Co si 

o tom myslíte vy? 

NOSOROŽEC Že vám na ministerstvu nelhali. Ti vybraní a ocenění 

pedagogové učí ve stejných třídách jako kdokoli jiný z pedagogického sboru. 

A ve třídách je heterogenní seskupení lidí jako kdekoli jinde ve školství. A 

z tohoto úhlu pohledu lze říci, že z jejich elitnosti mají prospěch všichni bez 

rozdílu. 

PANÍ PŠTROSOVÁ Jaká jsou kritéria, jimiž se řídil váš výběr pana… Albatrose?  

NOSOROŽEC Mám jediné kritérium. Aby si ho považovali všichni – jeho 

nadřízení, rodiče žáků, žáci… dobří i ti špatní., 

PANÍ PŠTROSOVÁ Omlouvám se… ale špatní žáci?  
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NOSOROŽEC Ano, totiž… jistěže všichni chápeme, že již nemůžeme 

hovořit o špatných žácích. Jen s některými jsou jisté potíže, větší či menší 

potíže, někteří potřebují více či méně pomoci. A pan Albatros se, přirozeně, 

věnuje všem a oni mu za to jsou vděční, více či méně, přirozeně, podle toho 

jací jsou. Ostatně si jsem naprosto jist, že by pan Albatros, pokud já vím, 

nikdy nepoužil takového neobratného termínu, jaký jsem před okamžikem 

vypustil z úst a který, jak alespoň doufám, nebudete brát při psaní svého 

článku v potaz. 

PANÍ PŠTROSOVÁ To jistě. Pane řediteli, když už hovoříte o skvělých 

pedagozích, řekněte mi něco naopak o… tedy ze strany žáků… o… 

NOSOROŽEC O pedagozích, s nimiž jsou problémy? Nikoli, paní 

redaktorko, v případě pedagogů se stále ještě říká špatný pedagog… ba 

dokonce velmi špatný pedagog. Jde především o rodiče žáků. A protože jste 

chtěla vědět o našem ústavu všechno, tak vám povím, že takovýmto 

pedagogům dávám interní hodnocení dobrý profesor, ale to je vlastně jistý 

kód, kvůli naší administrativě. Je to poměrně směšné. Ale to vám říkám 

přirozeně jako Kamilově matce, nikoli jako novinářce. 

PANÍ PŠTROSOVÁ To jistě. A proč zrovna učitel francouzštiny? Předpokládám, 

že na vašem ústavu budou rovněž skvělí profesoři matematiky či tělocviku. 

Proč nepadla volba na ně? 

NOSOROŽEC Paní redaktorko, v této chvíli spolu hovoříme francouzsky a 

nikoli jazykem matematiky či informatiky. A co se týká našeho vztahu k 

tělesné a sportovní výchově, tak ta má příliš omezený záběr, což mě osobně 

mrzí velice… já mám sport rád. Co bychom dělali, kdybychom neměli náš 

jazyk, co bychom v této chvíli dělali?  
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PANÍ PŠTROSOVÁ Ano, to by mě také zajímalo. 

NOSOROŽEC Tady jasně vidíte, že proto, aby se lidé jako my mohli 

setkávat s ostatními, hovořit společně stejným jazykem, bavit se 

prostřednictvím tohoto jazyka, vnímat to, co se říká ale i to nevyslovené… 

abychom se dokázali vzájemně vyhnout, abychom dokázali dojít, kam 

chceme… abychom zabránili tomu, abyste odešla z této kanceláře a bouchla 

za sebou dveřmi nebo abych vás já nevykázal ven… k tomu všemu je 

zapotřebí mnoha takových pánů Albatrosů. 

PANÍ PŠTROSOVÁ (po chvilce přemýšlení) Té tělesné výchovy je mi ale líto.  

NOSOROŽEC Tak vidíte, že je to všechno především otázka jazyka! 

Dovolíte, abych vás doprovodil…  

PANÍ PŠTROSOVÁ Nashledanou, pane řediteli.  

NOSOROŽEC Nashledanou a těšilo mě. 

Paní Pštrosová odejde. Nosorožec si svlékne sako a sundá kravatu.  

 

Scéna 7Scéna 7Scéna 7Scéna 7    

 

Nosorožec, paní Sovová 

 

NOSOROŽEC (sám) Té tělesné výchovy je mi ale líto.  

Vstoupí paní Sovová.  

PANÍ SOVOVÁ Paní Pštrosová by vám ráda položila ještě jednu poslední 

otázku. Můžu ji pozvat dál? 

NOSOROŽEC Dejte mi minutku. 

(znovu si oblékne sako a zaváže si kravatu)  
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NOSOROŽEC (sám) Ono se řekne novinářka, ale to je snad ještě horší 

případ než matky žáků. 

Paní Pštrosová se vrací. 

 

Scéna 8Scéna 8Scéna 8Scéna 8    

 

Nosorožec, paní Pštrosová 

 

PANÍ PŠTROSOVÁ Promiňte, že jsem zapomněla. Abych vám pravdu řekla, tak 

jsem velice špatná matka. Když jsem odcházela, tak jsem si ani nevzpomněla 

na Kamila. Máte pravdu, že je to velké štěstí studovat na jedné ze dvanácti 

nejlepších škol, kde působí jeden ze dvanácti nejlepších profesorů, ale 

uznejte, že nebýt v jeho třídě, to je pořádný pech. 

NOSOROŽEC Jak zněla ta vaše otázka?  

PANÍ PŠTROSOVÁ Vlastně se vás ani nechci na nic ptát, ani vás nehodlám 

vyslýchat… jen jsem se chtěla zeptat, zda by tady byla nějaká šance, aby 

Kamil příští rok měl na francouzštinu takového profesora, jakým je například 

pan Albatros. 

NOSOROŽEC Kdo ho učí nyní?  

PANÍ PŠTROSOVÁ Paní Slepičková.  

NOSOROŽEC To má ale štěstí. Paní Slepičková je výtečná profesorka.  

PANÍ PŠTROSOVÁ O tom nepochybuji, ale myslela jsem, že nezůstane dva 

roky u stejné učitelky. Říkala jsem si, že by pro něho bylo skvělé, kdyby příští 

rok… kdyby měl to štěstí… štěstí aby… 
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NOSOROŽEC Paní Pštrosová, pokud bude pan Albatros příští rok učit ve 

druhém ročníku a pokud rozdělení tříd a kurzů dovolí, aby se Kamil dostal do 

jeho třídy, tak tomu nebudu nijak bránit, na to se můžete spolehnout. 

PANÍ PŠTROSOVÁ Děkuji vám, pane řediteli. Mnohokrát vám děkuji.  

Paní Pštrosová odejde.  

NOSOROŽEC (povoluje si kravatu) Ach, ty matky žáků… 

U sekretářky paní Sovové je slyšet vzrušený hlas pana Gibbona.  

 

Scéna 9Scéna 9Scéna 9Scéna 9    

 

Nosorožec, Gibbon, paní Sovová, Albatros 

 

Vstoupí Gibbon následován paní Sovovou a paní Pštrosovou.  

GIBBON Pane řediteli… před školou…  

NOSOROŽEC Co se děje?  

GIBBON Před školou…  

PANÍ SOVOVÁ To je hrůza, pane řediteli.  

GIBBON Před školou… na zemi…  

NOSOROŽEC Co na zemi? Vyjádřete se konečně!  

GIBBON Student…  

PANÍ SOVOVÁ Bože můj…  

GIBBON Skočil z okna.  

Vstoupí Albatros. 

ALBATROS Pane řediteli, jeden žák skočil z okna ve třetím patře. Je to jeden 

z mých žáků. 



 55 

NOSOROŽEC Je mrtvý?  

ALBATROS Nevím…  

NOSOROŽEC Jdu tam. Všechny studenty musíme dostat do tříd. 

Zavolejte záchranku a policii, paní Sovová. Jak se ten žák jmenuje? 

ALBATROS Štěpán Kozel. 

NOSOROŽEC Blbec! 

 

Obraz 8Obraz 8Obraz 8Obraz 8    

SborovnaSborovnaSborovnaSborovna    

Úterý 11:00Úterý 11:00Úterý 11:00Úterý 11:00    

 

SSSScéna 1céna 1céna 1céna 1    

 

Paní Pštrosová, Zebra, Albatros 

 

PANÍ PŠTROSOVÁ To je pořádný otřes taková sebevražda, že? Na ústavu, jako 

je ten váš, na ústavu, který se do úmoru snaží tvářit jako jeden z nejlepších a 

nejúspěšnějších. Mezi veřejným školstvím a lidmi existuje cosi jako 

společenská smlouva a kdykoli dojde k porušení této smlouvy, měl by se 

objevit zapálený novinář, aby tento rozpor zacelil. A ve chvíli, kdy škola místo 

toho aby žáka podporovala, tak ho zničí, došlo k jejímu porušení. To je ale 

smůla. Takový podvod! 

ZEBRA Víte, takový podvod je vlastní všem školám, jako je ta naše. Když 

chtějí mít výbornou pověst, nepřipadá v úvahu otázka rovnosti šancí. Ten 

hlavní podvod, madame, spočívá v tom, že ne všichni mohou dostat stejné 
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vzdělání. Ze své pozice jistě musíte dobře vědět, že na elitních školách jsou 

také elitní děti. 

PANÍ PŠTROSOVÁ Ale mrzí mě to. Kdybych to věděla, tak bych sem Kamila 

zapsat nenechala. Protože… Co se vlastně opravdu stalo? Zhroutil se Štěpán 

Kozel z přílišného tlaku? Měl ve škole nějaké problémy? 

ZEBRA Já jsem ho osobně neznal. Neučil jsem ho. Ale víte, všichni mladí 

to berou jako válku. Musejí pracovat, musejí uspět, musejí uspokojit rodiče, 

nesmějí jim dělat ostudu. Člověk musí být oblíbený mezi kamarády. Musíte 

co možná nejvíc tajit, že se nějak snažíte. Musíte se navenek snažit žít 

naplno. Líbit se dívkám, líbit se chlapcům, dobře vypadat, mít umyté a 

upravené vlasy, samozřejmě nesmíte mít pupínky. Když dostanete špatnou 

známku z písemky z matiky, musíte být cool a v pohodě, i když jste se na to 

sakra dobře připravovala. Musíte si namlouvat, že příště to bude lepší. Musíte 

být zticha, nesmát se, nesmíte ostatním radit, nesmíte se dívat na hodinky. 

Musíte zdravit učitele, musíte pozdravit pana ředitele. Zdravit taky bývalé 

profesory. Musíte na hodinách poslouchat, abyste si toho co nejvíc 

zapamatovala, ale musíte se tvářit, jako že dáváte pozor naprosto minimálně 

a ostatním dáváte najevo, že vám to připadá naprosto pitomé a trapné. 

Musíte číst knížky, které číst nechcete, a nemáte čas na ty, které byste si 

přečíst chtěla. Špatným profesorům musíte dávat najevo, že vás zajímají, 

nesmíte ale o hodině z okna pozorovat, jak si nějaký ptáček staví na stromě 

hnízdo. Když už konečně začne zvonit, tak si nemůžete hned začít balit věci 

do tašky jako splašená. Nesmíte podvádět a nesmíte to na nikoho říct. Musíte 

znát všechny hudební skupiny a jména těch oblíbených je potřeba mít 

napsaná na tašce. Musíte dát najevo, že víte, co je v televizi, ale nemáte čas 
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se na ni dívat. Samozřejmě si musíte dávat pozor na všechny nesmysly, 

názorové přehmaty a špatné názory. Nesmíte se bát před písemkou, abyste 

pak u zkoušení nezpanikařila. Je taky potřeba umět lhát profesorům, když 

s nimi v něčem nesouhlasíte… A často taky zklamete rodiče. Často 

nedostojíte jejich ambicím. Nemáte kluka, nemáte holku, ale tváříte se, že to 

nic neznamená, chováte se, jako by to bylo v pohodě. Od rodičů pořád 

slýcháte, že jsou to zlaté roky a že si ten život nesmíte pokazit. Ale už jen to 

tvrzení, že tohle jsou zlaté roky, vám život dost zkazilo… protože takhle si 

ten pořádný život opravdu nepředstavujete. Pořád něco psát, snažit se, aby 

to bylo čitelné, každý večer si pročítat své zápisky, dělat si výpisky, úkoly, 

slohovky, učit se zpaměti, stát frontu ve školní jídelně, pracovat dvanáct 

hodin denně, osm hodin ve škole a pak ještě čtyři hodiny doma. Musíte 

vstávat brzo ráno, spát chodíte pozdě, někdy odevzdáte úkol odfláknutý, 

někdy vám to neprojde, čekáte na prázdniny. Pořád vás někdo kontroluje, 

známkuje, hodnotí, pořád se vás někdo na něco ptá, vyvolává vás k tabuli, 

povzbuzuje, kárá, zvou si vás na pedagogickou radu, zvou si vás k řediteli. A 

vy si říkáte, že příští rok to bude zase jenom horší. A když potkáte svého 

bývalého kluka nebo svou bývalou holku, tak nesmíte ani brečet. 

Věřte mi, že pro mladé lidi, který je patnáct šestnáct let, je to pořádně těžké. 

PANÍ PŠTROSOVÁ To jistě, důvodů k sebevraždě je tu jistě dost. Šílené! 

ALBATROS Šílené je… když člověk ustrne na tom, že je mladý… když se 

nezmění, když zůstane stranou, když zůstane puberťákem z předměstí, 

sirotkem, nekultivovaným omezencem, když zůstane chudý… a nebo naopak 

když zůstane rozmazlený, maminčin mazánek, rozmazlený rodiči, životem, 

když zůstane líný, když zůstane dítětem, které bude pořád vzdorovat… když 
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zůstane hloupý… a divoký. A ty školy, které po žácích nic nechtějí, které po 

nich nevyžadují žádné úsilí, kde se spokojí s málem a kde nikdo nikoho 

netrestá za to, že něco dostatečně neumí, ty se také dopouštějí jednoho 

velkého podvodu. A to podvodu možná mnohem závažnějšího a v každém 

případě mnohem častějšího, který také napáchá mnohem více škody! Žáci 

pak dostanou diplomy a vysvědčení, které už mají jenom hodnotu úředního 

dokumentu. Ale nic jim to nedá! Ne, z dítěte, které začne chodit do školy, se 

musí stát někdo jiný. A učitelé jsou tu proto, aby mu s touto proměnou 

pomáhali. Vlastně nejde ani tak o to, aby se z nich stal co možná nejlepší 

člověk, ale spíše o to aby v sobě odhalili toho nejlepšího dospělého, kterého 

v sobě virtuálně mají. Ale k tomu nevede cesta přes pokusné zavádění nových 

pedagogických metod, není možné dělat z dětí pokusné králíky pro špatné 

reformy, které za chvíli stejně budou nahrazeny dalšími podobně 

nešťastnými pokusy, aniž by se jejich obětem kdokoli omluvil. Tudy cesta 

k proměně vnitřního uzpůsobení dětí nevede. Něco vám řeknu, já jsem 

sirotek. Byl jsem v sirotčinci. Neměl jsem rodiče. Učitelé mě na toto téma 

nechali psát slohová cvičení, vyprávění, úvahy, eseje, variace, koncepty a zase 

koncepty, abych tomu systému mohl uniknout. A můžu vám říct, že ti, kdo 

mě litovali, protože jsem byl sirotek, mi zrovna dvakrát nepomohli. Ne, 

nejvíce mi pomohli ti, kteří mě přísně trestali právě za to, že jsem byl sirotek. 

Protože být sirotek to není žádná omluva, alespoň ne o nic lepší než jakákoli 

jiná. Naopak je to předpoklad k tomu, aby šel člověk dopředu, protože když 

jste sirotek, tak se musíte spolehnout jen na svoje vlastní síly. Člověk totiž 

musí dobře pochopit jednu věc – sirotek po nikom nic nedědí, nemá žádné 

příbuzné, nedostává žádné dárky. 
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ZEBRA Ano jistě, takže na lyceích jsou vlastně samí sirotci. 

ALBATROS Samozřejmě je také mnoho dětí, kteří nikdy nic nezdědí, kteří 

nemají žádné příbuzné, kteří nemají peníze. A pokud je nebudeme alespoň 

trochu nutit, aby z nich bylo něco jiného než chudáci, tak přirozeně zůstanou 

i oni chudí. A co se týká těch bohatých, kteří budou mít v budoucnu v rukou 

moc, tak ty musíme naučit, jak s tou silou zacházet inteligentním 

způsobem… a proto je zase musíme naučit, jak se stát něčím jiným než 

bohatým. A nezapomínejte také na to, že jsou děti, které pracují rády, 

protože získávat znalosti je přece vzrušující, nemám pravdu? 

PANÍ PŠTROSOVÁ Hovoříte tady o nadšení a zápalu, ale váš žák dobrovolně 

skončil se životem, mám dojem, že to není zrovna ukázka radosti z práce. 

ZEBRA Ano, jistě, ten nebohý hoch musel být naprosto zoufalý. 

ALBATROS Možná se to stalo proto, že mu něco bránilo v soustředění se na 

práci, něco mu bránilo jít dál, rozvíjet se. 

PANÍ PŠTROSOVÁ A co to bylo? Napadá vás něco? 

ALBATROS Víte, existují pozitivní tlaky a tlaky negativní. Dokonce i v tom 

brilantním výčtu, který tady můj kolega před chvíli přednesl a pod nějž se 

mohu rovněž podepsat. Mám pocit, že například taková nutnost mlčet během 

hodin nebo zůstat doma ve svém pokoji, zatímco se zbytek rodiny dívá na 

televizi… nebo strach ze špatné známky, to všechno jsou tlaky pozitivní. Ale 

muset se učit nesprávné věci nebo takové, které se zdají být zajímavé 

špatným profesorům, nebo nechat si od spolužáků říkat hajzle, svině, blbe, 

pitomče, sketo, děvko, kurvo, debile, mongole, pako, nácku, žide, negře, 

špíno, držko, kokote, nedomrde, lulane, kundo… kulko, to všechno jsou 

naopak tlaky negativní. 
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PANÍ PŠTROSOVÁ To je strašné. (k Zebrovi) Je to pravda, co pan kolega říká? 

ZEBRA Pravda je mnohdy ještě horší. Ale víte, je to často jenom hra. 

ALBATROS Někteří žáci to musejí trpět několik dní, týdnů, někdy dokonce i 

několik let. A to všechno ze strany svých – takzvaných – kamarádů. A to, že si 

na to nejdou stěžovat na pedagogickou radu, neznamená, že by se jim to 

líbilo! Ale jsou to často schopni snášet velice dlouho. 

PANÍ PŠTROSOVÁ Dokonce i na vaší škole! Takže tedy neexistuje místo, kde 

by se před tím dítě, jako třeba můj Kamil, mohlo ukrýt a v klidu se rozvíjet? 

ALBATROS Podívejte se, vy jste novinářka. Měla byste vědět, že opatství 

thelémské neexistuje. 

  

Obraz 9Obraz 9Obraz 9Obraz 9    

Neutrální místoNeutrální místoNeutrální místoNeutrální místo    

Středa 17:00Středa 17:00Středa 17:00Středa 17:00    

    

Scéna 1Scéna 1Scéna 1Scéna 1 

 

Slečna Laňková, paní Kozlová, Nosorožec 

 

SLEČNA LAŇKOVÁ Kdybychom mohli Štěpánovi něco říct, tak já bych mu 

chtěla říct něco hezkého, co by ho možná přesvědčilo, aby neskákal… 

jenomže… my jsme to neudělali… já jsem to neudělala… Všichni se mu 

smáli. 

PANÍ KOZLOVÁ Proč?  

SLEČNA LAŇKOVÁ Přišlo nám srandovní, že má jenom jednu. 
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PANÍ KOZLOVÁ Ale to není pravda. Měl obě. Kdo vám říkal, že měl jenom 

jedno? 

SLEČNA LAŇKOVÁ My jsme si to mysleli… přísahám, že jsme si mysleli, že to 

tak je. 

PANÍ KOZLOVÁ O důvod víc neříkat mu radši nic. Aspoň mu neubližovat. 

SLEČNA LAŇKOVÁ Nám to připadalo srandovní. Bavilo nás to. Neměla bych 

vám to říkat, ale bavilo to všechny. Nesmál se tomu jenom on. A to nás na 

tom právě bavilo nejvíc. Je to děsný, ale ve třídě se mluvilo vlastně jenom o 

koulích. Myslím, že ostatní byli rádi, že mají obě. Kdyby se to dalo vrátit 

zpátky, tak vám ale přísahám, že bych se mu už nesmála… protože je 

pravda, že jsme to asi dost přehnali. Vždyť je to takové obyčejné slovo, mezi 

všemi těmi slovy, která se musíme učit a která musíme používat, jako třeba 

asyndète, asymptote, kyselina desoxyribonukleová, parenchyme, palisáda, 

moniliformopses… to jsou všechno strašně nudná slova… ale tamto, a hlavně 

když jsme ho nesměli říkat, teda ne tak, ne jako jméno nebo přezdívku, tak 

to jsme říkali rádi, bavilo nás to opakovat pořád dokola. Ale on se učil dobře, 

mysleli jsme si, že to zvládne, že z toho nakonec vyjde stejně líp než my. 

PANÍ KOZLOVÁ A co na to on, když jste mu tak říkali? 

SLEČNA LAŇKOVÁ Nic. Dělal, jako by to bylo jeho jméno. No a my teda taky. 

Brali jsme to jako jeho jméno. Dokonce i když skočil z toho okna, tak někdo 

řekl: „ Hele, Kulka skočil z okna!“ 

PANÍ KOZLOVÁ „Kulka“…  

SLEČNA LAŇKOVÁ Přišlo nám naprosto geniální, když to slovo paní Včeličková 

řekla… to je naše profesorka na angličtinu… to ona s tím přišla jako první… 

teda, ona to tak úplně neřekla, ale my jsme to tak pochopili… 
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PANÍ KOZLOVÁ A co tedy řekla? 

SLEČNA LAŇKOVÁ Zeptala se: „Takže teď už máte obě, pane Kozle?“ My jsme 

se tomu všichni začali smát. Všichni! Ani jsme neslyšeli, co jí na to 

odpověděl. O přestávce jsme se ho pak vyptávali na podrobnosti, jako jestli 

mu tam místo toho dali pingpongovej míček nebo burák nebo kamínek, un 

calot, čokoládovej bonbón, vajíčko na tvrdo nebo na měkko… nebo takový 

ten sýr babybel… Nechtěl nám nic říct, tak jsme mu začali říkat kulka… 

NOSOROŽEC Slečno Laňková, četla jste Idiota od Dostojevského? 

SLEČNA LAŇKOVÁ Ne. Nikdo to po nás nechtěl. 

NOSOROŽEC Tak já to po vás tedy chci. A řekněte také svým 

spolužákům, aby si ho přečetli. Každý z vás mi do středy osmnáctého přinese 

osobně do ředitelny esej na téma této knihy. Domluvíte se na sekretariátu. 

Nashledanou, slečno. 

SLEČNA LAŇKOVÁ Nashledanou, paní Kozlová, nashledanou, pane řediteli. 

Slečna Laňková odejde.  

 

Scéna 2Scéna 2Scéna 2Scéna 2    

    

Paní Kozlová, Nosorožec 

 

PANÍ KOZLOVÁ Ten nápad s Dostojevským je pěkný. Možná kdyby si můj 

syn přečetl Idiota, tak by se nezabil. To je hloupé, že jsem mu Idiota 

nenechala přečíst, když už, jak víte, překládám z té ruštiny… Když jsem ho 

ráno viděla odcházet, říkala jsem si, že je to s ním dobré, že má nějaké 

plány. Taky podle známek mu všechno vycházelo. Když někdy dostal špatnou 
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známku, říkala jsem si, že by se měl učit i z porážek, že mu prohry mohou 

pomoci posunout se dopředu. Večer mi o tom vyprávěl. Hodně vyrostl. Teď 

jsem úplně sama. Teď už žádné plány nemá. Já už taky nebudu mít důvod 

chodit do školy. Vy máte, pane řediteli, na starost ještě dalších tisíc devět set 

devadesát devět žáků, dalších tisíc devět set devadesát devět žáků od vás 

očekává… ideální průpravu pro další úspěchy. Ale protože jste neuspěl se 

Štěpánem, neznamená to ještě, že neuspějete ani u těch ostatních. Přeji vám 

hodně štěstí, pane řediteli, s tím vaším tisícem a devíti sty devadesáti devíti 

žáky. Můžete si být jistý, že máte mou plnou důvěru. Moc dobře vím, že jste 

pro Štěpána nemohl nic udělat. 

NOSOROŽEC Bohužel…  

PANÍ KOZLOVÁ Během příštího týdne přinesu jeho učebnice.  

NOSOROŽEC To v žádném případě nespěchá…  

PANÍ KOZLOVÁ Tak si je alespoň přečtu…  

 

Obraz 10Obraz 10Obraz 10Obraz 10    

ŘeditelnaŘeditelnaŘeditelnaŘeditelna    

Pondělí 10:00Pondělí 10:00Pondělí 10:00Pondělí 10:00    

    

Scéna 1Scéna 1Scéna 1Scéna 1    

 

Nosorožec, Albatros 

 

NOSOROŽEC Hodně lidí vám závidí. Každý, kdo za mnou přijde, o vás 

mluví… rodiče, pedagogové, žáci. A každý mi říká, co byste měl říkat… co 
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bezpodmínečně musíte říct… a všichni jsou netrpěliví z toho, co řeknete, a to 

včetně mě. Doufám tedy, že vy sám víte, o čem budete hovořit. Protože 

tentokrát nebudete hovořit k pětatřiceti mladým sedmnáctiletým lidem, ale 

k miliónům lidí, kteří nebudou osobně přítomni ve třídě a nikdo je nebude 

nutit vás poslouchat. Ale znám vaše charisma. Mám tu dopis od paní 

Kozlové, která byla velmi dojata tím, co jste říkal na pohřbu vy a taky ta 

mladá Laňková. 

ALBATROS To vy jste mě inspiroval, pane řediteli. 

NOSOROŽEC To mi paní Kozlová říkala také. Je to báječná žena. Trochu 

jsem se obával, aby se nepustila bezhlavě do nějakého soudního procesu, ale 

nikoli. Už máte plán svého projevu? 

ALBATROS Pokusím se přirozeně pokračovat v tom, v čem se snažím jít 

příkladem svým žákům. To je základ. 

Zazvoní telefon.  

NOSOROŽEC Ano, paní Sovová? Jistě, přepojte mi to. (Albatrosovi) 

Omluvte mě, prosím, pan ministr. Dobrý den, pane ministře… Právě ho 

předávám panu Albatrosovi, mám ho tady u sebe… sedí naproti mně… aha… 

ale to s tím nemá nic společného… aha… samozřejmě… rozumím, pane 

ministře… naprosto chápu… zařídím, co je třeba… nashledanou, pane 

ministře. (zavěsí) Pane kolego, budu muset to vaše pověření ještě projednat, 

pan ministr tak úplně nesouhlasí s tím, abyste šel do vysílání… myslí si, že 

ačkoli s tím nemáte zřejmě nic společného, tak sebevražda ve vaší třídě zcela 

popírá skutečnost, že byste mohl být nejlepším profesorem. Říkal, že to bude 

velmi absurdní a že to vlastně spíše uškodí celému školství. A abych k vám 

byl zcela upřímný, tak byl značně rozzuřený… inu, všechny ty články 
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v novinách… především ty informace paní Pštrosové, která to měla, bohužel 

pro nás, z první ruky, že… a to všechno v okamžiku, kdy se snažíme dát 

celému světu zprávu, že naše škola je pro žáky to nejlepší… Zkrátka a dobře 

ministr se domnívá, že nejste ten správný člověk, který by měl poučovat 

ostatní… Budu tedy muset najít někoho jiného, což mi opravdu žádnou 

radost nedělá… také už je za pět minut dvanáct… vysílání začíná pozítří… 

Musím najít někoho, kdo si zvládne svůj projev připravit levou zadní. 

 

Obraz 11Obraz 11Obraz 11Obraz 11    

SborovnaSborovnaSborovnaSborovna    

Úterý 17:00Úterý 17:00Úterý 17:00Úterý 17:00    

    

Scéna 1Scéna 1Scéna 1Scéna 1    

 

Zebra, Gibbon 

 

ZEBRA Tak už jste zpátky? Co s vámi bylo? 

GIBBON Měl jsem šílené bolesti v zádech. 

ZEBRA Víte, že vás žáci viděli v televizi na FR3 v Saint Malo? Prý jste 

bravurně odpovídal na otázky o lodích. 

GIBBON Měl bych se krotit, že? Ale když se mě někdo začne vyptávat na 

něco z loďařství, tak se nemohu udržet. Co vy? 

ZEBRA Mám tu spoustu písemek. Někteří žáci mi odevzdali úkoly na 

patnáct stránek, takže to zabere docela dost času. Hlavně když jim chce 

člověk pomoci. Snažím se jim jejich práce hodně poznámkovat. 
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GIBBON Zebro, vy dřete jako kůň! 

ZEBRA Snažím se. A co záda, je to lepší? 

GIBBON Jak kdy, určitě to znáte. S Albatrosem je to taky jak kdy, co? Teď 

jsem ho potkal a říkal mi, že už zase nikam nejde. To vypadá jako docela 

dobrá zpráva. Ale zajímá mě, kdo tam půjde místo něho? Protože 

předpokládám, že tam někoho za naši školu chtít budou, ne? A určitě ne jen 

tak někoho… Máme tedy snad dokonce naději, že by to mohl být někdo lepší 

než Albatros, protože, řekněme si to na rovinu, to nebyla dobrá volba. Ten 

pořad je strašná kravina, ale to samozřejmě nemůže být důvod, abychom 

tam poslali starého idealistu a sirotka. Takže kdo tam půjde? Podle vás? 

ZEBRA Nebudu vám tajit, že mě Nosorožec požádal, abych ho zastoupil 

já. 

GIBBON Ty vole! Fakt? Bravo! Gratuluju! 

ZEBRA Přirozeně jsem to odmítl.  

GIBBON Ty vole! Fakt? Bravo! Gratuluju!!!  

ZEBRA Snažím se nezpronevěřit svým zásadám. 

GIBBON To si říďa musel sednout na zadek, co? Tak kdo tam ale půjde? 

ZEBRA To je říďův problém.  

GIBBON Já jen doufám, že neudělá nějakou hloupost a nepošle tam 

nějakýho pitomce. Protože jestli vybere Rybu, Pejsánka nebo Krůtu, tak to 

úroveň našeho školství rozhodně nezvedne. 

ZEBRA Hlavně ne Krůtu! Ale já vám říkám, že nikoho nenajde. Jak 

myslíte, že by teď mohl někoho najít, je už moc pozdě. 

GIBBON To bude průšvih! Zrovna on, který je tak pyšný na své výjimečné 

žáky, výjimečné profesory, výjimečné výsledky, na své týmy, metody… a 
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nedokáže najít nikoho, kdo by o nich mluvil. Lyceum Vlka Lišky skomírá, mizí 

z nabídky škol, jeho potemnělá duše i tělo se propadá do přelidněné nicoty 

všemocné audiovizuální krajiny. Trosečníci! Loď se ve vlnách převrací! 

Vstoupí Nosorožec. 

 

SSSScéna 2céna 2céna 2céna 2    

 

Nosorožec, Zebra, Gibbon 

 

NOSOROŽEC Zaslechl jsem, že hovoříte o trosečnících, pane Gibbone. 

GIBBON Dobrý den, pane řediteli.  

NOSOROŽEC Tak mi o těch prázdninách něco povězte. 

GIBBON O jakých prázdninách? 

NOSOROŽEC Ehm, pardon, a o těch bolavých zádech?  

GIBBON Strašné, pane řediteli, strašné. Ale bohudík je to chvílemi lepší, 

jak kdy. 

NOSOROŽEC Jako rozmary přírody… jednou tak, jindy onak. Pane Zebro, 

chtěl jsem vám poděkovat, že jste přišel na pohřeb. Dovedu ocenit, když 

mám kolem sebe kolegy z lycea a když cítím soudržnost a kolegialitu tváří 

v tvář blížící se vlně. 

ZEBRA Dotklo se to nás všech. Ta událost nás všechny zasáhla a to jak 

v rovině politické, tak v rovině osobní. 

NOSOROŽEC Drazí kolegové, chtěl jsem vás poprosit, abyste 

nezapomněli popřát panu Krůtovi hodně zdaru, protože zvítězil v interním 

kole soutěžního výběru. Snad jsme tím napravili způsobenou křivdu. 
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ZEBRA Bravo! 

GIBBON Přesně tak, bravo! Že ale nic neříkal, když tady byl… 

ZEBRA Já osobně jsem ho tedy nikdy neslyšel mluvit o ničem jiném než 

o jeho matce. 

NOSOROŽEC Před komisí musel přirozeně hovořit o jiných věcech a 

vedlo se mu znamenitě. Tento ústav je neobyčejně plodnou líhní skvělých 

profesorů. Mám teď nějaké jednání na Krajské správě. A říkám vám na 

rovinu, že jestli se mi nepodaří sehnat peníze na opravu schodišť, tak to tady 

raději zavřu. Není možné, aby nám dva tisíce studentů chodily po 

prošlapaných, popraskaných a vyviklaných schodech. Když po ránu slyším to 

chvění a dunění, jak se žáci ženou nahoru… protože tu přece jenom projdou 

každé ráno během deseti minut dvě tisícovky žáků… a při představě, co by se 

mohlo… běhá mi hrůza po zádech. 

ZEBRA A je proč!  

NOSOROŽEC A to budeme příští rok brát ještě více žáků. A jestli s tím 

nic neuděláme, tak budou ty schody ještě rozviklanější a zuboženější. 

Vejde Albatros.  

 

Scéna 3Scéna 3Scéna 3Scéna 3    

 

Nosorožec, Zebra, Gibbon, Albatros 

 

NOSOROŽEC Pane Albatrosi, chcete se pobavit? Už jste četl článek té 

novinářky, která se zajímala o náš ústav…? 

ALBATROS Ano, visí ve sborovně. 
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NOSOROŽEC Buďte si jist, že já jsem ho tam nevyvěsil. Ale četl jsem ho. 

A tato novinářka, která veřejně ve svých novinách zpochybnila projekt a 

fungování našeho ústavu a kritizovala jeho výukové a vzdělávací metody, mi 

poštou zaslala, přirozeně že soukromě, dopis, ve kterém mě výslovně žádá, 

aby její syn, který v současné době navštěvuje náš ústav… 

ZEBRA Mám ho ve třídě a není to zrovna dobrý žák. Dokonce bych řekl, 

že je lehce podprůměrný. 

NOSOROŽEC …aby její syn chodil příští rok do vaší třídy. Co vy na to?  

ALBATROS Pokud přistoupí na stejnou hru jako ostatní, tak proč ne? Víte, já 

si po prvním týdnu už nepamatuji příjmení svých žáků, znám je pouze 

jménem. 

NOSOROŽEC Nemyslím si, že by něco mohl hrát, když jeho matka 

pomlouvá školu a nemá k ní důvěru. Ďábelská situace, nemyslíte? Ostatní 

odrazuje od toho, aby k nám šli a svého syna k nám zapíše. Myslíte, že chce, 

aby její syn byl jediný, kdo si z naší školy něco odnese? Mám už po krk všech 

těch lidí, kteří diskreditují naši školu a další podobné, protože nejsme, 

bohudík, jediní. Štve měě, že od zápisu k nám zrazuje ty, kteří by si to 

nejvíce zasloužili, tedy především nadané, skromné žáky, jejichž budoucnost 

závisí na kvalitě jejich studia. A těm přitom zabírají místo ti, které k nám 

přivede snobismus a pocit společenské nadřazenosti. Omluvám se, že se 

jsem se tak rozohnil, ale tohle mě uráží! Pánové, má úcta. 

GIBBON Pane řediteli, mohl bych se u vás odpoledne zastavit? 

NOSOROŽEC Je to naléhavé?  

GIBBON Velice naléhavé. 

NOSOROŽEC Domluvte si tedy schůzku u sekretářky. 
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GIBBON Děkuji, pane řediteli. 

Nosorožec odejde.  

 

Scéna 4Scéna 4Scéna 4Scéna 4    

 

Gibbon, Zebra a Albatros 

 

GIBBON Jde o to moje hodnocení. 

ZEBRA Nevím, jestli je na to teď vhodná chvíle. Nosorožec je nervózní 

jako opice, když ji bolí zuby. 

ALBATROS Nemáte dojem, že má proč být nervózní? To máte pan rektor, 

proces s panem Lachtanem, ministr, ta novinářka, záchranka, plačící matka, 

pohřeb… 

GIBBON A včera ještě zase ta Včeličková… (la TS de madame Abeille…) 

ALBATROS Ale nevypořádal se s tím špatně, ne? Já osobně si myslím, že 

z toho všeho vyšel se ctí. Pořád se mu daří stát si za hodnotami, na kterých 

mu záleží. Řeknu vám, že je docela škoda, že do toho vysílání nemůže jít 

sám…  

GIBBON Všimli jste si, že o tom vysílání nemluvil? Vypadalo to, jako by 

mu to bylo jedno. Ale to je jasný důkaz, že mu to jedno není.  

ALBATROS Samozřejmě že mu to není jedno. Právě proto měl takové potíže 

někoho najít. 

ZEBRA Vy se nezlobíte, že vás z toho vyšoupnul? 

ALBATROS To nebylo on, to byl ministr. Myslím, že ho ovlivnily ty novinové 

články. 
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ZEBRA Myslíte? 

ALBATROS Ano, myslím, že dal přednost tomu, co si myslí tisk než tomu, co 

si myslí jeden z ředitelů. To je politika! Nashledanou, pánové. 

Albatros odejde. 

 

Scéna 5Scéna 5Scéna 5Scéna 5    

 

Zebra a Gibbon 

 

ZEBRA Ještě štěstí, že tu politiku máme! Dokážete si představit, co by 

byl bez politiky takový Malraux? Nebo třeba Voltaire, Rousseau, Hugo? 

GIBBON Samí ztroskotanci, egoisti a impotenti. Nuly… 

ZEBRA Tak to je v prdeli.  

 

Obraz 12Obraz 12Obraz 12Obraz 12    

  

ŘeditelnaŘeditelnaŘeditelnaŘeditelna    

Středa 10:30Středa 10:30Středa 10:30Středa 10:30    

Scéna 1Scéna 1Scéna 1Scéna 1    

 

Paní Sovová, Nosorožec 

 

PANÍ SOVOVÁ (má na sobě červené sáčko caraco, černou lesklou sukni cintré, 

černé punčochy a jehlové podpatky) Mohu zavolat pana Gibbona?  

NOSOROŽEC Vy jdete někam do společnosti, paní Sovová?  
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PANÍ SOVOVÁ Ne tak docela, pane řediteli. Teda, vlastně… jdu dneska 

večer do jednoho klubu na tango. Pan Gibbon mě požádal, jestli bych s ním 

nešla tancovat… 

NOSOROŽEC A tančí se v tom klubu dobré tango?  

PANÍ SOVOVÁ To ano, chodí tam spousta studentů i profesorů, je to tam 

hodně… jak bych to jen…  

NOSOROŽEC Hodně co? 

PANÍ SOVOVÁ Hodně tango, to… jako takové jihoamerické… argentinské 

a tak…  

NOSOROŽEC Myslíte smyslné?  

PANÍ SOVOVÁ Ano, je to hodně smyslné!  

NOSOROŽEC Někdy tam budu muset rozhodně zajít. Jenom mi ještě 

řekněte, paní Sovová, všechny studentky se oblékají jako vy? 

PANÍ SOVOVÁ To by jinak nebylo ono. 

NOSOROŽEC Ale na hodiny tak nechodí, že? 

PANÍ SOVOVÁ Myslím, že si nosí šaty s sebou v tašce. 

NOSOROŽEC Takže příště byste si také mohla vzít šaty s sebou do tašky, 

paní Sovová, jako studentky. 

PANÍ SOVOVÁ Samozřejmě. Já vím, dneska jsem nějak zapomněla. Můžu 

vám tedy zavolat pana Gibbona? 

NOSOROŽEC Takže pan Gibbon nám tančí tango! A to ho přitom bolí 

záda. Poslechněte, doufám, že mě zase nebude otravovat s tím svým 

hodnocením! A jestli ano, tak mu ukážu všechny dopisy od rodičů, kteří viděli 

to jeho interview na molu v Saint Malo. Můžu vám kousek přečíst: „Pane 

řediteli… blabla… s panem Gibbonem byl ve čtvrtek večer odvysílán rozhovor 
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na FR3, v němž hovořil on a několik důchodců na nábřeží v Saint Malo… 

zatímco náš syn přišel o dvě výukové hodiny matematiky způsobené absencí 

pana Gibbona ve škole… komu má potřebu se vysmívat?“ Tohle mi píší 

rodiče. Takže jistě chápete, že tango, bolesti zad, molo s Saint Malo ano, ale 

jeho hodnocení ne! Ať jde dál. 

Sekretářka pustí dovnitř pana Gibbona.  

 

Scéna 2Scéna 2Scéna 2Scéna 2    

 

Nosorožec a Gibbon 

 

NOSOROŽEC Prosím.  

GIBBON Pane řediteli, než jsem vás požádal o tuto schůzku, tak jsem o 

tom dlouho přemýšlel a… 

NOSOROŽEC Nenechte se rušit. 

Nosorožec odejde. Gibbon zůstane určitou chvíli sám. Nosorožec se vrátí, 

v ruce má šálek kávy. 

NOSOROŽEC Nestihl jsem si ještě ani dát kávu. Jistě prominete. Mám 

teď velmi nabitý program. 

GIBBON Pane řediteli, chtěl bych vás rovnou ujistit, že jsem nepřišel kvůli 

svému hodnocení. 

NOSOROŽEC Tím lépe. Co máte na srdci? 

GIBBON Víte, pane řediteli, jak už jsem říkal, hodně jsem přemýšlel, než 

jsem za vámi šel… a došel jsem k zásadnímu rozhodnutí, že bych se vám rád 

nabídl jako reprezentant našeho ústavu v televizním pořadu… 



 74 

NOSOROŽEC Jako nejlepší profesor?  

GIBBON Přesně tak, pane řediteli.  

NOSOROŽEC Vy!? 

GIBBON Je mi jasné, že váš moje rozhodnutí může překvapit, pane 

řediteli, ale věřte mi, že jsem o tom opravdu hodně přemýšlel. Je pravda, že 

jsem zpočátku hodně umíněně oponoval názoru ministerstva, ale přehodnotil 

jsem své předsudky a dnes už jsem přesvědčen, že náš ústav, můj ústav, 

nemůže v tomto prestižním klání rozhodně chybět. Existují hodnoty, které 

musíme bránit, a bylo by sebevražedné a málo rozumné nepodělit se o ně 

s našimi spoluobčany, kteří se o školu zajímají. Co si o tom myslíte vy, pane 

řediteli? 

NOSOROŽEC Přiznávám, že jsem o vás neuvažoval. A mám-li být 

opravdu upřímný, jste ten poslední, na koho bych si byl vzpomněl. Proto 

říkám ne. Nehodlám pověřit reprezentací našeho ústavu profesora, který dá 

před svými studenty přednost procházkám u moře, který jim nedává žádné 

domácí úkoly, který si nedokáže zjednat o hodinách ve třídě klid, kterého 

nikdo neposlouchá… ne, to by bylo směšné… a to jak pro vaše žáky a jejich 

rodiče, kteří vás velice dobře znají a pravidelně mi posílají dopisy, v nichž se 

o vás zmiňují, ale také v očích vašich kolegů, kteří vůbec nestojí o to, abyste 

je reprezentoval zrovna vy. Ne. A pro mě osobně by to byla sebevražda. 

(zazvoní telefon) Samozřejmě mi ho přepojte. Dobrý den, pane rektore… 

bohužel, ne, ještě ne, pane řediteli (Nosorožcův obličej se postupně rozpadá) 

já někoho najdu… do čtvrt hodiny, ano… samozřejmě že mám výborné 

profesory! … Uznávám, že je to moje chyba, pane rektore… naprosto moje 

chyba… panu ministrovi se omluvím písemně… Vám se hluboce omlouvám, 
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pane rektore… do čtvrt hodiny někoho seženu… do pěti minut. (zavěsí) … 

Tak jste vyhrál, pane Gibbone, jste nejlepší profesor! To je život… jde o 

kariéru pana rektora… a potažmo i o mojí. Novináři nechápou, že by se mezi 

800.000 učiteli nemohlo podařit nalézt dvanáct výborných. Ministerstvo se 

bojí komentářů, hlavně těch ironických. S vámi před nimi přirozeně 

nebudeme zcela uchráněni, ale alespoň se budou týkat vás osobně a ne 

pedagogického sboru, tedy ne pedagogického sboru jako celku. 

GIBBON Děkuji vám za vaši důvěru, pane řediteli. Ale je přirozené, že to 

nemohu přijmout, pokud neopravíte mé hodnocení. 

NOSOROŽEC Ach, to hodnocení! To vaše hodnocení… Vy tedy chcete, 

abych napsal „výborný profesor“ namísto hodnocení „velmi dobrý profesor“? 

Nebo snad „výjimečný profesor“? 

GIBBON Pomůže mi to v této náročné veřejné zkoušce. A v současné 

situaci vám pomohu vytáhnout trn z paty. Stručně řečeno, vy mě potřebujete. 

NOSOROŽEC (zvedne sluchátko) Paní Sovová, přineste mi formulář 

s hodnocením pana Gibbona. 

Vejde paní Sovová.  

NOSOROŽEC (vezme si dokumenty) Děkuji.  

Paní Sovová odejde.  

NOSOROŽEC Nuže tedy… po zralé rozvaze vám dám… „Výjimečný, 

zodpovědný a nepostradatelný profesor“. A podpis. 

GIBBON Oceňuji, že máte uznání k mým schopnostem, pane řediteli. 

Vřele vám za to děkuji. Tentokrát podepíši. 

NOSOROŽEC Tak jsme tu kauzu s hodnocením uzavřeli. (vytočí 

rektorovo číslo) Tady Nosorožec, pane rektore. Oznamuji vám, že naším 
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nejlepším profesorem je pan Gibbon, který na našem ústavu vyučuje 

matematiku. 

Ozve se zvonění a hlasy žáků vybíhajících ze tříd. 

 

koneckoneckoneckonec    

 


