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Osoby:

 princ Jaroslav drak Kru�ák princezna Janka

 král kašpárek čert vodník
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1. obraz
Před oponou

 Kašpárek: Děti, budu vám vyprávět o tom, jak jsem byl jednou hrozně sta-
tečný. Nechci se chlubit, ale nebýt mě, nevím, jak by to tenkrát 
s princem Jaroslavem dopadlo. Unesl ho totiž strašlivý drak 
Kru�ák!
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2. obraz

 Drak: Jaroslave! Princi Jaroslave! Neschovávej se nebo se strašně roz-
čílím!

  (Princ vchází na scénu)

 Princ: Radši se nevztekej, Kru�áku. Minule jsi málem podpálil půlku 
lesa. 

 Drak: Protože jsem se bál, žes mi utekl!

 Princ: Jak bych ti mohl utéct? Z jedné strany mě hlídá Vodník, z druhé 
Čert…a pak jsi tu ještě ty.

 Drak: Hlavně já. Strašný drak Kru�ák!

  (písnička pana Rosenbauma)

 Princ: Achjo. To mě budeš věznit až do smrti?

 Drak: Kdepak. Co bych s tebou dělal? Dneska přišel dopis od tvého 
královského otce.

 Princ: A co tatínek píše? Jistě má o mě strach. A co teprve Janka?

 Drak: Tatínek i sestřička tě pozdravují. A co víc, pošlou mi všechno vaše 
královské zlato.

 Princ: Ale proč?

 Drak: Přece abych tě pustil. Jako výkupné.

 Princ: A co budeš se zlatem dělat?
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 Drak: To je ale hloupá otázka. To jste se ve škole pro prince neučili, že 
každý drak má poklad, sedí na něm a hlídá ho?

 Princ: Ne. My jsme se učili, že draci unáší a jedí princezny, pokud je 
nevysvobodí rytíř nebo Honza. 

 Drak: Tak to je hloupost. Draci musí mít poklad- zlato, stříbro, perly, 
drahokamy. A já žádný nemám. Ale te� budu mít.

 Princ: To myslíš ten tatínkův poklad?

 Drak: No jistě. Celý i s královskou korunou. A ty budeš moct jít domů.

 Princ: Ale král bez koruny, to snad už ani není král! To bude asi tatínek 
moc smutný.

 Drak: To už není moje starost, Jaroušku.
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3. obraz

 Kašpárek: Pane králi, pane králi! Už to nakládají! Všechno vaše zlato. Čtyři 
plné vozy. Ale na něco jsme zapomněli. 

 Král: Na co, Kašpárku?

 Kašpárek: Na vaši korunu přece.

 Král: To je pravda. Počkej, hned ji sundám.

 Princezna: A to zase ne, tatínku. Odsud posud. Když se vzdáte koruny, 
nebudete žádný král a bůhví, jak by to s naší zemí dopadlo!

 Král: Ale co mám dělat, Janko? Mysli na Jaroslava, svého bratra!

 Princezna: Na Jaroslava myslím pořád. Určitě by se mu nelíbilo, jak jsme se 
od draka nechali zastrašit.

 Král: Jde mu přeci o život!

 Kašpárek: Právě proto by se ho někdo měl pokusit zachránit. Odvahou a ne 
zlatem!

 Princezna: To jsi řekl moc pěkně, Kašpárku.

 Kašpárek: Děkuji.

 Král: Zachránit. Ale kdo?

 Kašpárek: Rytíř, Honza nebo nějaký jiný princ…

 Král: To by přece byla ostuda, kdyby prince zachraňoval princ!
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 Kašpárek: Tak a� ho zachraňuje princezna, pro mě za mě.

 Princezna: To je nápad! Jaroslava zachráníme my!

 Kašpárek: Kdo my?

 Princezna: Ty a já. Já jsem princezna a Jaroslav je můj bratr. Ty jsi můj 
kamarád a společně to zvládneme.

 Král: Ale Janko, nejde jen o draka! Jaroslava hlídá i Vodník a Čert!

 Princezna: To nevadí. Už jsem se rozhodla. Tatínku, snad se brzy vrátíme 
i s Jaroslavem i s pokladem.

 Kašpárek: Jemináčku!

 Princezna: Tak poj�, Kašpárku.

 Kašpárek: Jemine!

 Král: Dávejte na sebe pozor. Aby se nikomu nic nestalo.
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 4. obraz

 Kašpárek: Tak se mi zdá, že jsme blízko dračí sluje.

 Princezna: Proč si to myslíš?

 Kašpárek: Neslyším zpívat ptáčky a taky vzduch je nějaký divný. 

 Princezna: Máš pravdu, je dusno jako před bouřkou.To jistě od ohně, co 
Kru�ák plive.

 Kašpárek: Poj�, Janko, napijeme se tuhle ze studně.

 Princezna: Radši bychom se neměli ničeho dotýkat, když je drak blízko.

 Kašpárek: Když já mám takovou žízeň.

  (Kašpárek se nekloní nad studnu, objeví se Vodník)

 Vodník: A mám tě!

 Kašpárek: Pomoc! Vodník! Chce mě utopit.

 Princezna: To se podívejme, Vodník ve studni. Není ti tam těsno?

 Vodník: Baže je. Ale drak Kru�ák mi slíbil vlastní rybník, když k němu niko-
ho nepustím. Proto tě, Kašpárku, musím utopit.

 Princezna: Ale Vodníku, můj otec král má krásný velký rybník a zrovna shání 
někoho, kdo by se v něm staral o ryby.

 Vodník: To já bych moc rád!

 Princezna: No tak Kašpárka pus� a můžeš se tam rovnou nastěhovat. 
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 Kašpárek: Jasně! Ale hlavně mě pus�.

 Vodník: Ale nesmíte to na mě Kru�ákovi říct!

 Princezna: Jen se neboj, my si s ním poradíme.

 Kašpárek: rybník je tímhle směrem, nemůžeš ho minout. Tam budeš mít 
místa!

 Vodník: Děkuji vám!

 Princezna: Přijdu si tě zkontrolovat!

  (Vodník odchází)

 Princezna: Tak te� se můžeš klidně napít. 

 Kašpárek: Nějak mě přešla chu�. Musíme být opatrnější.
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5. obraz

 Princezna: Neslyšíš něco?

 Kašpárek: Co?

 Princezna: Jakoby někdo drkotal zuby.

 Kašpárek: A nejsem to já? Trochu se bojím, víš.

 Princezna: Ne. Tamhle odtud to přichází.

  (na scénu vejde Čert)

 Čert: Ssstát! Dddál ani kkkrok!

 Princezna: Co ti je, Čerte?

 Čert: Niccc. Ccco by bbbylo?

 Kašpárek: Zdáš se mi úplně zmrzlý!

 Čert: Abych nebyl, když musím hlídkovat v studeném hlubokém lese.

 Princezna: A proč nejsi někde u ohně?

 Čert: Drak Kru�ák mi slíbil vlastní kamínka, když ohlídám, aby se 
k němu nikdo nedostal.

 Princezna: To já mám lepší nápad. Bydlím v hradě a je tam pořád zima. 
Král shání topiče.

 Kašpárek: Měl bys pro sebe celou kotelnu, spoustu rozžhavených pecí.

 Čert: Tak to já bych rád! A neřeknete to na mě?
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 Princezna: Kdepak.

 Kašpárek: Hrad je tímhle směrem. Ohlas se u krále.

 Princezna: A můžeš utíkat, aby ses po cestě zahřál!

 Čert: Děkuji vám! Však se jistě potkáme.

  (Čert odchází ze scény)

 Kašpárek: Potkáme… S vodníkem a čertem jsme to skouleli dobře. Te� už 
to tak lehké nebude.

 Princezna: Možná bude. Mám takový pocit, že i drak Kru�ák potřebuje 
jenom trochu poradit.

  (na scénu vstupuje drak)

 Drak: Ha! Vetřelci! Vodníku, Čerte, krucinál!

 Princezna: Ani je nevolej. Nemá to cenu. Šli za lepším.

 Kašpárek: Čert má kotelnu, Vodník rybník. Ti se mají jako páni.

 Drak: Jejich chyba. Aspoň se s nimi nebudu muset dělit o poklad.

 Princezna: Ty máš poklad?

 Drak: Ještě úplně ne. Ale budu mít. Za chvilku. Právě ho vyhlížím. Ale 
co vám to povídám, sežeru vás. Pro jistotu.

 Princezna: Já mám lepší nápad.

 Kašpárek: To doufám, Janko!

 Drak: První tebe!

 Kašpárek: Proč mě?

 Princezna: Poslouchej, Kru�áku, co kdyby ses se svým pokladem přestěho-
val na hrad?

 Drak: Na hrad?
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 Princezna: Ano. Je tam krásná královská pokladna, na tu si sedneš a budeš 
si poklad krásně v teple hlídat, najíst dostaneš…

 Drak: A co za to?

 Kašpárek: Stačí, když propustíš prince Jaroslava.

 Drak: Toho? Ale to jo, vždy� já bych ho stejně pustil. 
Vždy� jemu se stýská.

  (přichází Princ)

 Princ: Janko! Kašpárku! Vy jste mě přišli zachránit?

 Princezna: Už jsme tě skoro zachránili. Tak co, Kru�áku, 
přijímáš moji nabídku?

 Princ: Jakou nabídku?

 Kašpárek: Kru�ák je náš nový hlídač královské pokladnice. 

 Drak: Hlídač pokladnice. To se mi líbí. Tak domluveno.

 Princezna: No vida. Tak se vydáme zpátky domů. 
Tvůj poklad tam dovezou, Kru�áku.

 Drak: Hlavně aby se nic neztratilo. Budu muset všechno přepočítat.

 Princ: Myslím, že ti to hlídání půjde opravdu dobře.
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6. obraz
Před oponou

 Kašpárek: A tak to všechno dobře dopadlo. Princ Jaroslav se v pořádku 
vrátil domů a král navíc získal tři skvělé pomocníky. Vodník pečo-
val o ryby, Čert udržoval v hradě teploučko a drak Kru�ák svědo-
mitě hlídal královský poklad. Všichni nakonec byli moc spokojení. 
A byla to tak trochu hlavně moje zásluha! 
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