
Proč se muži nemyjí 
 
Autor:  Andy Redfern 

Obsah:   Pouliční anketa. Hlavní myšlenka: stát se křesťanem je jako objevit mýdlo. Ideální pro evangeli-
zační akci, při které může řečník na pointu navázat ve svém vystoupení. Lidé vystupující ve hře 
jsou „karikatury“, neměly by ale pohoršovat. Je možné je přizpůsobit místní situaci.  

Hesla: Víra, nevěra, argumenty proti víře   
Obsazení: 11 (reportér a deset lidí)  

nebo 2 (reportér a člověk, který postupně hraje všech deset zpovídaných)  
Délka:   cca 10 minut 
Kategorie:  Veselé, evangelizace  
Rekvizity: Mikrofony pro reportéra a postavy, event. kostýmy pro různé postavy 

 

 

Reportér:  Dobrý den. Vítám vás u našeho programu: Pochopte muže. Někteří z vás si mohou myslet, 
že se snažíme o nemožné, ale v našem pořadu se snažíme dostat se mužům pod kůži a 
pochopit, co se v nich děje. Našim dnešním tématem bude mytí. Mnozí z vás možná máte 
osobní zkušenost s muži a jejich neschopností či neochotou se mýt. My ale dnes budeme 
zpovídat různé muže, abychom zjistili, co si myslí. Proč se muži vlastně nemyjí?  

Reportér:  Můžete nám, prosím, říci, proč se nemyjete?  

Venkovan:  Nóó, ahá. Víte, mě poznamenalo moje dětství. Moje máma mě nutila mýt se, ale od té 
doby, co jsem vyrostl, to nedělám. Takže vám o mytí nemohu říct nic dalšího, ale co tře-
ba prasata?  

Reportér:  Mám za to, že se také nemyjí. A proč se nemyjete Vy?  

Tvrďák:  Mytí? Dejte pokoj! Lidi, co se myjou, sou všichni pokrytci. Myslí si, že sou o hodně čistější 
než všichni ostatní. Mě se mýt neuvidíte a hned bych jednu vrazil každýmu, o kom bych 
věděl, co to dělá. Podělaný pokrytci.  

Reportér:  Jak slyšíte, někdo se nechce mýt. Proč se nemyjete Vy?  

Táborník:  Mytí? Já si nevím rady s mýdlem. Existuje ho tolik různých typů. Které bych měl používat? 
Mám mastnou pokožku nebo suchou? Mám používat Dove nebo Niveu? Neumím se rozhod-
nout.  

Reportér:  Možná by se Vám hodil kouzelný tělový šampon. A proč se nemyjete Vy?  

Student:  Já jsem se řádně myl. Ale po nějaké době to začne být nudné, tak jsem toho nechal. 
Nevím, co dalšího bych řekl. Je to nuda, víte?  

Reportér:  Strašná nuda. A proč se nemyjete vy.  

Upjatý muž:  Já si myslím, že mytí je velmi důležité. Správná věc, kterou je potřeba dělat. A taky se 
myju velmi pravidelně: každý rok na Štědrý den a o Velikonoční neděli. Vždycky jsem cí-
til, že to stačí; víte, člověk by to s ničím neměl přehánět.  

Reportér:  V žádném případě ne, pane. Každý má svou vlastní míru. Proč se nemyjete Vy?  

Cizinec:  Ahoj. Hezký otázka. Já nemýt se, nikdo já znát se nemýt. Já nechtít být nemoderní, chtít 
být jako všichni tady.  

Reportér:  To chápu. Daleko od domova, v cizí zemi. Proč se nemyjete Vy?  

Uhlazenec:  Mýt se? Komu tady říkáte, že je špinavý? Já jsem mladý, dynamický, nepotřebuju se mýt. 
Možná, až budu starý, až mi bude, dejme tomu, čtyřicet – pak se možná začnu mýt. Mýt 
se to je něco jako se usadit – něco, co teď rozhodně nepotřebuji. A jak to děláte Vy?  

Reportér:  Takže snad později. Dobrá. Můžete mi říci, proč se nemyjete Vy?  

Ředitel:  Mytí? Mytí? Myslíte, že mám čas na mytí? Vstávám ráno v 5 a medituju. Od půl sedmé 
jsem v kanceláři. Do večera do deseti. Nemám čas ani na ženu natož na mytí.  



Reportér:  Nemyslím si, že by se Vám podařilo sehnat nějakou ženu, když se nebudete mýt. Proč se 
nemyjete Vy?  

Anarchista:  Mýt se? To si děláte legraci? To je kapitalistické spiknutí s cílem získat peníze. Víte, že 
všechna mýdla se vyrábějí v továrnách? A ty vlastní kapitalističtí neřádi. Nikdy mne neu-
vidíte mýt se. Přidejte se k nám a řekněte ne mytí, ne mýdlu a nadnárodním korporacím, 
které chtějí určovat nás život.  

Reportér:  Chápu to jako Vaše ne. Proč se nemyjete Vy?  

Příjemný chlapík:  Vy si myslíte, že se nemyju? Ale já se myju. Začal jsem s tím nedávno, když mi 
přítel, který se myje, půjčil mýdlo a ručník. Je to skvělé. Vůbec nevím, proč jsem s tím 
nezačal už dávno… 

Reportér:  No teda, muž, který se myje! – Prosím o potlesk pro tohoto muže.  

 Děkuji Vám a dobrou noc.  
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