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Silvia Havelková  
HRA:  V kúpeľoch 

 
Hrajú: Lienka Školienka, Koník Cyprián, Dedko Roháč, Mucha Bombucha, uvádzač 
a kúpeľník. 
Uvádzač (hovorí a ukazuje, zvieratká sa pri tom uklonia): 

Dobrý deň! 
Dovoľte, aby som Vám predstavil kamarátov z čarovnej lúky: 
Veselá Lienka Školienka a hopkajúci Lúčny koník Cyprián. 
Staručký, no milý Dedko Roháč. 
A toto je Mucha Bombucha, ktorá má rada iba špinu... 
 
V jeden deň boli Školienka, Cypián a Bombucha u Dedka Roháča 
a hrali sa pred jeho domom...  

(uvádzač odíde z javiska) 
 
Cyprián a Školienka poskakujú okolo sediaceho Dedka, ktorý sedí na stoličke/lavičke. 
Školienka má švihadlo. A mrmlú si len: 

Hop, hop, hop, spravím veľký skok!  
Bombucha zatiaľ sedí opodiaľ, pohadzuje si loptu. 
 
Školienka (žobroní):   Dedko, poď sa s nami hrať!  
Cyprián:   Naháňať!  
Roháč:    Ráď by šom šiel, ráď. No nevládžem utekať! 
Cyprián:   Tak zahráme sa na skrývačku! Rýchlo sa ukry!  
zakryje si oči, otočí sa ku stene/stromu a pomaly počíta  
    Počítam – jeden, dva, tri...  
Roháč:    (skúša si akoby čupnúť za niečo/kulisu) 
    Žle ša mi ukrýva, keď ši čupnúť nevládžem! 
    (neide mu to, môže jajkať, vystiera sa, chytá sa za chrbát  a zasa 
si pomaly sadá na stoličku) 
    Radšej by šom ši len tak pošedel... 
Školienka:   Dedko! Veď sedíš od rána do večera! 
Školienka + Cyprián:  zvesia hlavy, smutne:  

S tebou sa hrať vôbec nedá! 
Dedko:  Aj ja šom mával nohy zdravé... 
  No štaroba vžala mi ich práve... 
Školienka + Cyprián si sadnú každý z jednej strany Roháča, dajú hlavy do dlaní a smutne 
dumajú. V tom sa ozve Mucha Bombucha, ktorá si  doteraz len pohadzovala loptu. 
Bombucha:  A čo tak zájsť do kúpeľného mesta? 
  Nie je tam ďaleká cesta! 
Školienka + Cyprián:  A čo sa tam robí? 
Bombucha:  Liečia tam choroby! 
Roháč:  Ja by šom šiel hneď a rád! 
  Nech sa môžem š vami hrať! 
všetci:   Tak ideme! 
Cyprián (zrazu prekvapene): A ty, Bombucha, ideš s nami do kúpeľa? 
  Veď ty ľúbiš špinu, nie vodu! 
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Bombucha:  A to ste nepočuli? Vraj tam majú bahno... 
  Ách, do neho by sa ľahlo...! 
  A vraj kúpe sa tam len vo vode smradľavej! 
  To bude super! To mi bude hej! 
Odložia si veci, Školienka si vezme kabelku, Cyprián vak, Roháč uterák. Všetci kráčajú spolu 
do kúpeľov a spievajú si: 
 
Pesnička:   Trenčianske Teplice sú zvláštne miesto, 

lebo tu sírových prameňov jesto! 
 
Kúpele, kúpele, kúpele! 
Z kúpeľov vždy  uzdravení prídeme! 
 
Vodička teplučká aj bahnová kaša 
kĺbom aj kostiam úľavu prináša! 
 
Kúpele, kúpele, kúpele! 
Z kúpeľov vždy  uzdravení prídeme! 

 
Prídu do kúpeľov. 
Školienka + Cyprián + Bombucha: 
  Dobrý deň! My sme prišli na kúpeľ! 
  Dedko Roháč má kĺby choré. 
  Chceme, aby ich mal ako nové! 
Kúpeľník:  Nech sa páči! 
  Nech sa Dedko posadiť ráči! 
  Teplická voda je priam zázračná. 
  Pomôže každému, kto sa v nej vymáča! 
Roháč lezie do vaničky. Mucha Bombucha chodí okolo vaničky a čuchá. 
Bombucha:  Ách, to je bahienko! Ách, to je smrádoček!    
  Aj ja by som o liečbu poprosila hneď! 
Kúpeľník:  Nech sa páči, milá Mucha! 
  Škótske striky – to je procedúra! 
(začne ju akože hadicou striekať) 
Bombucha:  Jáj! Studené! Jáj! Horúce! Stačí! Veď budem čistá! 
Školienka:  Aspoň sme ťa raz poriadne umyli! 
Mucha ostane nešťastne stáť. Ostatní sa lúčia s Kúpeľníkom. 
Roháč:  A ja ša čítim výborne a fiť! 
  Žaš váš prídem navštíviť! 
  Ale teraž ideme ša na naháňačku hrať, 

veď už žaša vládžem utekať!  
všetci sa lúčia a kývajú: Dovidenia! Ďakujeme! 
Kúpeľník:  A zasa príďte! 
 
Všetci odchádzajú (akože domov) veselo, len Mucha Bombucha ide skleslo dva kroky za 
nimi.  Zastanú, pridajú sa Uvádzač a Kúpeľník a ešte raz si zaspievajú spoločne pesničku. 

 
 


