
ČTYŘKVÍTEK                
„Pinďolíno“      

1.  Čtyřkvítek je doma. Chystá se na výlet. 
Feminka zavírá obrovský kufr. FEMINKA:

A je to! Můžeme vyrazit.

2. Profrézor a Punťa přicházejí s batohy na 
zádech k Femince.

PROFRÉZOR: 
A kde je Blbík?

3. Profrézor a Punťa se dívají na zavřený 
kufr Feminky, ze kterého se ozývá: 
CHRAMST! CHRAMST!

4. Feminka otevírá kufr a z něho vykoukne 
Blbík – pusu má celou plnou jídla.
Feminka je naštvaná: FEMINKA:

A máme po svačině.
5. Čtyřkvítek opouští dům a nasedá do auta.

6. V autě: 

Punťa nechápe.

BLBÍK: 
A kam to vlastně jedeme?

PROFRÉZOR:
Nahoru na horu.

PUNŤA:
???

FEMINKA:
Přece vzhůru na horu Ještěkousek.

7. Čtyřkvítek odjíždí autem, Blbík ještě říká: BLBÍK:
Doufám, že tam budeme rychle. Už 
mám hlad.

8. Čtyřkvítek uvízl se svým autem v 
dlouhatánské koloně aut.

9. Nápis: O HODINU POZDĚJI
V autě:
Blbík je smutný:

BLBÍK:
Tímto tempem tam nebudeme ani na 
večeři.

10. V autě:
Profrézor dostává nápad: PROFRÉZOR:

Mám nápad! A stihneme i oběd!

11. Čtyřkvítek otáčí své auto a jede zpět.



12. Čtyřkvítek přijel zpět domů a všichni 
vystupují z auta.

BLBÍK:
Musím uznat Profrézore, že tohle je 
tvůj nejlepší nápad.

13. Punťa říká Blbíkovi: PUNŤA:
Vždyť jsme se jen vrátili domů.

BLBÍK:
No právě!

14. Blbík míří směrem do dveří, ale Profrézor 
ho zastavuje slovy: PROFRÉZOR:

Ale to není ono.
Pojďte všichni za mnou.

15. Čtyřkvítek stojí venku za domem. PROFRÉZOR:
Tohle je ono. Můj nejnovější vynález, 
na kterém tajně pracuji již od loňského 
úterý.

16. Před Čtyřkvítkem stojí velká lokomotiva.

17. Feminka, Blbík a Punťa obdivují 
lokomotivu.

BLBÍK:
Jů! To je pěkná kuchyně.

PROFRÉZOR:
To není žádná kuchyně! To je vlak!

18. Blbík zklamaně a vyčítavě Profrézorovi 
povídá:

BLBÍK:
Vždyť jsi slíbil, že stihneme oběd. A 
tohle jako jídlo nevypadá.

PROFRÉZOR:
Tahle mašinka nás odveze na 
Ještěkouska.

19. Blbík beznadějně mává rukou:

Profrézor pyšně odpovídá:

BLBÍK:
To nemůžeme do oběda stihnout.

PROFRÉZOR:
Ale můžeme. Můj vlak totiž peláší 
rychleji než vylekaný Punťa. Proto mu 
říkám PINĎOLÍNO.



20. Feminka nedůvěřivě naznačuje 
Profrézorovi, že jí něco nesedí:

Profrézor míří do kabiny Pinďolína.

FEMINKA:
Ehm. Jestli se nepletu, tak vlaky přece 
jezdí po kolejích. No a já tu žádné 
koleje nevidím.

PROFRÉZOR:
Tak sleduj.

21. Profrézor v kabině mačká velké červené 
tlačítko.

22. Z Pinďolína se vysunuly dva páry velkých 
ocelových rukou, které drží dvoje koleje.

23. Pinďolíno pokládá jedny koleje pod kola 
před sebe.

24. Profrézor křičí z kabiny Pinďolína na 
ostatní:

PROFRÉZOR:
Čekáte snad na Vánoce? Honem! 
Nastupujte!

25. Čtyřkvítek je v Pinďolínu, které se 
rozjíždí.

26. Pinďolíno peláší po poli. Rukama si dává 
pod kola koleje. (Jakmile vlak koleje 
přejede, předním párem rukou si dává pod 
kola další koleje a ty přejeté zadním 
párem rukou opět zvedá, a takto je stále 
točí dokola.)

27. Profrézor řídí Pinďolíno, ostatní jsou 
vyklonění z okénka a obdivují rychlou 
jízdu. Blbík je z rychlosti nadšený:

Feminka si dělá starosti se svým účesem:

Punťa se vzadu strachy krčí:

BLBÍK:
Jů! To je fofr!

FEMINKA:
Snad mi neuletí mašle.

PUNŤA:
Bojím, bojím.

28. Pinďolíno jede po poli vedle silnice, kde 
ráno Čtyřkvítek v autě uvízl v koloně. 
Stojící kolona aut zde stále je a Pinďolíno 
je všechny po poli předjíždí.

29. Profrézor při předjíždění kolony ukazuje 
na stojící auta a pyšně říká:

PROFRÉZOR:
Podívejte, jak jsme rychlí.



30. V koloně aut sedí ve sportovním autě 
(kabriolet) NEMYSLIČ (na očích má 
černé sluneční brýle), kolem kterého se 
prohnalo Pinďolíno. Nemyslič se rozčílí:

NEMYSLIČ:
Co to má znamenat!? Já, Nemyslič, 
jsme tady přece nejrychlejší!

31. Nemyslič naštvaně vyjíždí z kolony do 
protisměrného pruhu.

NEMYSLIČ:
Mě nikdo předjíždět nebude!

32. Nemyslič jede velkou rychlostí v 
protisměru a snaží se předehnat 
Pinďolíno.

33. Feminka si v Pinďolínu všimla 
Nemysliče, jak nebezpečně a rychle jede. 
Ostatní se na něj též dívají.

FEMINKA:
Podívejte na toho blázna, jak 
nebezpečně jede.

34. Nemyslič se žene v autě. NEMYSLIČ:
Já vám ukážu!

35. Nemyslič se vyděšeně podívá před sebe. NEMYSLIČ:
Néééééé!

36. Proti Nemysliči jede traktor s vlečkou 
plnou hnoje.

37. Nemyslič nabourá do vlečky traktoru. 
Text: BUM!!! Všude je spousta prachu.

38. Prach se usadil. Nemyslič je až po krk 
zavalený ve svém autě hnojem z vlečky 
traktoru.

NEMYSLIČ:
Né! Chudák auto moje, je teď plné 
hnoje.

39. Čtyřkvítek v Pinďolínu tu bouračku viděl. 

Blbík se usmívá.

FEMINKA:
Štěstí, že nikoho nezranil.

PROFRÉZOR:
Snad se z toho poučil.

BLBÍK:
To určitě. Teď bude páchnout jako 
prase. Hi hi hi.

40. Na ovládacím panelu Pinďolína se 
rozsvítila oranžová kontrolka s nápisem: 
MÁM ŽÍZEŇ. Profrézor se na ni dívá a 
říká:

PROFRÉZOR:
Musíme zastavit. Dochází nám palivo.

41. K ČERPACÍ STANICI přijíždí Pinďolíno.



42. Pinďolíno rukama drží tankovací pistoli, 
kterou má přiloženou u úst a pije z ní 
naftu.

PINĎOLÍNO:
MŇAM

43. Za rohem čerpací stanice je vedle svého 
auta (plného hnoje) schovaný Nemyslič, 
který je celý ušpiněný od hnoje a pozoruje 
Čtyřkvítek v Pinďolínu, které pije naftu.

U nohou Nemysliče je myší díra, u které 
stojí MYŠ, která si packou drží zacpaný 
nos a běduje směrem k Nemysliči:

NEMYSLIČ:
Jen počkejte! Já vám to osladím.

MYŠ:
Koupel ti nic neříká?

44. Nemyslič se plíží k Pinďolínu a v ruce 
drží velký papírový pytel s nápisem: 
CUKR.

45. Nemyslič sype cukr Pinďolínu do úst, 
které současně stále pije s tankovací 
pistole.

NEMYSLIČ:
Na! Dej si cukříček!

46. Nemyslič utíká od Pinďolína zpět do 
svého špinavého auta, v ruce drží prázdný 
pytlík od cukru a zlomyslně říká:

NEMYSLIČ:
Přeji vám sladkou cestu.

47. Nemyslič ve svém autě odjíždí pryč 
(směrem před Pinďolíno).

48. V Pinďolínu říká Profrézor: PROFRÉZOR:
Dobrý. Můžeme zase jet.

49. Pinďolíno odjíždí od čerpací stanice.

50. V Pinďolínu:  Profrézor se snaží ovládat 
vlak, ale vůbec mu to nejde.

Punťa celý vyděšený křičí:

Pinďolíno kašle: PŠÍK!

PROFRÉZOR:
To je divné. Pinďolíno nechce zatáčet 
a vůbec nereaguje.

PUNŤA:
Vybouráme se!

51. Pinďolíno se nekontrolovatelně řítí velkou 
rychlostí na silnici, po které vepředu jede 
Nemyslič. Profrézor a Blbík vyděšeně 
křičí:

Punťa si strachy raději ušima zakryl oči.

PROFRÉZOR:
Áááááááááá!

BLBÍK:
Bééééééééé!

52. V Pinďolínu Feminka sahá po 
ZÁCHRANNÉ BRZDĚ a zatahuje za ni.



53. Pinďolíno nabourává zezadu do auta 
Nemysliče. Text: BUM! PRÁSK! 
SKŘÍP!

54. Čtyřkvítek opouští havarované Pinďolíno, 
které je na rozdíl od auta v dobrém stavu. 
Pinďolíno z pusy vyprsklo hromadu cukru 
přímo na Nemysliče. PINĎOLÍNO: 
PRSK! Blbík ukazuje dopředu na 
Nemysliče v zaklíněném autě. BLBÍK:

Hele!

55. Čtyřkvítek stojí nad vystrašeným a 
omláceným Nemysličem. Blbík olizuje 
hromádku cukru kolem Nemysliče, kterou 
vyplivlo Pinďolíno.

Profrézor ukazuje prstem na prázdný 
pytlík od cukru, jenž leží vedle 
Nemysliče.

BLBÍK: 
Mňam. Cukr.

PROFRÉZOR:
Aha. Tak tos byl ty. Nasypal jsi nám 
do nádrže cukr a tím jsi ucpal filtr.

56. Feminka se ptá vystrašeného Nemysliče: FEMINKA:
Proč jsi to udělal?

NEMYSLIČ:
Nechtěl jsem, abyste byli rychlejší než 
já.

57. Blbík se smutně ptá Profrézora: BLBÍK:
A jak se teď dostaneme na oběd?

PROFRÉZOR:
Neboj se. Mám tak skvělý nápad, že je 
ještě lepší, než můj předchozí nápad.

58. Profrézor má na sobě policejní uniformu a 
na hlavě má modrý majáček:

PROFRÉZOR:
Teď můžeš ukázat svoji rychlost, 
Nemysliči. Jedeme!



59. Profrézor a Feminka sedí na střeše 
Pinďolína. Blbík, Punťa a Nemyslič jsou 
zapřažení ve spřežení, které táhne 
Pinďolíno. Feminka drží rybářský prut, na 
kterém jsou pověšeny špekáčky a mává s 
nimi před Blbíkem. Blbík se je snaží 
dostihnout:

Za Blbíkem běží Punťa, který je celý 
vystrašený a dívá se za sebe na 
Nemysliče.

Za Punťou běží Nemyslič, který utíká 
před Profrézorem, který je převlečený za 
policistu.

Celé toto spřežení táhne velkou rychlostí 
Pinďolíno.

BLBÍK:
Miluju špekáčky!

PUNŤA:
Pomóc. Chce mě chytit!

NEMYSLIČ:
Já už nechci do vězení!

60. Spřežení vyjíždí horu Ještěkousek.

61. Z dálky je viděna hora Ještěkousek, ze 
které se ozývá:

BLBÍK:
Juchů! Stihli jsme to na oběd! 
CHRAMST!
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