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Na Trstenické stezce 
 
Vypravěč: Kdysi dávno ve středověku vedla přes Slepotice Trstenická stezka. Byla to velmi 
důležitá obchodní cesta. Využívali ji obchodníci po celá staletí a vlastně ji využíváme dodnes. 
Bylo to  právě v dobách středověku, kdy obchodníci a cestující zde putovali pod ochranou 
královských i šlechtických hradů, čekali zde na snadnou kořist loupeživí rytíři a zvlčelá 
zchudlá lůza, neštítící se ničeho, ani vraždy. Jedna taková tlupa řádí i v blízkosti Slepotické 
tvrze. Předává obchodníky na kupecké stezce a bere si od nich tučnou kořist. Na slepotické 
tvrzi sídlí pán Heřman ze Sulic a Slepotic se svým švagrem. Oba cítí povinnost zajistit 
bezpečnost v okolí svého panství. Však uvidíme zda si s lapky poradí. Píše se rok 1472. 

1. scéna 
 
Na slepotické tvrzi 
Na scéně sedí Heřman. Po chvíli sluha přivádí hosta . je jím Jan ze Šumburka. 
Sluha: Přivádí hosta. „ Pane, Jan ze Šumburka žádá o tvé přijetí.“ 
Heřman: „Ať vstoupí. Á, Jan ze Šumburka. Co tě sem přivádí.“ Mluví nevrle 
Jan: „Přináším ti novinu od zemského soudu.“ 
Heřman: „Ty a novinu od zemského soudu? Kdybys ses tam ukázal, živý bys odtamtud 
nevyšel.“ 
Jan: „Neměl bys se mnou tak mluvit, podívej.“ Ukazuje list s pečetí. 
Heřman: „Co je to?“ 
Jan: „List, v němž pan zemský soudce mi přisuzuje ves Slepotice i s tvrzí a pole v okolí.“ 
Heřman: „Co je to za nesmysl.“ Vytrhne mu list z ruky a čte „Já zemský soudce potvrzuji 
tímto právo Janu ze Šumburka…. Vždyť je to podvrh, podvod… i ta pečeť je falešná.“ Pečeť 
je opravdu na první pohled falešná. 
Jan: „Jak to myslíš, podvod. Urážíš pečeť královského úředníka.“ 
Heřman: „Královskou pečeť pravíš.. A od které doby je na pečeti královského úředníka 
taková, taková….. 
Jan: „Co taková, to je urážka.“ Tasí meč 
Heřman: „Takhle ctíš mé pohostinství, podvodem mne se snažíš připravit o majetek a ještě 
mi zbraní hrozíš?“ Tasí meč 
 
SOUBOJ 
 
Jan prohrává a padá na zem. Na scénu přichází sluha s halapartnou 
 
Heřman: „Pešku, pán ze Šumburka je na odchodu. Doprovoď jej k za bránu tvrze.“ 
Jan: „To mi draze zaplatíš 
Heřman: „Zmiz mi z očí podvodníku.“ 
Sluha: Popíchne Jana halapartnou a tlačí je za oponu 
Jan: Stačí ještě zavolat. „Heřmane, toho budeš litovat.“¨ 
 
Heřman se chvíli dívá za odcházejícími a pak  si sedne zpátky za stůl. Po chvíli se na scénu 
vrací sluha 
 
Sluha: „Jiří Voděradský z Hrušova žádá o slyšení.“ 
 


