REBELOVÉ - SCÉNÁŘ
1. Vlak - seznámení
Průvodčí: NASTUPOVAT! ODJÍŢDÍME! (řve)
Vyběhnou kluci s batohy a neposlední chvíli naskočí do vlaku. Sednou si na poslední 3 židle.
(jsou udýchaní)
Průvodčí: (přijde ke klukům) Tak kluci, kampak to bude?
Šimon: Do Kostelce prosím.
Průvodčí štípne lístek a sedne si někam.
Šimon: Já sem vám říkal, ţe to vyjde.
Bob: Teď uţ jen chytit druhý vlak a jsme za vodou.
Eman: Jen aby nás nechytli a neposlali zpět na vojnu.
Bob: Na nás si nepřijdou.
Průvodčí: NASTUPOVAT! Tak co děvčata? Ze školy, ze školy?
Holky: Jo ze školy. (otráveně)
Bugyna: Maturita na krku…
Julča: ..a ţádná zábava!
Průvodčí: Nebojte, vţdyť uţ vám to končí. (odejde a sedne si dopředu)
Holky hledají místo. Rozhlíží se.
Terka: Jdem si sednout?
Julča: Není tu místo.
Bugyna: Hele a vidíte tamhlety kluky? Ty by stáli za hřích. (podívá se na kluky, veme holky za
ruku a táhne je za nimi)
Bugyna: Kluci, máte tady volno?
Bob: Jo, pro krásný holky vţdycky.
Holky se usmějou a sednou si ke klukům na klín.
Julča: A jak se jmenujete?
Šimon: Já sem Šimon, tohle je Bob a Eman. (ukáže na ně)
Terezka: Já sem Tereza, tohle je Bugyna a Julča. (ukáže na ně)
Všichni: Ahoj. (každý si podá ruku s tím na kom sedí)
Julča: A kam vlastně jedete?
Eman: To je tajemství.
Průvodčí: Další zastávka TÝNIŠTĚ (projde kolem a zůstane vzadu vlaku)
Bugyna: My uţ musíme jít.
Holky vstanou z kluků a stoupnou si.
Šimon: Uvidíme se ještě někdy?
Tereza: Zítra je u nás pouť. Tak přijďte.
Šimon: Jo, jasně.
Holky: Tak zítra. (odejdou)
Kluci: Ahoj. (řeknou s povzdechem)
Holky vystoupí vepředu.
Všichni vstanou, obejdou zleva židli, vezmou si svoji židli, zvednou ji před sebe (kromě holek).
Průvodčí: ODJÍŢDÍME !
Všichni napodobují vlak a odjedou ze scény (do stran).
2. Ššš šepotám
Julča: Uţ musim domů.

Bugyna: Tak zítra na pouti.
Holky: Tak ahoj. (hlasitěji)
Bugyna a Julča odejdou a Tereza začne zpívat.
PÍSNIČKA ŠŠŠ ŠEPOTÁM
3. Pouť
Přijde cikánka se vzduchovkou a s růžemi v polystyrenu, kolotočář (1 krát židle), prodavač
balonků s balonky, prodavač cukrové vaty s vatou, návštěvníci (4 krát židle). Postaví si
stánky, ze židlí se ve středu utvoří kolotoč.
Přicházejí kluci a rozhlíží se.
Prodavači nabízejí své výrobky a navzájem se přeřvávají.
Cikánka: POJĎTE SI VYSTŘELIT RŮŢI PRO SVOU MILOU ! ZKUSTE SVÉ ŠTĚSTÍ !
(opakuje stále dokola)
Prodavač cukrové vaty: VATA ZA 3.50 ! SLADKÁ, CHUTNÁ VŠEM ! (opakuje stále
dokola)
Kolotočář: JEDEM JEDEM JEDEM ! ROZTOČTE TY STARÝ VRTULE ! KOLOTOČ
VÁS ČEKÁ ! (opakuje stále dokola)
Prodavač balonků: BALONKY ! RŮZNÉ BARVY ! MODRÁ, ZELENÁ, ČERVENÁ ! PRO
DĚTI I DOSPĚLÉ ! (opakuje stále dokola)
Kluci se rozhlíží, šeptají si, hledají holky.
Přijdou holky a prodavači přestanou řvát.
Šimon: Ahoj. Uţ tady na vás čekáme.
Bugyna: Tak kterejpak z vás mi vystřelí růţi? Prosím.
Šimon: Nepůjdeme na kolotoč?
Tereza: Tak já bych šla.
Chytnou se za ruce a odejdou na kolotoč. Koupí si lístek.
Eman: Nemáš chuť na vatu?
Julča: Jo, tu mám nejradši.
Chytnou se za ruce a odejdou si koupit vatu.
Bugyna: Hm. Tak pojď. (zklamaně) Chytne ho za triko a odtáhne ho k cikánce.
Bugyna: Jo tak to sem nevěděla, ţe seš tak dobrej. (překvapeně)
Bob: Talent a trénink.
Bob: Hele nemáš zrcátko?
Bugyna: No jo, na. (vyndá z kabelky zrcátko a podá ho Bobovi)
Bob se otočí , střílí přes rameno, kouká se do zrcátko.
Cikánka: Teda ty máš ňákou trefu mladej. S takovejma bych přišla na buben. ještě ránu?
Bugyna: No jasně, jinak bych si myslela, ţe to byla jen náhoda.
Cikánka: Teda slečinko, vy si ale umíte vybrat.
Bugyna se pyšně pousměje.
Cikánka: Palte!
Bob vystřelí růži, dá ji Bugyně.
Mezitím Julča a Emanem si koupí vatu, jedí ji a zamilovaně si potichu povídají. Tereza a
Šimon sedí na kolotoči a jedou jedno kolečko. Šimon koupí Tereze balonek.
Všichni se sejdou vepředu.
Šimon: Hele holky, co děláte zítra?
Tereza: Ještě nic.
Eman: Pořádáme večírek jen pro hezký holky. Přijďte.

Julča: Tak se tam uvidíme.
Přijdou policisté (vidí je jen kluci).
Šimon: My uz musíme.(vylekaně) Domluvený stejně jsme. Tak zítra na večírku.
Kluci utečou.
Tereza: Tak co holky, co jim říkáte?
Bugyna: Ţádná bomba, ale za hřích by stáli.
Julča: Náhodou jsou skvělí. Kterej se líbí tobě? (na Bugynu)
Bugyna: mě?
Bugyna začne zpívat.
PÍSNIČKA MNĚ SE LÍBÍ BOB
4. Večírek
Přicházejí kluci. Připravují večírek. Eman zametá, Šimon s Bobem ze židlí vytvoří stůl se
židlemi na sezení. Šimon dá ubrus na stůl. Bob rozhodí balonky. Sednou si a čekají na holky.
Bob: Ještě sme zapoměli na pití.
Eman: Já tam skočim.
Odejde za oponu a vrátí se s kelímky. Přijdou holky. (stejně s Emanem)
Julča: Jé, vy to tady máte pěkný.
Eman: Jé zrovna dete včas na přípitek.
Všichni si přiťuknou. Šimon položí Tereze skleničku na stůl a chytne ji za ruku.
Šimon: Pojď se mnou, chci ti něco ukázat.
Jdou doprostřed parketu a začnou zpívat. Ostatní se baví a pijí dál (potichu).
PÍSNIČKA STÍN KATEDRÁL
5. Útěk
Všichni dotančí a zůstanou na scéně.
ZAHOUKÁNÍ VLAKU
Bob a Šimon začnou balit a spěchat.
Bob: Musíme jít. To je náš vlak.
Bugyna: A proč? (zmateně)
Šimon: Utekli jsem z vojny.
Eman: Tady nás chytnou. Musíme za hranice.
Bob: Tam uţ budeme v bezpečí.
Šimon: Ale musíme chytnout tenhle vlak, nebo se uţ odsud nedostaneme.
Eman: Šimone, pojď.
Bob s Emanem odtáhnou Šimona k východu.
Šimon: Ne, já nejdu. (vycukne se jim)
Kluci kromě Šimona utečou.
Šimon: HODNĚ ŠTĚSTÍ ! (zamává jim a vrátí se za Terezou, obejme ji)
Přijdou policisti, vytáhnu fotku, podívají se na fotku, pak na Šimona, na fotku. Jdou k němu,
odtáhnou od Terezy, nasadí mu pouta a odejdou.
Tereza brečí do kapesníku, mává. Přijdou všichni ostatní a mávají také.

