
Kronika 2004 
 
Tento tábor byl věnován drsným hrdinům Divokého západu, kteří mstili bezpráví 
a ochraňovali Zákon údolí – ať byl jakýkoli. 
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Složení štábu: 
 
Hlavní vedení:    Franta Mosr - Frencis  
      Honza Červenka - Colonel 
      David Müler - Mouch-a 
 
Zásobovač:     Petr Butula – Bambula 
      Láďa Čeřovský - Mrož 
 
Kuchyně:     Jirka Rys sen. – K1 
      Jirka Švec – K2 
      Martina Francisová 
 
Zdravotník:     Zuzka Červenková - Pešková 
 
Záloha:     Jirka Rys jun. – Jerrys 
      Petr Šmolík z Borgersu 
 
Táborový grafik:    Láďa Nohejl – Wasca 
 
Vozový park:     Micubishi – Angličák 
      Willis  
 
 
 
 
Rozdělení oddílových vedoucí a jejich do družstev: 
 
I. LOS HASITORS 

Pavel Mošnička - Hasítko;  Božka Bufková a Vašek Hatlman - Šála 
 

II. KLÁBROS FUNERALS 
 Tomáš Kreisenger - Klábr;  Sandra Bejčková a Karolína Krakešová 
 
III. ALI PINGLOS 
 Aleš Holub - OuWolf;  Nela Izáková a Lukáš Rys - Šaolin 
 
IV. BENDY BENKRS 
 Pevel Beneš - Bendýsek;  Kristýna Raková a Jirka - Pinďa 
 
V. LOS GAUČOS 
 Jirka Kaucký - Kaučák;  Helča Matějů a Honza Kahovec – Kahy 
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I. družstvo – LOS HASITORS 
 
 

 
 
 
 

Pavel, Božka a Šála 
 

Míša Biskupová z Prahy, Martina Šuhajová z Prahy, Lukáš Šmolík z Kladna, David 
Zach z Prahy, Míša Hošek z Rokycan, Lucka Szusciková z Prahy, Štěpán Kanhäuser 
z Hlásné Třebáně, Matouš Kainc z Prahy, Bára Němcová z Prahy, Jarda Vrátný 

z Rokycan 
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II. družstvo – KLÁBROS FUNERALS 
 
 

 
 
 
 

Klábr, Karolína a Sandra 
 

Tomáš Vích z Bakova nad Jizerou, Míša Sochorová z Prahy, Karel Šmolík z Hrádku, 
Dáša Hanzlíková z Prahy, Jolanka Hošková z Rokycan, Kuba Kanhäuser z Hlásné 

Třebáně, Tereza Zálomová z Hořovic, Honza Jedlička To- Pů z Všenor, Vojta Kupilík z 
Prahy, Marek Janecký z Prahy 
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III. družstvo – ALI PINGLOS 
 
 

 
 
 
 

Aleš, Nela a Šaolin 
 

Tomáš Franc z Loděnice, Monika Víchová z Bakova nad Jizerou, Irena Šuhajová 
z Líbezníce, Honza Syblík z Prahy, Kluk z plagátu, Patrik Bican z Loděnice, Martina 

Szusciková z Prahy, Šimon Pilát z Prahy, Dan Król z Prahy 
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IV. družstvo – BENDY BENKRS 
 
 

 
 
 
 

Bendýsek, Kristýna a Pinďa 
 

Jarda Molcar z Plzně, Kája Kahovec z Hrádku, Martin Kainc z Prahy, Monika Spáčilová 
z Prahy, Majda Seifertová z Prahy, David Kavan z Prahy, Kačka Melichová z ZY, Lucie 

Lejčková z Plzně, Kluk z plagátu II, Víťa Syblík z Prahy 
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V. družstvo – LOS GAUČOS 
 
 

 
 
 
 

Kaučák, Helča a Kahy 
 

Gábina Zichová z Horažďovic, Martin Hep z Prahy, Lukáš Soukup z Kolovrat, Hynďa 
Klempíř z Prahy, Aneta Vrátná z Rokycan, Kačka Bicanová z Loděnice, Hanička 

Pražská z Rokycan, Honza Trykar z Oseka, Matěj Pilát z Prahy, Ondra Vích z Bakova 
nad Jizerou 
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Až otočíte tento list, budete mít pře očima harmonogram tábora roku 2004, 
tak jak byl plánován. Až na maličkosti vše probíhalo podle představ a jen počasí 
mohlo překazit ony vypečené plány. Během tábora se hrálo, řádilo, natáčelo, fotilo, 
jedlo pilo, golemovalo, tahala se klíšťata, zaháněla se sarančata k kuchyně, pár sudů 
zadunělo, kytarových strun zaznělo, ohne shořely, … 

Ani náhodou se nedají všechny zážitky sehrané během 14 denní Koňské opery 
sepsat, neboť každý z účastníků letošního tábora to viděl a prožil vlastní cestou. 
Pokusím-li se to po „javornicku“ vyčísli, tak … 

…50 dětí z 11 různých koutů Čech a Moravy se 14krát probudilo ze sladkého 
Javornického snění do náramného červencového rána, 11krát vyběhlo z brány tábora 
vstříc prvním ranním rozcvičkovým krokům a cvikům, 54krát nastoupilo v 5tistup 
u jídelny a očekávalo, že právě to jejich družstvo půjde první do Dlabacího saloonu, 
13krát křiklo jako jeden muž – mužík - mužíček ranní pokřik: 
 

…„Slunci, senu, vodě hlásí: dobré jitro, Zálesáci!!!“…, 
 

jak kdo si dle svého zvyku 28krát smočilo zubáček v korýtkách umývárny, 
5krát soupeřilo o bramborovou prestiž v Bramborové rallye, každé z dětí se alespoň 
2krát utkalo s tmou nebo s prvním ptačím zpěvem při noční hlídce, 5krát ochutnalo 
rozkoš teplé Javornické vody v Golemu, 1krát žaslo nad magickou silou Javornického 
táboráku, 1krát shlédlo neobvykle jedinečné představení „Javornické koňské opery“, 
a 13krát křiklo všem do údolí, že končí jeden ze dnů tábora a že si na něj ve 
vzpomínkách posvítí: 
 
…“Nehoří to! Knot vejš! Nehoří to! Knot vejš!! Nehoří to!! Knot vejš!!!..., 

 
a kolikrát si kde kdo: 

uklidil stan, hodil šiškou, koupal v Javornici, uvázal uzel, ťal sekyrou, šlápl do 
náměstí, rozesmál alespoň jednoho dalšího, zahrál ve scénce z celotáborového filmu 
„Limonádový Joe“, vstoupil nebo byl vstoupen do Javorníce, koupil zmrzlinu u Igora, 
ulovil klíšťat, shodil roli toaleťáku do latry, zapomněl si umýt ruce, zahodil ringo 
kroužek do kopřiv, zakopnul kopačák, zazpíval písničku, vrátil se umýt ešus a bagr, 
vytrhl stonek plevele ve lesní školce, přiložil dřívko do butanu, poslal pohled, 
vyšifroval zpávu, sotva se nechal vzbudit k noční hře, podílel se na úklidu tábora, 
převáděl jeptišku či kulometnické hnízdo, řekl dobrou noc, neřekl ahoj, nepoděkoval, 
udělal kliků, dřepů anebo lépe angličáků, utrousil sprostých slov, přidal si od ešusu 
od pánů kuchařů, našel hroudu zlata, vyběhl „pakárnu“, správně namířil busolu, 
rozběhl se tam kam měl a … tak to nedokáži spočítat nebo mi to ani nepřísluší. 
Každopádně vím, že každý z těch 50ti dětí, 15ti vedoucích a dalších 12 ještě víc 
důležitých dospělců si bude každý den z tábora 2004 pamatovat. Nechť k tomu 
pomáhá i občasné prohlédnutí této kroniky - kroniky tábora roku 2004. Kroniky 
tábora jež se nesl v duchu „Kolalokovi limonády“ a Whis-coly a drsného Západu. 

 
Helča 
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Jednotlivé díly celotáborové hry – neboli etapy CéTéHáčka 
 
Příjezd osadníků aneb „Živé vozy“  
Plavení koní 
Stavba ohrady 
Za Pionýry 
Cejchovadla 
Lov divé zvěře 
Ukradený glejt 
Vytyčování claimů 
Chytání koní 
Za rýžovací pánví 
Rýžování zlata 
Forma na pruty 
Zlatá cihla 
Zálesácký běh 
Osobnosti divokého západu 
Požár rafinérie 
Po stopách značkařů 
Sněžnice 
Štafetový běh na sněžnicích  
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Zkrácený záznam z Limonádového Joea 
Sojka Kid & Paštika Kid 

 
Obsazení: 
 
Limonádový Joe      Mouch-acha  LJ 
Horác Badman alias Hogo Fogo    Bambula  HF 
arizonská pěnice Tornádo Lou    Helča   TL 
Winnifred Goodmanová     Kristýna  W 
Doug Badman, majitel Trigger Whisky Saloonu  Kaučuk  DB 
Erza Goodman, stoupenec Arizonské obrody  Pinďa   EG 
Grimpo, pistolník      Šaolin   G 
barman I.       Hasítko  B1 
barman II.       OuWolf  B2 
poštmistr, bankéř      Bendýsek  B 
funebrák       Klábr   FU 
Pancho Kid       Paštika Kid   PK 
Kojot Kid       Sojka Kid  SK 
 
I. dějství - TITULKY 
Živé titulky (každý přijde se svojí cedulí a představí se), všichni zpívají – Sou fár… 
 
 
II. dějství - TWS 
Úvodní bitka v Trigger Whisky Saloonu (řídí Hasič, zůstane stát pouze DB, G, B1, B2). 
Pinglové čistí bar, dva pistolníci zůstanou ležet na zemi mrtví, ke každému přiběhne 
funebrák a vezme jim míru. 
 
DB: pískne 
G: vystřelí 
DB: „Konec kočkování, chlapci. A teď načneme zábavu z jiného soudku, ze soudku 

umění. O to se postará veliká umělkyně, naše famózní arizonská pěnice, slečna 
Tronádo Lou.“ 

TR: zpívá „Když v báru houstne dým, tu nad likérem svým, já sním, že přijde on, 
mého srdce šampión. Jen jemu, vše co mám, já ráda, ráda dám, kdy přijde on, 
což já vím, a v báru zas houstne dým. Ja da dám, da dá …“ 

B: „Co?“ 
B2: „Je tady nahulýno!“ 
 
Přijde EG + W 
G: pováží v náručí EG a pak přivine W. Přitom se chechtá. 
G: „Cloumáka!“ (Hasítko třese s Alešem jako že třese s cloumákem.) 
 
Vchází LJ a objednává si sklenici Kolalokovy limonády: 
LJ: „A mně sklenici Kolalokovy limonády!“ 
G: „Říkal jste sklenici Kolalokovy limonády, cizinče?“ 
LJ: „Říkal, pistolníku.“ 
G: „Pak jste … Limonádový Joe!“ 
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LJ: „No a?“ 
LJ: ukazuje na EG a W „Myslím,že tahle mladá dáma a tenhle džentlmen očekávají 

vaši omluvu,pistolníku.“ 
LJ: „Bude nejlépe když pokleknete na svá špinavá kolena a nazvete se prašivým 

kojotem vy smrdutý skunku!“ 
G: koulí očima a děáí xchichty 
LJ: „Počítám do tří, jinak promluví mé Smith and Wesson.“ 
TL: „Které jsou zavěšeny proklatě nízko.“ 
LJ: „Děkuji.“ 
TL: „Ach, to je on. Mého srdce šampión!“ 
LJ: „Nuže?! Raz, dva, tři! (vystřelí a G spadnou kalhoty) 
LJ: „Jsou tady dámy, pistolníku.“ (pošklebně špitá) 
 
 
III. dějství - KS 
Všichni se přesunou do Kolaloka sloonou – otočí se cedule a všichni obejdou bar. 
 
W+sbor+doprovod kytar zpívá: „Arizóna, Arizóna, to je pravých můžů zóna, karty 

šustí, kulky bzučí, krávy cituplně bučí, cítím se v té pohodě, jako rybka ve vodě. 
Arizónských mužů plémě, k ženám chová se tak jemně, džentlmenní ranou 
pěstí, hrubiánům mravy pěstí, ve znamení pokroku, střílí rovnou od boku, pif, 
paf.“ 

Mezitím se před barem zastřelí dva pistolníci. Funebrák je zklamán. 
F: podotkne „Kde střílí konzument Kolalokovy limonády, netřeba volat lékaře.“ 
 
Všichni pistolníci sedí u baru, mají před sebou sklenice s limonádou, pijí ji brčkem. 

Hogo Fogo tam přijde v přestrojení, sedne si a objedná pití. Barman mu nalije 
Kolaloku. Hogo Fogo se napije a hned na to ji vyplivne. 

 
HF: „Pfuj!“ 
EG: „Řekl jste fuj, cizinče?“ 
HF: „Ano, fuj.“ 
EG: „Fuj Kolalokově limonádě?“ 
HF: „Ano, fuj Kolalokově limonádě!“ 
EG: „Šílenec!“ 
B: „Anarchista!“ 
HF: „Nikoliv, pánové! Ani to, ani ono, nýbrž …“ (HF sundá přestrojení) Šerif na něj 

kouká, vytáhne ze saka papír s jeho fotografií, je tam napsáno: HF, Allan 
Pincerton Agency, Edward 25.000$. Šerif se několikrát koukne na papír, pak na 
něj. Nakonec vydechne: „Hogo Fogo.“ 

Všichni okolo:  „Hogo Fogo.“ 
HF: „Ano, Hogo Fogo. S dvanácti zářezy na pažbě svého Dellingeru. Hogo Fogo, 

hledaný policií pěti sátů.“ 
HF: „Hej barmane, správný nápoj pro správného pistolníka!“ 
GB: „Míníte tím Kolalokovu limonádu?“ 
HF: „Nikoli. Míním tím Trigger whisky!“ 
GB: „Alkoholické nápoje nevedeme.“ 
HF: „Chyba! Alkohol podávaný v malých dávkách, neškodí v jakémkoli množství!“ 
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HF najednou spatří W a valí bulvy. 
HF: „Sním či bdím?“ Představí si ji bez šatů (W dělá cosi nestoudného) a šeptá: 

„Však já ti setřu tvůj pel, poupátko!“ 
HG: „Jsem zasažen střelou Amorovou. Kdeže tu zraněné srdce vyhojí svůj bol 

sklenkou té zázrační Trigger whisky? Kde?“ 
HF: zařve „Kde?“ 
DB: objeví se za dveřmi „Jedině v Trigger Whisky Saloonu!“ 
HF: „A kde najdu společnost pravých mužů?“ 
DB: „Tamtéž!“ 
 
Oba odcházejí do Trigger Whisky Saloonu a HG ukazuje na pistolníky:  
HF: „Myslím, že by potřebovali převinout, dmoazel.“ 
 
 
IV. dějství - TWA 
V Trigger Whisky Sakoonu zpívá TL a s ostatními barovými dámami tančí kankán. 
 
TL+sbor: „Whisky, to je moje gusto, bez whisky mám v srdci pusto, kdyby jí můj táta 

pil, byl by tu žil mnohem dýl. Když se ve skle leskne whisky, tak má barman 
dobrý zisky, život se dá zkrátka žít, jen když je co, jen když je co, jen když je co 
pít! Tu láhev baculatou, tu pestrou vinětu, to whisky temně zlatou, pije i Manitú. 
Kdo se chce státi mužem ten, whisky pije rád, a proto všichni můžem společnš 
zaspívat. Text se opakuje 2x. 

 
 
V. dějství – STENSON CITY 
V Stentson City HF omámil W éterem a nese ji na káru, aby ji odvezl. Všimne si ho 

ale LJ a jde k němu. 
LJ: „Kampak?“ 
HF: nasadí masku a otočí se „Co je vám do toho holobrádku!“ 
LJ: „Velmi mnoho, jsem totiž snoubencem slečny Goodmanové, říkají mi 

Limonádový Joe.“ 
HF: „Těší mne! Doktor Kwarrtz, rodinný arrtz, lékař!“ 
LJ: „Co se stalo slečně?“ 
HF: „Celkem prramálo, zase se nám trrošku napařřila, no což, není to poprrvé..!“ 
LJ: „To není možné! Vždyť nenávidí kořalky!“ 
HF: „Phe! „Nenávidí kořřalky?! Pokud vím, potrrpí si na denaturrát, kolínskou, ale 

nejrraději ze všeho si cvkne étheru, čuchněte si!“ 
LJ: „Oprravdu!“ 
HF: „Rraději mě s ní pomozte, frrajírrku! Ošetřřím je přřímo ve své orrdinaci. Vy 

zatím utěšte dívčina papá, má to zapotřřebí.“ 
LJ: „A já také.“ 
HF: „Odvahu!“ (HF mu plácnutím na záda přilepí nějaký papír) 
HF: „Kurráž, junger burrš! Kurráž!“ 
HF: odjíždí „Serrvus blonďáku!“ 
 
Jde okolo B a strhne LJ papír, který má přilepený na zádech a čte. 
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B: „Limonádový Joe! Víte jak jste hloupý?“ 
LJ: „To nevím!“ 
B: „Tak já vám to řeknu dnes o půlnoci, …“ LJ mu vytrhne papír a čte sám: …“v 

Údolí mrtvého muže. Bude tam též Vaše snoubenka, která se téže noci stane 
hříčkou mé vrozené zvrhlosti. Doufám, že mně přejdete blahopřát. Váš Horác 
Badman alias doktor Kwartz alias Hogo Fogo.“ 

LJ: ptá se B „Noci jsou chladné?“ 
B: „Co?“ 
LJ: zařve mu do ucha „Noci, jsou chladné?“ 
B: „Jo, jo.“ 
LJ: „To abych si vzal teplé prádlo!“ 
 
V. dějství – NA HŘBITOVĚ 
Balada Mexiko kida (zpívají Kydi); ostatní změní bar na hřbitov; instalace hrobů – 

otočit bar a přemístit rakev 
 
W: je na hřbitově, oprašuje hrob své matky: „Ach!“ 
TL: prochází se kolem „Nebudu vás rušit ve vašem rozjímání drahá. Půjdu si natrhat 

trochu toho hřbitovního kvítí.“ 
W: „Ach matičko je to tak, stanu se ženuškou synáčka továrníčkova.“ 
HF: „Ty si to maluješ, křepelko! Ovšem že budeš má, žabičko!“ 
W: „Pavouku!“ 
HF: „Laňko!“ 
W: „Plaze!“ 
HF: „Dost zoologie!“ (W mu uteče, honí se po hřbitově) 
W: „Néé, hnusný chlípníku! Chlípný hnusníku!“ 
 
TL: přiběhne bránit W a mydlí deštníkem HF. HF do ní napumpuje olovo. 
HF: „Tumáš! Perfidní rachomejtle!“ (F hned měří velikost těla na rakev) 
DB: přiběhne sem: „Lou! Cos učinil?“ „Ubohé děvče, užs dotornádovalo!“ 
HF: „Ehm, taková lapálie!“ 
DB: „Ač bratře, přec netvore!“ vytáhne vývrtku a zavrtá ji HF do zad – párkrát s ní 

zatočí 
HF: kácí se k zemi „Oh! Hhh! Vrtáku!“ ale přesto stačí zastřelit DB a míří na W. 
LJ: přiběhnuvší zvolá „Winnifred!“ skočí před ni a HF ho zastřelí a umírá 
LJ: uvidí při umírání ruku TL „Kakaová skvrna velikosti mexického dolaru?!? 

Sestro?!“ 
W: prohlídne mrtvého DB „A hele!!“ 
LJ: kouká na ruku DB „Kakaová skvrna velikosti mexického dolaru?! „Bratře?!“ 
HF: mumlá ještě před smrtí „A já jsem vosk?“ 
W: sklání se nad HF „Mexický dolar velikosti kakaové skvrny… totiž naopak ... 

kakaová skvrna velikosti mexického dolaru.“ 
F: „Blondýna!“ 
W: „Bratr padouch. Tak jste se konečně shledali, škoda že umíráte.“ 
LJ: „Na to stačí jediná kapka…“ 
EG: přispěchavší kropí Kolalokou všechny mrtvoly. (F si otráveně balí fidlátka) 

„Rány, šoky, kuří oka…“ 
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Všichni:  …“vše vyléčí Kolaloka!“ 
B: přibíhá „Pane Goodmane, pane Goodmane vyhrál jste na burze 5 miliard!“ 
EG: „Já věděl, že dobro zvítězí.“ 
B: „Tureckých lir.“ 
HF: „Dojemné! Skoro mám chuť nebýt padouchem!“ 
EG: „Né tak, pistolníku. Náš obchod potřebuje talenty všeho druhu.“ 
LJ: „Padouch nebo hrdina, my jsme jedna rodina!“ 
EG: „A proto!“ 
HF: „A proto?“ 
EG+LJ:  „WhisKola!“ 
LJ: „Lihuprostá!“ 
HF: „Alkoholická!“ 
Všichni:  „WhisKola!!!“ 
 
Živý titulek THE END. 
Děkovačka. 
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Závěrečný song 
 
My máme tábor dole u potoka, 
jsou tam samí dobří kámoši, 
scházíme se tam jednou do roka, 
jeden sud nám nikdy nestačí. 
 
R: 
 
Hasič, Aleš, Helča už si brousí zuby (už si zuby brousí) 
bojovku nám hezkou připraví, 
žízeň velká, vysychaj nám huby (kdopak ji uhasí), 
nerez netvor ten to vyřeší. 
 
R: 
 
Bloudím lesem, nevím co tam hledám. 
kde je pípa, nikdo nemá šajn, 
vyschlou dáseň omočit je třeba, 
až ji najdem zas nám bude fajn! 
 
R: jó, … tam na Javornici 
    jó, … kdo se podívá 
    jó, … kdo se podívá 
každý večer sud se naráží (sudy uhlídá) 
 
 

Mouch-Frencis®© 


