
1. ROČNÍK - 1992 

Voda  (Užovci) 

 

1: Pojďte všichni vodáci                                

 prázdniny už letí 

 máme něco na práci 

 Vltava se těší 

 

R: Voda voda voda 

 to je lahoda 

 voda voda voda 

 to je naše krev 

 

2: Každý ráno po rozcvičce 

 do vody hned lezeme 

 suchá hlava holý neštěstí 

 to je heslo dne 

 

R: Voda... 

 

3: Projížďka šlajsny 

 a je všecko jasný 

 že si někdo nabere 

 a kačáka přebere 

 

R: Voda... 

 

4: Když se na hrad vydáme 

 kilometry šlapeme 

 tam bílou paní potkáme 

 a klusem domů dojdeme 

 

R: Voda... 

 

5: My jsme parta nenažranců 

 máme pořád hlad 

 v restauraci po obědě 

 začneme hned řvát 

 

R: Voda ... 

 

6: A tak už končíme 

 s vámi se loučíme 

 doufáme že se setkáme 

 zase příští rok



Bobři 

 
1: Malý Bobr vodák je, vodák je, vodák je 

 cvakoše rád nemaje, nemaje, nemaje 

 Po ránu si smočí vlas, smočí vlas, smočí vlas 

 celý den je šťastný zas, šťastný zas, šťastný zas 

 

R: Prosím vás buďte tak dobří 

 dělejte to jako ti Bobři 

 stejně Bobr jako Lín, jako Lín, jako Lín 

 žasneme nad okolím, okolím, okolím 

 

2: Šlajsny máme rádi ... 

 vlny pěkně chladí ... 

 voda , vítr, oheň vzduch ... 

 přežije jen silný duch ... 

 

R: Prosím vás buďte tak dobří 

 dělejte to jako ti Bobři 

 vodu rádi mějte  

 o čistotu dbejte 

 

3: Naplníme ešusy ... 

 do deníčku píšu si ... 

 máme se jak na zámku ... 

 s krásnými sny při spánku ... 

 

R: Prosím vás buďte tak dobří 

 dělejte to jako ti Bobři 

 stejně Blecha jako Ham 

 uloží nás do hajan 

 

4: Na Dívčák se těšíme ... 

 zoubky  si už brousíme ... 

 až při velké bojovce .... 

 sežereme borůvce, borůvce, borůvce nohu 

 

R: Prosím vás buďte tak dobří 

 dělejte to jak Bobři vodní 

 stromy okusujte 

 na nás nic nekujte 

 

5: Bylo toho trochu moc ... 

 tak končíme dobrou noc... 

 možná je to všechno lež ... 

 nevěříš-li no tak běž .....  ...pane guvernére! 



Líni 

 
1: Co pro Líny je pohoda 

 to pro ostatní je smršť 

 šlajsna, voda, peřeje 

 jo to jen Líny zahřeje 

 

2: Nejvíc nás však uráží 

 když nás slabší poráží 

 Taky rádi papáme 

 a přitom si mlaskáme 

 

3: Máme svoje metody 

 jak nasbírat své body 

 Tak písnička skončila 

 všem se vám moc líbila. 

 

Máme se jak na zámku 

 
1: Máme se jak na zámku 

 a na nohy nám táhne 

 hlavně když se zadáku 

 háček s lodí nahne 

 

R: Špricka, blenbák, vesta pádlo 

 to je naše výbava 

 hydroboty, dobrý žrádlo 

 cvaknutí je paráda 

 

2: Máme se jak na zámku 

 to je heslo naše 

 zvláště když se k obědu 

 vyfasuje kaše 

 

R: Špricka .... 

 

3: Kam očima dohlédnu 

 vody nekonečně 

 máme se jak na zámku 

 tak ať to trvá věčně!



Žabáci  (Plankton) 

 
1: Ahoj žáby už jsme tu 

 zas jedeme na vodu 

 nasedneme do kánoe 

 ta je má - ta není tvoje 

 háku zaber - jedem dál 

 támhle se Džon udělal 

 

2: Ve Vyšáku na záchodě 

 moucha pořád poletuje 

 Hamáček se ožene 

 až do díry zapadne 

 na pomoc mu přichvátá 

 Blecha celá od bláta 

 

3: Společně se umyjí 

 a už se zas chechtají 

 Alice je chytrá hlava 

 ta nám hodně bodů dává 

 my jsme totiž Plankton sám 

 kdo by nám konkuroval 

 

4: Jedna malá rosnička 

 zelená je celičká 

 je to Cajsík -vousáček 

 všech žabáků miláček 

 zvedá ruku žabí král 

 poví nám co bude dál 

 

5: Pojedeme šlajsnu zprava 

 je to pro nás špatná zpráva 

 záběr - cvak a mokrý věci 

 je to ale smůla přeci 

 přesto úsměv na rtech mám 

 vždyť se ještě udělám 

 

6: Všichni máme vodu rádi 

 my jsme s řekou kamarádi 

 proto nabádáme vás 

 pojeďte sem za rok zas 
 


