
3.ročník - 1994 

Vltava  (Plži) 
 

        C  Dmi 

1: Už zase jedem na vodu 

    G        C 

 s Jardou, Džonem, Cajsem 

   Dmi 

 máme dobrou náladu 

     G7  C 

 a spacáky vezem 

 

2: Ten velký a rozumný 

 jmenuje se Džon 

 někdy bývá nerudný 

 má k obezitě sklon 

 

 Ami  F  G     C  

R: Vltava, Vltava, to je naše holka 

 zahni háku doleva ať nehodíme cvaka 

 Vltava, Vltava, to je naše máma 

 Vltava, Vltava, to je naše krev 

 

3: Jedna Blecha skákavá  

 dělá hop a hopla 

 otázky nám zadává 

 kobyla ho kopla 

 

4: Potom s námi jede Cajs 

 na lodi se houpe 

 celej oběd rychle zblajz 

 teď ve stanu chrupe 

 

R: Vltava .... 

 

5: My jsme malý žabičky 

 máme pořád hlad 

 Zeleňoučký rosničky 

 kdo nás nemá rád ??? 

 

R: Vltava ....



Drňovée 
 

1: Jedeme po vodě 

 nekoukáme na lodě 

 doprava doleva 

 všude samej posera 

 

R: Bacha na nás 

 bacha na nás 

 pozor si na nás dejte 

 nám se vždycky 

 nám se vždycky  

 nám se vyhýbejte 

 

2: Drňovée parta jsou 

 vždycky všechno vyhrajou      ("skoro!") 

 a když něco vyhrajou 

 tak se z toho .... 

 

R: Bacha na nás 

 

3: Náš Vláďa fačuje 

 rozbitýho Bivoje 

 a Džon na nás zblízka 

 svoji lebkou blýská 

 

R: Bacha na nás 

 

4: Sasík jídlo připraví 

 lopatky se nažhaví 

 Jarda jenom čumí 

 jak to všichni umí   ("pod šlajsnou!") 

 

R: Bacha na nás 

 

5: Blecha otázku zadá 

 a celý tábor bádá 

 Čert nám auto řídí 

 a Cajs .... 

 

R: Bacha na nás



Vodácký song   (Hroši) 
 (Na melodii Jesse James) 
 
1:  My jsme ti vodáci neholdujeme práci 

 radši jezdíme v lodi 

 Jeden cvak druhej cvak ve vodě seš nevíš jak 

 ráno nás voda budí 

 

R: Jó Vltava je fajn a my nemáme šajn 

 o tom co nám připraví 

 ale máme rádi chvíle kdy ujedem tři míle 

 a řeka nám vypráví 

 

2: Pádlujem , běháme, s Čertem si zazpíváme 

 s Cajsem si povídáme 

 ale když přijde čas kdy Sasík uvaří zas 

 kamarády neznáme 

 

R: Jó Vltava  .... 

 

3: Tenhle tábor je prima i když někdy je zima 

 ale nám to nevadí 

 my Hroši dovedem poprat se i s medvědem 

 každý s námi kamarádí 

R: Jó Vltava  .... 

 

Na Vltavu  (vedoucí) 
(Melodie - Na kolena- Šakalí léta) 

 

1: Jedeme na vodu prvního v pátek 

 budem mít pohodu a státní svátek 

 Soumarák - Nová pec a starej Vyšák 

 Skála a Pískárna - Koruna - Dívčák 

 

R: Pořád jen na Vltavu, na Vltavu, na Vltavu jé jé jé 

 ........ pořád jen na Vltavu jedeme 

 a nikdy domů už nechceme 

 

2: Žabiček třicet vezem si s sebou 

 chystaj nás ke skoku, nohy nás zebou 

 bláznivý nápady maj jako my 

 pakatšj parádně už čtrnáct dní 

 

R: Pořád jen ... 

 

3: Plži a Hlavouni, Drňovée, Hroši 

 Piráně, Šklebouni jsou prostě naši 

 Pakárny otázky, rozcvičky vodní, 

 lepší je na lodi, nežli bejt pod ní. 

 

Ref: Pořád jen ...



Vodní blues   (Hlavouni) 
 (na melodii Tři čuníci) 

 

1: Čágo vodáci kampak jedete 

 vy jste žabáci snad se cvaknete 

 my vám ale hned zase pomůžem 

 voda jako led - za to  nemůžem 

 

R: Šplouchy šplouchy šplouch ...   (Ref. po každé sloce) 

 

2: Potom hezky jen jen bez námahy 

 vytáhnem vás ven pěkně za nohy 

 až se dáte zas pěkně do sucha 

 nebude už z vás žádná ropucha 

 

3: Mináž volají naši vedoucí 

 my se řítíme na ně s ešusy 

 Jídlo zblajznuto než bys řekl švec 

 do lodi skáčem bez pádel a vest 

 

4: Šlajsnu sjíždíme jen se šprickami 

 my se necvaknem my jsme Hlavouni 

 Hlavouni jak vy s barvou Vltavy 

 už se opět těšíme znovu do vody 

 

Gauč (Piráně) 

 
1: V 8 hodin budíček procvičíme malíček 

 Bobo má zas rozcvičku protáhneme ručičku 

 

R: Piráně jsou nejlepší ve vodě vždy skotačí 

 vždycky všechno vyhrajou protože se necvaknou   (Ref. po každé sloce) 

 

2: Po rozcvičce Sasík vaří ňáké jídlo k snídani 

 zase chleba s marmeládou - to už nás moc nebaví 

 

3: Po dvaceti kilometrech  zase stany stavíme 

 pak zasednem k táboráku celý večer zpíváme 

 

4: Nakonec je všechno jinak Piraně se hodně změní 

 přijde totiž velký mračno najde v pravdě pochopení 

 

R: Piraně jsou nejhorší ve vodě se nesmočí 

 vždycky všechno prohrajou protože se vždy cvaknou 

 
  "Mámo, já chci domů!" 


