
6. ROČNÍK - 1997 
KŘUPANI - Píseň psaná ploutví 
 

1) Pozor, pozor, lidičky 

 řeknem vám příběh maličký, 

 o tom, co se událo jednou na vodě 

 Přísahám, fakt nekecám, 

 ten příběh jsem prožil sám 

 o tom, co se událo jednou na vodě 

 

2) Plavala, plavala rybička 

 a před ní malá muštička, 

 rybička muštičku spapala 

 a hnedle zabrala. 

 Rybářovi, co chytal na muštičky opodál. 

 Plavala, plavala rybička a chytla se na lest. 

 

3) Rybář tu malou rybičku odnesl domů v kyblíčku 

 aby mu z ní ženuška udělala filé. 

 Ženuška však nechtěla, protože to neuměla 

 a tak z dobré rybičky rybář neměl nic. 

 

4) Brzičko ráno rybičku 

 odnesla žena k rybníčku 

 pustila ji z kyblíčku rovnou do vody. 

 Než se žena nadála, rybička jí uplavala. 

 Pustila ji z kyblíčku rovnou do vody. 

 

5) Rybář hned vzal udičku 

 a šel zas chytat k rybníčku 

 na mušku co napíchnul rovnou na háček. 

 Hned jí hodil do vody 

 a těšil se co dnes chytí 

 na mušku co napíchnul rovnou na háček.



BAMBUSÁCI 
 

1) Na Císařské louce nasedáme do kánoí 

 je nás třicet šklebounů, co se vody nebojí. 

 Učíme se přitahovat, odlamovat, zabírat, 

 cvakat se a jezdit rovně i zatáčky vybírat. 

 

Ref. Soumarák a Nová Pec, Waltrov potom Vyšák 

 Skála, Krumlov, Koruna, pak už jenom Dívčák. 

 Šlajsny, jezy, peřeje, šutry a vrbičky 

 každý, kdo se nesměje, má mokrý botičky. 

 

2) Skončila nám škola, loďáky si balíme, 

 na tuhletu vodu všichni se moc těšíme. 

 Nasedáme do busu, s rodiči se loučíme, 

 už jedeme po silnici, na Soumarák míříme 

 

Ref. Soumarák a Nová Pec... 

 

3) Ráno Vláďa křičí: Do hydro a sem! 

 Kliky, dřepy, sklapovačky, do vody a ven. 

 Při snídani hlásání a otázky od Blechy 

 potom všichni uhání dělat zase neplechy. 

 

Ref. Soumarák a Nová Pec... 

 

4) Na vodě i  v suchu, pakárny se dějí 

 všichni ne vždy v duchu vítězství si přejí 

 Jarda, Míua, Cajs se nám při tom smějí 

 a Čert zatím natáčí věci, co se dějí. 

 

Ref. Soumarák a Nová Pec... 

 

5) Nejen skvělou rejži Háňa nám tu vaří, 

 Černoch ten jí pomáhá, skvěle se jim daří. 

 Ještě Mimi s Cofboyjem jedou s námi na vodu 

 dohromady všichni máme tady pohodu. 

 

Ref. Soumarák a Nová Pec... 

 

6) Vyhlášení výsledků, Čágo trika nejlepším 

 závěrečnej táborák a pak už se jen odjíždí. 

 Končíme až v Boršově, lodě nakládáme 

 domů se nám vůbec nechce, za rok se zas shledáme. 

 

Ref. Soumarák a Nová Pec... 



BEZEJMENNÍ 
 

1) Vyslali jsme se na tábor i přes naše protesty 

 s haldou různých věcí vyslali na cesty 

 na lodičkách se vozit a ve stanu spát 

 ukažte mi člověka, co nejel by sem rád 

 

Ref. Máš-li rád suchou hlavu 

 nejezdi Vltavu 

 máš-li rád suchý věci 

 ovládej tam svý kecy 

 

2) Na maják nám šplouchá už z tý vody kolem nás 

 jsme celí na kost promrzlí, když pršet začlo zas 

 Večerka je brzo moc, nám nechce se ještě spát 

 vstáváme, když je ještě noc a jdem se vykoupat 

 

Ref. Máš-li rád suchou ... 

 

3) Chleba mizí v nás rychlostí kosmickou 

 vládneme pak pádlem i lopatičkou 

 

Ref. Máš-li rád suchou ... 

 

Nesoutěžní dodatek Honzy Šímy: 

 Chleba mizí v nás rychlostí kosmickou 

 pohání naše hovna silou nadlidskou. 

 

PASKVIL 
1) My jsme malí šklebouni, umíme se smát 

 milujeme Vltavu a máme pořád hlad. 

 Prší, prší, jen se leje, kam Cajsíku pojedem 

 dáme ráno rozcvičku a pak se vykoupem 

 

2) Od pramene k Boršovu sjedem na lodích 

 rauchpauzujem pospolu, snad necvaknem se v peřejích. 

 Až uteče čtrnáct dní u ohně se slezem 

 snad každý slzu uroní a pak se domů rozjedem.



REBELOVÉ 
 

1) Na břehu řeky Vltavy stojí stany vodáků 

 šklebouni v nich bydlejí po čtrnáct krátkejch dnů 

 Každý ráno budíček, oheň pěkně plápolá 

 následuje rozcvička, kdo zaspí půjde dohola 

 

Ref. My jsme malí šklebouni, sjíždíme Vltavu 

 cvakáme se na lodích, máme dobrou náladu 

 Konec se nám blíží, půl tábora za náma 

 my si ale můžeme pořád zpívat ná ná ná 

 

2) Kvákalku skládat musíme, do hlavy nám to neleze 

 blbě na sebe čumíme, ono to snad vyleze 

 Nikdo nám to nevěří, že Háňa nám tu vaří, 

 co dneska máme k večeři - no přece sypkou rejži! 

 

Ref. My jsme malí šklebouni ... 

 

3) Hlavasem je letos Cajs, v žaludku mu kručí, 

 celej oběd zase zblajz, pak bolestí skučí. 

 Doktorem tu Vláďa je, řádně se na něj usmívej, 

 jediná jeho věta je: něco si na to honem dej! 

 

Ref. My jsme malí šklebouni ... 

 

4) Každej den je otázka, která Blechu napadne, 

 musíme sehnat odpověď, než sluníčko zapadne. 

 Mimi, Jarda, Cofboyj jsou praktikanti naši, 

 my vyhlásili jsme boj o krupicovou kaši 

 

Ref. My jsme malí šklebouni ... 

 

5) Bulhali jsme Lipno, kterýho PÍP to napadlo, 

 měli jsme si radši pořídit malý šlapadlo. 

 Do Boršova jedeme, balíme se všici, 

 domů se nám moc nechce, sníme radši mšici. 

 

Ref. My jsme malí šklebouni, sjíždíme Vltavu 

 cvakáme se na lodích, máme dobrou náladu 

 Konec máme za sebou, celej tábor  za náma 

 my si ale můžeme pořád zpívat ná ná ná



VLTAVA - NESOUTĚŽNÍ PŘÍDAVEK KAPITÁNŮ 
  

1) Nandej nám do hlavy svý čolky 

 a bůh nám seber vedoucí 

 v krupicový kaši plavou žmolky 

 rejže se na bagr přilepí 

 taky mám dnes promočený boty 

 do hlubin lodě zatéká 

 dny se krátěj, nebude to dlouhý 

 do spacáku zakvákej 

 

Ref. Kvá kva kva ... 

 

2) Moje pádlo má odřený hrany 

 nad řekou slunce zapadá 

 studenej déšť zaplaví nám stany  

 a igelit nám zabrouká 

 

Ref. Kvá kva kva ... 

 

3) Sjíždíme to už od Soumaráku 

 a na soutoku stavíme 

 tatranky a rybičky jsou v báglu 

 my to přece vždycky stlačíme 

 V lodi už je zase  nová díra 

 a záplaty nám docházej 

 každej oucí na to jenom zírá 

 jinak je to O.K. 

 

Ref. Kvá kva kva ... 

 

VÍTR - na melodii „Zátoka“ - není určeno k veřejnému šíření 

 

1) Vítr se zdvihá a Jonáš jde pít, 

 Šedivá taky, musí to být. 

 Na lodi modrý rumu je půl, 

 zahoďte pádla, na šklebouny hůl. 

 

2) Hrabě už volá, škleboun šel spát, 

 kombucha bílá - Cajs ji má rád. 

 Jezy už hučí a piva je míň, 

 Čert s Vláďou chrčí a Jim Beam je s ním. 

 

3) Rána jsou krutá, nešli jsme spát, 

 fernet nám chutná, mám ho tak rád. 

 Roličku hledám, zrychluji krok, 

 lopatku zvedám, čágo za rok. 

 

 



OUCÍ - Píseň o touze po rejži 
 (na melodii "Pijte vodu") 

 

1) Začíná to Soumarákem 

 autobus nás vyklopí a zmizí hákem 

 přijdou první cvakoši  

 oucím z toho začne pěkně hrabošit 

 

Ref. [: Jeďte vodu, jeďte pěknou vodu, 

 jěďte vodu, jeďte Vltavu :] 

 

2) Soumarák, Nová Pec, 

 Lipno bulhnout - to je věc. 

 Na skálu dojedem, 

 tem se deštěm,  zimou všichni ..... 

 

Ref. [: Jeďte vodu, jeďte pěknou vodu, 

 jěďte vodu, jeďte Vltavu :] 

 

3) Konzervy i pomazánky 

 baštíme podle kuchařky naší Hanky. 

 Máme se jak na zámku, 

 bagrem rejži dolujeme z esšálků. 

 

Ref. [: Jezte rejži, jezte sypkou rejži, 

 jezte rejži od Šedivky :] 

 

4) Nedrážděte doktora 

 jako kamarád je pěkná potvora. 

 Ať si kdo chce co chce udělá 

 skončí to tak, že mu na to něco dá. 

 

Ref. [: Skoč si z mostu, skoč si rychle z mostu, 

 skoč si z mostu škleboune :] 

 

5) Cvičte s Míuou na vodě 

 pod hladinou budete pak v pohodě. 

 Jeden, dva, tři cvakoši, 

 to je to, co Míuu vždycky potěší. 

 

Ref. [: Cvakněte se, rychle cvakněte se, 

 cvakněte se, ať je v pohodě :] 

 

6) A Čert s Háňou na lodi 

 to je souhra, která oku lahodí. 

 Háňa vpředu hákuje 

 a Čert tvrdí, že to celý singluje. 

 

Ref. [: Jeďte Lipno, jeďte v singlu Lipno, 

 jeďte Lipno, je to fajn :] 

 

7) Mimi maso nežere 

 ze zeleniny se brzo pokaká. 

 Cofboyj knihu studuje 

 a na mužský šovinismus hubuje. 

 

Ref. [: Čtěte knihy, čtěte pěkný knihy, 



 čtěte knihy, soudruzi :] 

 

8) Blecha dělá pakárny 

 jsou to ale někdy pěkný sviňárny. 

 Šklebounům se z hlavy zakouří, 

 než si od něj šňůrku zaslouží 

 

Ref. [: Chtějte šňůrku, chtějte další šňůrku, 

 ať je placka kompletní :] 

 

9) Černoch krájí cibuli 

 abychom se všichni pěkně nadmuli. 

 Pomazánku uhňácá 

 a všem žábám jejich břicha zaplácá. 

 

Ref. [: Cibulička, bílá cibulička, 

 cibulička do bříška :] 

 

10) Jarda pilu nabrousí 

 a před hajným suše utrousí: 

 Ty ochránci zelený 

 jsou nejlepší hodně vzdálený. 

 

Ref. [: Řežte dřevo, řežte suchý dřevo, 

 řežte dřevo v CH.K.O. :] 

 

11) Cajs sedí nat notebookem, 

 CB-čko mu chrčí pěkně pod uchem. 

 Pak ledničku zapojí, 

 mobilem se k Internetu připojí. 

 

Ref. [: Pište maily, pište dlouhý maily, 

 pište maily u ohně. :] 

 

12) Jeďte s náma na vodu 

 budete mít mokrý nohy pohodu. 

 Kdo to letos přežije, 

 ten si s náma zase za rok užije. 

 

Ref. [: My jsme paka, my jsme velký paka, 

 my jsme paka a vo to tu de ! :] 

 

Přídavek určený pouze pro produkci v úzkém kruhu vedoucích: 

 

13) Když nás smutek zachvátí 

 Míua s ňákým vtipem rychle přikvapí 

 od jinýho by to byly sprostoty 

 u něj je to projev jeho dobroty 

 

Ref: [:Jezte kukuřici, mastnou kukuřici 

 jezte kukuřici se sádlem:] 


