
15. ROČNÍK – 2006 
 

*** 1. TURNUS *** 

 

Šklebouni 

 

1. Předehra Vltava 

 

2. Přijeli jsme sem, přijeli jsme tam, 

přijeli jsme, přijeli jsme autobusem k vám. 

 

3a. Hloupá krysa suchozemská neumí fakt nic, 

přemění se na Praplavce, ten ví trochu víc, 

Kládodržka otáčí se s šesti buňkami v hlavě 

pak Palivec vydlabaný zvládne vše hravě. 

 

3b. Kdy už budem Balancákem, třeba závislým 

nebo jsme snad Pavodákem, dost nenažraným? 

Už chceme být pravý pádler, ten, co umí zabrat 

sjet si každou těžší šlajsnu a nic nezbabrat. 

 

3c. Sledují nás ňácí lidé, říkají si vědci 

černá díra, splachovadlo, to jsou jejich testy 

pískaj na nás a troubějí, baví je to hodně 

hnedka jak je po snídani, ženou nás do lodě. 

 

3d. Ten největší ze všech vědců, jmenuje se borec Cajs 



vede výzkum na jedničku, má to správnej glanc 

náš žaludek napěchuje velkej machr Černoch 

biftek od Paroubka, knedlík, to bych teda moh´. 

 

3e. Je tu jeden kumpán borec, říká si Jandys 

všechny zprávy má po ruce, oči má jak rys 

jeho krev je záchranářka, je to naše Marťa 

bolístky nám ošetřuje, zná ji celá parťa. 

 

3f. A když přijde hrozná vlna, velká jako stan 

zachrání nás frajer Míra, on má vždycky plán 

Káča, to je velký vědec, zkoumá naše buňky 

vymýšlí nám pakárničky, šplhy cachty žbluňky. 

 

3g. Reny, to je zdravotnice, léčí naše hlavy 

Lenka sečte naše body, už jsme zase první 

Honza, to je místní dřevák, jen si neupiluj prst 

Bubák píše protokoly z jejich výzkumů. 

 

3h. Škoda, že už končí tady naše výprava 

nebylo to vůbec špatný, pitva neprošla 

jen doufáme, že se za rok uvidíme znova 

no tak teda čágo lidi, byla to pohoda. 

 

4. Odjíždíme sem, odjíždíme tam 

odjíždíme, odjíždíme autobusem k nám. 

 



PROSLOV 

 

VODA: chemická značka H2O. Skládá se ze 2 atomů vodíku 

a 1 atomu kyslíku. Voda pokrývá téměř 2/3 zemského 

povrchu a je z ní tvořeno asi 80 % lidského těla. 

 

VLTAVA: Je to naše druhá největší řeka. Má dva prameny.  

Teplá Vltava, ta pramení u nás v Čechách a Studená 

u našich sousedů v Německu. Její srdce leží zaplaveno 

na dně Lipna. 



 

Oucí 

 

1. Cestou k Soumaráku 
cpem si do loďáku 

vestu, helmu, spacák, 

čeká na nás vracák. 

 

2. Krysa leze z tůňky 
už má čtyři buňky 

v Praplavce mutuje 

buňky zapojuje. 

 

3. Vědec jenom čumí, 
co modrý knedlík umí 

tahle Kládodržka 

sežere i ježka. 

 

4. Palivcem se stala 
něco vydlabala 

na rozcvičku pádí 

s řekou kamarádí. 

 

5. Balancák už cáká 
ke kiosku chvátá 

chipsy a zmrzliny 

cpe si do dutiny 

 

6. Vědci vše zkoumají 



pitvu už chystají 

a všichni v čágotričku 

postavičku 

mají ham ham. 

 



*** 2. TURNUS *** 

 
 

Famiglia di Tomato 
(melodie Hlídač krav) 

 

Když jsem byl malý sedával jsem u vody, 

holka kolem pasu a v ústech jahody, 

těšil jsem se, až jednou pojedu dál. 

 

Já chci mít tričko Čágo na sobě, 

plout na lodi a pádlovat na vodě, 

pádlovat po celý den, pádlovat jen. 

Pádlovat sem tam tam sem sem sem tam tam.......tadadadáááám. 

 

Když jsem povyrost, sed‘ jsem si do lodi, 

hned jsem se udělal a zahučel do vody, 

bez helmy to do hlavy bolí. 

Já chci mít tričko Čágo na sobě, 

plout na lodi a pádlovat na vodě, 

pádlovat po celý den, pádlovat jen. 

Pádlovat sem tam tam sem sem sem tam tam.......tadadadáááám. 

 

Od té doby sedím pěkně na suchu, 

koukám na telku a škrábu se na uchu, 

už nechci vodu nikdy ani píííít. 

 

Já chci mít tričko Čágo na sobě, 

plout na lodi a pádlovat na vodě, 

pádlovat po celý den, pádlovat jen. 

Pádlovat sem tam tam sem sem sem tam tam.......tadadadáááám. 

 



 

Mala Vita 

(melodie Pohoda) 

 

I když řeka někdy neteče 

a občas pořádně nás vypeče, 

nikomu to nikdy nevadí. 

Máme stany máme kuchyni, 

vaření je pro nás rutijní, 

máme Trosku a ta nám vystačí. 

 

Když se u nás oucí poperou, 

tak jenom pilou anebo sekerou. 

U ohně krátký noci jsou a to mám ráááád. 

Když nám naše lodě zatáčí, 

tak vezmem pádla a už se přetáčí. 

Když nám to nejde, co na tom sejde, my máme čas. 

 

Oucí někdy trochu drsný jsou, 

kopřivama po nás přejedou, 

s ranní rosou táhnem do vody. 

 

Když se u nás oucí poperou, 

tak jenom pilou anebo sekerou. 

U ohně krátký noci jsou a to mám ráááád. 

Když nám naše lodě zatáčí, 

tak vezmem pádla a už se přetáčí. 

Když nám to nejde, co na tom sejde, my máme čas. 



Black Blood 
(melodie Večerníček) 

 

Dříve než-li ztratíš pádlo, vestu a blembák, 

vzpomeň si na Vaška, Zuzqu, jak jdou…(?) 

Celý den, celou noc, budou buzerovat moc, vzpomeň si na tohle. 

Maš-li nebo nemáš problém anebo bolístku, 

Pája je všem šklebanům vždycky nablízku, 

se vším ti poradí a hlavičku namočí, vzpomeň si na tohle. 

 

Chňapni pádlo do své silné ruky, pojedeme na vodu, 

od Soumaráku až do Boršova, sjedeme si Vltavu. 

 

Martin a Petr s námi dobře praktikují, 

kvůli nim šklebeni skoro pořád dřepují, 

prostě se nebojí, 

to nám furt říkají, vzpomeň si na tohle. 

Terezka nám vždycky něco dobře uvaří, 

……………(?)………………………..brambory, 

kuchaři pomáhat a dobře se napapat, vzpomeň si na tohle. 

 

Chňapni pádlo do své silné ruky, pojedeme na vodu, 

od Soumaráku až do Boršova, sjedeme si Vltavu. 

 

A Pitrísek s Pejskem jsou tady nejstarší, 

ti šklebanům také dobře poradí, 

celý den, celou noc 

nám pomáhaj strašně moc, vzpomeň si na tohle. 

Mára, Dáda, Léňa vymyslí nám hru, 

pak nějakej debil strhne fáboru, 

to se vždy přežije, 

Dáda pro nás přijede, vzpomeň si na tohle. 

 



Chňapni pádlo do své silné ruky, pojedeme na vodu, 

od Soumaráku až do Boršova, sjedeme si Vltavu. 

 

Štěně nám přivezl pěknou návštěvu, 

hodili jsme Ivoše rychle na vodu, 

přijel totiž z Prahy a byl hodně špinavý, vzpomeň si na tohle. 

Přejeli jsme celé Lipno, hodně jezů též, 

cvakl se jen sem tam někdo, 

ale to je……(?), 

Je jen pák cvakošů, 

kačenky maj na krku, vzpomeň si na tohle. 

 

Chňapni pádlo do své silné ruky, pojedeme na vodu, 

od Soumaráku až do Boršova, sjedeme si Vltavu. 



 

ÓDA NA OUCÍ 

Famiglia di Tomato 
 

Terezka nám vaří, 

polívka se jí daří. 

Všechno nám to chutná, 

co to je, je nám putna. 

Ať je to cokoliv, 

sní to kdokoliv. 

Dáda nám hry vymýšlí, 

něco s námi zamýšlí. 

Zuzka je náš hlavas, 

neudělá žádný trapas. 

 

 

Black blood 
 

Zuzqa, hlavní vedoucí, 

řídí činy všech oucích, 

Washek, její zástupce, 

řídí šklebany na loďce, 

Martin s Petrem, praktikanti, 

zapadaj do naší party. 

Dáda s Léňou vymyslí 

hry pro šklebany i pro oucí. 

Terezka nám skvělým papáním 

naplní břicha k praskání 

a když nám něco nesedne, 

Pájinka nám hned pomůže. 

Štěně s Troskou všude jezdí, 

proviant nám stále přiváží. 

Pitrísek i Pes 

poradí nám třeba i dnes. 

Ivoš na banjo hraje stále, 

všichni se pak máme skvěle. 



Prostě tenhle tábor super je, 

všechny oucí milujem! 

 



Oucí 
(melodie Zpátky do lesů) 

 

Sedím na banánu, který nikam nejede, 

jestli píchnu pádlem, možná se to povede. 

Koukám na šklebany, jak mordují se s Vltavou, 

sotva zvládli Lipno, volaj řečí šmatlavou: 

 

K Páje, my dohnaní k Páje, 

na bolavá místa už náplast si chystá. 

Zlá je, tak krutá, tak zlá je 

a jodisol chlístá, tvá bolest je jistá. 

 

Tak jim včera Terka předhodila snídani 

s osobitým šklebem žrali guláš ze dlaní. 

Zapili to šťávou, která jim moc nejela 

a oucí se těší, jak jim dají do těla. 

 

K Páje, jsou dohnaní k Páje, 

na bolavá místa už náplast jim chystá. 

Zlá je, tak krutá, tak zlá je 

a jodisol chlístá, ta bolest je jistá. 

 

Štěně tlačí Trosku, zas to nějak nejede, 

připlatíme vozku, s ním snad Lipno objede. 

Vaši zlatí oucí, ti se o vás postaraj, 

když nestačí povel, jenom zostra zavolaj: 

 

K Páje, jdi na chvilku k Páje, 

na bolavá místa, už náplast ti chystá. 



Zlá je, tak krutá, tak zlá je 

a jodisol chlístá, ta bolest je jistá. 

 
 


