
11. ROČNÍK – 2002 

 

Martin  
na melodii: Pražce 
 

1. Když jedeme na vodáka, máme pádlo v držce 

těšíme se na Cajsíka, taky na Příznivce. 

 

Ref.: Vždyť je léto, nandej si blembák, 

pojedem ze Soumaráku do Boršova. 

 

2. Máme tady Blechu a je tu i Míra 

máme rádi pádlování, to je ale síla.  

 

Ref.: Vždyť je léto, nandej si vestu, 

pojedem ze Soumaráku do Boršova. 

 

3. Mates s Jirkou vymýšlejí různé pakárničky, 

Káča potom často chodí do své lékárničky. 

 

Ref.: Vždyť je léto, vem si pádlo, 

pojedem ze Soumaráku do Boršova. 

 

4. Taky je tu Černoch, který tady vaří, 

máme rádi jeho jídlo, pije, kouří, smaží. 

 

Ref.: Vždyť je léto, zabulhej loďák, 

pojedem ze Soumaráku do Boršova. 

 

5. Máme tady Piskoře, což je Šrajtofle Vilém, 

že nás pořád natáčí i ve stavu opilém. 

 

Ref.: Vždyť je léto, nasuň si kleky, 

pojedem ze Soumaráku do Boršova. 

 

6. U nás na táboře je i slavným zvykem, 

že se každá z návštěv vykoupe i s trikem. 

 

Ref.: Vždyť je léto, obleč si hydro, 

pojedem ze Soumaráku do Boršova. 

 

7. Pobývá zde dívka se spařenou nohou, 

jmenuje se Renáta, hoří po nás touhou. 

 

Ref.: Vždyť je léto, popožeň háčka, 

pojedem ze Soumaráku do Boršova. 

 

8. A ta naše Kopečkářka, ta se ráda ztrácí, 

když nepozná žlutou, od modré se vrací. 



 

Ref.: Vždyť je léto, nepleť si barvy, 

pojedem ze Soumaráku do Boršova. 

 

9. I přes všechny skoky máme se tu rádi, 

nechce se nám domů, vždyť jsme kamarádi 

 

Ref.: Vždyť je léto, pojeď na V.P.T., 

pojeď na vodácký putovní tábor. 

 

 

 

 



Náčelník 
na melodii: Žízeň 

 

1. Když kapky deště buší na rozpukanou zem 

náčelník se snaží nastavit přízeň všem. 

Už v cancáku je psáno – na Skále nelze žít 

Všem příznivcům je dáno hnědé čelo mít. 

 

Ref.: On má přízeň, vlídnou přízeň 

Odvrátí s ní i tornádo, všichni rejsci o tom ví, 

šklebouni sílí, oucí šílí, Pindruše se přemnožily 

Kdo se v nich teď vyznat má. 

 

2. Už hned na první štaci nám vorel uletěl 

Uklouznul mu brambor a kudlu v ruce měl. 

Pak v noci na Dívčáku Bára strom políbí 

A v Janiných rukách sekeře se nelíbí. 

 

Ref.: V čase duchů na loď juchů 

když nám svítí jenom měsíc, svíčky hoří na špicích 

Rychle snídej, čas si hlídej, ať kulturně se vyžijeme 

Na krumlovských nádvořích. 

 

3. Od Soumaráku k Peci cesta daleká 

Zmáhá jak šklebouna, tak i člověka 

Odvahy je třeba na žebřík i skok 

Ten, kdo chce jít dvakrát, asi bude cvok. 

 

Ref.: Na duši i na matraci šlajsnu snadno pokoříme 

když se lodi lámají, kanál šumí, škleboun čumí, 

Helmut čumí, jak to umí 

A pak hned se udělá. 

 

4. Když Kopečkářka v Č. K. prudí celý den 

na rozcvičce zchladí Drátek žabí hlen. 

Eliška je první vždy, když zazní zvon 

Potěr ešus hledá, nastal velký shon. 

 

Ref.: Pakárna je kuchyň stavět, když však zeblejž plachtu chytíš 

Paskřivec se ztopoří, pily zpívaj, třísky lítaj 

Poslední oheň se blíží 

Do Boršova odjedem. 



??? 
melodie: Honolulu 

 

1. Když jedeme na vodáka, zabalíme si loďáka. 

Těšíme se na Soumarák, až si po roce budem hrát. 

Budou tam zas všichni oucí a taky malí šklebounci. 

Pojedeme až do Boršova, z Boršova až do domova. 

 

Ref.: Vltava –va, lalala tu jú mám rád, 

Šlajsnička jez, všechno chci sjet, co víc si přát. 

 

2. Když Jandys ráno počítá, otrávený ksichty sčítá. 

Potom je krátká rozcvička, šklebouni musí do trička. 

Káča má letos dost práce, každý se řízne do palce. 

Míua je vodní náčelník, má rád srovnaný prádelník. 

 

Ref.: … 

 

2. A hl. oucím je tu Cajs, láskou nejraději by nás zblajz. 

Piskoř má náladu nadšenou, točí nás pořád kamerou. 

 

Ref.: … 

 

3. Černoch tu byl jen nakrátko, nestihl upéct selátko. 

Líbilo se nám tu všem, příští rok zas pojedem. 

 



Oucí 
melodie: Loď (Nezmaři) 

 

 G C G 
1. Už je tu zas šklebounů čas, k Vltavě zve Čochtanův hlas 

 Emi Ami D7  G 

Soumarský Most už čeká na nás. 

G C G C 

Při fotbale praskaj kosti, nádražáci pukaj zlostí 

G Emi Ami D7 G 

V noci tady vládne velký mráz. 

 

 G7 C G7 C 

Ref.: Sem tam do lodi teče, nám šplouchá na maják 

 A7  D7 A D7 D+ 

Šlajsny jezdíme vkleče, Menhira odhání nám mrak. 

 

 

2. Káči chechtot uši ničí, Kopečkářka furt jen křičí 

Zeblejši se množí, co to dá. 

Karel se do kolena fik, Harry se zas do prstu fik, 

Dyja, dyja, …. Kábrt! 

 

Ref.: Prod přejedeme lehce, jen bacha na náklon, 

cvaknout se nám nechce, bum prásk a jsme v tom. 

 

3. Náčelníkův den se vleče, co se vleče, neuteče, 

Troska je mu dobrý společník. 

Když vedoucí zmizí v dáli, zvládneme to, nejsme malí 

Na Korunu hravě dojedem. 

 

Ref.: My v Krumlově hru hrajem, medvědy neznáme, 

A pak se zmrzlinou všichni ztláskáme. 

 

4. Na hrad lodě vybulháme, živý obraz předvedeme. 

Na lodích pak schody pojedem. 

Břízky, Větřní, bagr v řece, nerozhodí nás to přece. 

Na Jelení propíchneme raft. 

 

Ref.: Sem tam do lodi teče, nám šplouchá na maják 

Šlajsny jezdíme vkleče, Menhira odhání nám mrak. 

 

5. V Boršově je závěr trasy, skončily nám krásný časy. 

Domů za maminkou jsi hnán. 

Z lodi, která na dně má šrám. 

Čágo, na Vltavu jsi zván. 
 


