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Barbora píše z tábora (Svěrák&Uhlíř) 
 
Maminko, tatínku  
posílám Vám vzpomínku  
z letního tábora  
Jistě víte, že Vám píše Vaše dcera Barbora  
  
Strava se nedá jíst  
dneska byl jen zelný list  
polívka studená  
co v ní plavou místo nudlí číslice a písmena  
  
Myslela jsem prostě, že  
budou různé soutěže  
Slíbili bojovku  
pak jsme hráli vybíjendu, na ovce a na schovku  
  
Štefan, hlavní vedoucí  
chodí s naší vedoucí  
která je příšera  
scházejí se, líbají se u totemu za šera  
  
Proč jsem se nenarodila  
o pár let dřív  
dneska bych krásně chodila 
se Štefanem, co říká si Steve  
Proč jste mě prostě neměli  
o pár let dříve  
Řekla bych: Nebuď nesmělý  
líbej mě Steeve  
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Závěrem dopisu ještě trochu popisu  
ta bréca vedoucí  
je tlustá jak dvě normální oddílové vedoucí  
  
Když běží po lese  
všechno na ní třese se  
Užívá make-upu  
co na ní ten Štefan vidí, to já prostě nechápu  
  
Proč jsem se nenarodila ....  
  
PS:  
Pošlete dvě tři sta  
jsem bez peněz dočista  
Pojedem do Písku  
máme v plánu zastavit se v jitexovém středisku  
  
Když jsme se koupali  
všichni na mě koukali  
Je to tím, že možná  
v jednodílných plavkách už jsem  
už jsem prostě nemožná  
  
Proč jsem se nenarodila 
nenarodila dřív 
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Chip a Dale 
 
Správny zásah  
v tu pravou chvíli má  
Když přízrak temný svým rejdům šanci dá  
Tahle príma dvojka slídilů tá řeší problém tvůj  
  
Chip, Chip, Chip a Dale - zákon hájí  
Chip, Chip, Chip a Dale - v tomto kraji  
  
V pravdě si najdou směr a hrají fér  
Ve znaku mají dvakrát eR  
  
Chip, Chip...  
  
Po stopě vždycky jdou  
Až naleznou  
Kdo skrývá tajně vinu svou  
  
Chip, Chip...  
... Chip, Chip, Chip a Dale  
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Dělání (Svěrák&Uhlíř) 
 
Když máš srdce zjihlé, když máš potíže  
Tak dej cihlu k cihle, těsto do díže  
Upeč třeba chleba, postav třeba zeď  
Žal se krásně vstřebá, začni s tím hned teď  
Začni s tím hned teď  
  
Dělání, dělání všechny smutky zahání  
Dělání, dělání je lék  
Dělání, dělání to nám úsměv zachrání  
Dělání, dělání je lék  

  



7 
 

Do věží 
 
Prozraď mi můj pane vážený  
kampak vedou dveře zamčený  
kudy kráčí tajně ten,  
kdo je láskou popleten.  
  
Prozraď mi můj pane ctihodný,  
proč je tvůj hrad k lásce nevhodný  
a kam skrývá vyznání,  
kdo se lásce nebrání.  
  
Asi do věží 
asi do věží 
  
Prozraď mi můj pane šlechetný,  
kudy vedou dveře záletný  
kde se schází potají,  
ti co láskou roztají.  
  
Já ti za to potom prozradím,  
jak se struny v ženě naladí,  
za to chtěl bych pouze znát,  
kam se skrývá kdo má rád.  
  
Asi do věží 
asi do věží 
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Hajný je lesa pán 
 
Hajný je lesa pán,  
zvěří je milován  
Hajný je lesa král  
a každý pytlák se ho vždycky bál.  
  
Co se děje, les mi hoří?  
Nebo řádí kuny, tchoři?  
Že by pytlák lesní pych?  
Já tu meškám v pantoflích.  
  
Klidně si zůstaňte v domácí obuvi  
klukům to nevadí, dívky vás omluví,  
  
Máme výborný plán,  
tímto jste k němu zván,  
dejte nám stromů pár  
a dejte nám je třeba jako dar. 
  
Sekerečku vem a zatni!  
Copak to jde? Strom je státní!  
Zadarmo se nezíská.  
Z toho koukaj želízka!  
  
Slibuju za kluky,  
slibuju za holky:  
za každý strom dáme  
sto malých do školky.  
  
Tomu já říkám plán,  
tímto je ujednán.  
Hajný je lesa pán,  
je mládeží a zvěří milován.  
Hajný je lesa pán,  
je mládeží a zvěří milován.  
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Hallelujah 
 
I've heard there was a secret chord 
That David played, and it pleased the Lord 
But you don't really care for music, do you? 
It goes like this 
The fourth, the fifth 
The minor fall, the major lift 
The baffled king composing Hallelujah 
 
Hallelujah, Hallelujah 
Hallelujah, Hallelujah 
 
Your faith was strong but you needed proof 
You saw her bathing on the roof 
Her beauty in the moonlight overthrew you 
She tied you to a kitchen chair 
She broke your throne, and she cut your hair 
And from your lips she drew the Hallelujah 
 
Hallelujah, Hallelujah 
Hallelujah, Hallelujah 
 
Maybe there’s a God above 
But all I’ve ever learned from love 
Was how to shoot at someone who outdrew you 
It’s not a cry you can hear at night 
It’s not somebody who has seen the light 
It’s a cold and it’s a broken Hallelujah 
 
Hallelujah, Hallelujah 
Hallelujah, Hallelujah 
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Hlupáku najdu tě 
 

Někdo má hadry na těle, někdo je nosí v hlavě  
Berme ten rozdíl vesele, berme ten rozdíl hravě  
Nadutec hloupost nese si důstojně jako páv 
Platí to v každé profesi, švec nebo doktor práv.  
  
Hlupáku najdu tě, tváříš se nadutě  
Když lezeš na kutě, když ráno vstáváš     
Ať jedeš v kočáře a nebo na káře  
Můj pyšný hlupáku, tebe já znám.  
  
Sotva byl náš svět stvořený, sotva byl náš svět stvořen  
Pustila hloupost kořeny, pustila hloupost kořen  
Rodina zdravých mamlasů valí se jako proud  
Jde s námi z časů do časů, dá se s tím vůbec hnout.  
  
Hlupáku najdu tě...  
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Kdyby se v komnatách 
 
K životu na zámku mám jednu poznámku, 
je tu neveselo, je tu truchlivo. 
V ostatních královstvích nezní tak málo smích, 
není neveselo, není truchlivo. 
 
Kdyby se v komnatách běhoun jak Hrom natáh 
a na něm Akrobati začali kejklovati 
Kdyby nám v paláci pištěli dudáci 
To by se krásně žilo, to by byl ráj. 
 
Kde není muzika, tam duše naříká, 
tam je neveselo, tam je truchlivo. 
Chtěla bych dvůr pestrý, kde znějí orchestry, 
pěkně naveselo, žádné truchlivo. 
 
Kdyby se v komnatách... 
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Královské reggae 
 
Umbabau, umbabaumbaumba  
umbabau, umbabaumbaumba  
Umbabau, umbabaumbaumba  
umbabau, umbabaumbaumba  
  
Někdo ráčí kráčet v brnění  
má na něm rádoby erb  
Když není urozen, rychle je prozrazen  
když neříká krásné er  
Tak ten si říká o malér  
  
Moudrý král princeznin bratranec  
když vdával svých pět dcer  
Řek: "To dál nesnesu" a prchnul do lesů  
žádný ženich nemá er  
Kdo nemá er, ztrácí charakter  
  
Královské reggae, královské reggae  
královské reggae, královské reggae  
  
Ten, kdo chce mít pravou princeznu,  
musí být z vyšších sfér.  
Kdo prosí o ruku, musí mít záruku,  
tou je jeho ryčné er.  
Pouze ten může být premiér.  
A kdo nemá er, tak je amatér.  
  
Mějte, prosím, trochu strpení,  
rozhodně všechno je fér.  
Tak proč ty trampoty, příšerné drahoty,  
přece slyšíš to mé er,  
které mě pasovalo nad průměr.   
Královské ..  
Umbabau...  
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Lásko má, já stůňu 
 
Já ač mám spánek bezesný  
mně včera sen se zdál,  
i když dávno nejsem s ním,  
mě navštívil sám král.  
  
Řekl: lásko má já stůňu,  
svoji pýchu já jen hrál,  
kvůli vám se vzdávám trůnu,  
klenotů i katedrál.  
  
Ač den mám jindy poklidný,  
dnes nevím kudy kam,  
trápí mě sen ošidný  
a trápí mě král sám.  
  
Řekl lásko má ...  
 
  



14 
 

Lepší než almužna (Svěrák&Uhlíř) 
Lepší než almužna, lepší než lup,  
je pila dvojmužná, ostrý má zub,  
jdi na to s fortelem, nedři se moc,  
ať se s tím poperem, než bude noc,  
ať se s tím poperem, než bude noc.  
  

Řízni, řízni, řízni, ať to krásně vyzní,  
řízni, řízni, řízni, ať to má-á-á-á-á-á-á  ten švuňk.  
  

Žížni, žízni, žízni, klidně si nás trýzni,  
s hostinským jsme v přízni, nachystá-á-á-á-á-á... nám truňk.  
  
Lepší než almužna...  
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Máme doma obludu 
 
Máme doma obludu, já vím, my víme,  
přihnala se k obědu, já vím, my víme.  
Teď má pusu od medu, já vím, my víme.  
Odjela na mopedu - stalo se to ve středu.  
  
Máme doma upíra, já vím, my víme,  
na půdě se zavírá, já vím, my víme.  
Čuchal česnek s cibulí, já vím, my víme,  
Zub mu vypad, teď bulí - stalo se to v pondělí.  
  
Máme doma strašidlo, já vím, my víme,  
do povidel upadlo, já vím, my víme.  
Spí pod bílým papírem, já vím, my víme,  
uteklo i s upírem - stalo se to předvčírem.  
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Muzikantova písnička 
 
Já s písničkou jdu jako ptáček,  
ptáčku - vyleť až nad obláček.  
Zazpívej tam sluníčku,  
tuhle naši písničku,  
ať na cestu nám pěkně svítí,  
nemračí se ani chviličku.  
  
Já s písničkou jdu jako ptáček,  
někdy spadnu na nos - to se ví,  
jen si začnu zpívat jako ptáček,  
hned mě všechno přebolí.  
Kdo se nerad usmívá,  
ten je starý protiva.  
Hej, na světě je přece krásně,  
tra - la - la- la- la- la - la,  
tra - la - la- la- la- la - la.  
  
S písničkou jedu jako ptáček,  
hyjé, hyjé oslíčku,  
už mě domů veze můj ušáček,  
pospěšme si trošičku.  
To se děti podiví,  
až nás oba uvidí.  
Hej, vyženeme bídu z domu,  
už k nám nesmí do dveří,  
tra - la - la- la- la- la - la.  
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Pátá 
Hodina bývá dlouho trpělivá  
a potom odbíjí pátá,  
a tak tu zpívám slova mlčenlivá  
o tom, že pomíjí pátá.  
  
Zvonek zvoní, škola končí,  
po schodech se běží,  
Novák leze po jabloni a je náhle svěží, bláznivej den,  
a já smíchem umírám,  
kdosi mě kárá a páni já nenabírám,  
neboť pátá, právě teď odbila pátá,  
právě teď odbila pátá, právě teď odbila nám, pátá.  
  
Hodina bývá někdy nekonečnou,  
a pak už odbíjí pátá,  
a proto zpívám píseň jedinečnou,  
právě že pomíjí pátá.  
  
Zvonek zvoní… 
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Pirátská 
Zkřížené hnáty, pozor na 
piráty, 
korzár, ten má pěkně slanou 
vlast, 
útesy, hloubky, pár pokladů a 
chlast. 
Plujme potápět a krást. 
 
K ostrovům ďábla zamíříme 
přídí 
Kdo nás spatří, toho zamrazí 
Velrybí smích, jen ten nás 
provází 
Mrtvým, těm nic neschází 
 
Dlouhej John tence zpívá, 
ráno zabzučí 
Jen kosatka, ta nás vezme do 
náručí 
 
Zkřížené hnáty černá plachta 
hrůzy 
Každý ráno řvem johoho 
V  noci hrajeme si na medúzy  
Co je komu do toho 

 
Delfíní ploutve pozorujem 
zblízka 
Delfínům je fuk, co my jsme 
zač 
Křik, vlny, pláč, občas i ten 
pirát rváč 
Stýská si a neví nač 
 
Už je to dávno, zrezivěla kotva 
Co je přístav, neví nikdo z nás 
Zub hlodá kaz, v moři utápíme 
čas 
Zbývá jen plout nadoraz  
 
Tlustej Jack těžce chápe, u 
kormidla spí 
A moře, to modře chrápe, ví 
halt svý, jó 
 
Zkřížené hnáty kapitána Flinta 
To se žádnej kluk nevrátí 
A tahle píseň, to námořní je 
finta 
Tak se množí piráti, johoho 
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Plyšáci 
 

Čtyři malí plyšáci u báru se bratří 

Pijí, pijí na účet dětí, kterým patří 

 

Limonádu, citronádu, kolu, fantu, čokoládu, 

minerálku, pívečko, kávičku a vínečko 

 

Jen si dejte, co chcete 

Ještě jednou repete 
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Pod dubem, za dubem (Svěrák&Uhlíř) 
 
Pod dubem, za dubem - tam si na tě počíháme,  
pod dubem, za dubem - tam tě voškubem.  
  
Loupežníci z povolání, to jsou páni, to jsou páni,  
loupežníci z profese, nejlepší jsou v okrese.  
My řekneme: "Ruce vzhůru" a hned máme peněz fůru,  
žádné jiné řemeslo nikdy tolik neneslo.  
  
Pod dubem, za dubem - tam si na tě počíháme,  
pod dubem, za dubem - tam tě voškubem.  
  
Hloupý koupí, chytrák loupí, dej sem cukr, dej sem kroupy,  
seď, formánku, na houni, přepadli tě vrahouni!  
Loupežník je nesmlouvavý, loupení ho strašně baví,  
co šlohne, to nevydá, jelikož je nelida.  
  
Pod dubem, za dubem - tam si na tě počíháme,  
pod dubem, za dubem - tam tě voškubem.  
  
Špatná věc se podařila, hrubá síla zvítězila,  
tak to chodí na světě, na vzdory vší osvětě.  
Loupežníci z povolání, to jsou pání, to jsou páni,  
loupežníci z profese, nejlepší jsou v okrese.  
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Pramen zdraví z Posázaví 
 

Každý den, každý den 

k svačině jedině 

Jedině pramen zdraví z Posázaví 

Chcete-li prospěti dítěti bledému 

Kupte mu pramen zdraví z Posázaví 

 

Výrobky mléčné, to je marné 

jsou blahodárné a věčné
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Princezna ze mlejna 

 
Vím jedno návrší zámek nádhernej  
z nejhezčích pohádek ho znám.  
|:Stavěnej z křišťálu sahá k nebi pomálu  
 povětří přijde k duhu princeznám:|  
  
Bílý je lilium bílej krásnej sen  
bílý je pravé hedvábí.  
|:Jdu cestou necestou za svou bílou nevěstou  
jiná mě na tom světě nevábí:|  
  
Šípková růžičko z dávnejch příběhů  
odkvítáš tiše v ústraní.  
 |:Odpusť mi svatej Ján, že tvou krásu nehledám  
na jinou myslím večer před spaním:|  
 
Vím jeden bílej mlejn, zámek stříbrnej,  
v údolí znám to návrší.  
|:V tom pěkným stavění je moje potěšení,  
že na něj myslím, zatím netuší:|  
  
Vím jedno oudolí, vím já pěknej mlejn,  
míří sem cesta s přívozem.  
|:Jde cesta - necesta, tady je má nevěsta,  
nerovná se jí žádná z princezen:|  
  
Vím jedno údolí, vím ja pěknej mlejn,  
vedle něj rybník s rákosím.  
|:Ta dívčí, co já znám, je má bílá princezna,  
tu si já vod pantáty vyprosím:|  
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S tebou mě baví svět 
 
Když jsem byl ještě malej kluk, nosil jsem péro, šíp a luk,  
teď už mě praky nebaví, myslim na holky toulavý (hlavně v noci).  
  
Úvozem voněl modrej bez, pod keřem únavou jsem kles,  
proč už mě Emča nebaví, znám jiný holky toulavý (hlavně v noci).  
  
S tebou mě baví svět, má milá Emčo,  
já bych tě láskou sněd, má sladká Emčo,  
s tebou mě baví svět má sladká Emčo,  
já bych tě láskou sněd (hlavně v noci).  
  
U chajdy oheň plápolá, do bytu skřítek zavolá,  
proč už tě holky nebaví, máš radši boty toulavý (hlavně v noci).  
  
V rybníce kváká hejno žab a já sním o královně Mab,  
proč už mě Hanča nebaví, znám jiný holky toulavý (hlavně v noci).  
  
S tebou mě...  
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Severní vítr (Svěrák&Uhlíř) 
Jdu s děravou patou, mám horečku zlatou,  
jsem chudý, jsem sláb, nemocen.  
Hlava mě pálí a v modravé dáli se leskne  
a třpytí můj sen.   
 
Kraj pod sněhem mlčí, tam stopy jsou vlčí,  
tam zbytečně budeš mi psát,  
sám v dřevěný boudě sen o zlatý hroudě  
já nechám si tisíckrát zdát.   
 
Severní vítr je krutý,  
počítej, lásko má, s tím,  
k nohám Ti dám zlaté pruty  
nebo se vůbec nevrátím.  
  
Tak zarůstám vousem a vlci už jdou sem,  
už slyším je výt blíž a blíž.  
Už mají mou stopu, už větří, že kopu  
svůj hrob a že stloukám si kříž.   
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Zde leží ten blázen, chtěl dům a bazén  
a opustil tvou krásnou tvář.  
Má plechovej hrnek, v něm pár zlatejch zrnek  
a nad hrobem polární zář.  
  
Severní... 
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Statistika 

 
Je statisticky dokázáno, že slunce vyjde každé ráno  
a i když je tma jako v ranci, noc nemá celkem žádnou šanci.  
 
[: Statistika nuda je, má však cenné údaje,  
   neklesejte na mysli, ona nám to vyčíslí. :]  
 
Když drak si z nosu síru pouští a Honza na něj číhá v houští,  
pak statistika předpovídá, že nestvůra už neposnídá.  
 
Statistika... 
 
Tak vyřiďte to ctěné sani, že záleží to čistě na ní,  
když nepustí ji choutky dračí, tak bude o hlavičky kratší.  
 

Statistika...
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Svítí, svítí slunce 

Svítí, svítí slunce nad hlavou, nad hlavou.  
Svítí, až kraj se zelená.  
V tom zpívá les i louka,  
kdo jen trochu správně kouká,  
uvidí, co krásy tahle země má.  
  
Slunce sype zlato do polí, do polí.  
Cítím už buchty z pekáčů.  
A zvu všechny, co mám rád, k plným mísám.  
Copak sním sám tolik koláčů?  
  
Rozhlídnu se kolem sebe,  
k tomu oči mám.  
Proč mám jinde hledat nebe,  
když to svoje znám?  
  
Svítí, svítí slunce nad hlavou, nad hlavou.  
Svítí až kraj se zelená.  
V tom zpívá les i louka,  
kdo jen trochu správně kouká,  
uvidí, co krásy tahle země má.  
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Zavolejte stráže 
Zavolejte stráže,  
zbláznilo se páže,  
zbláznilo se páže,  
prý chce dobýt hrad.  
  
Skutálí si páže  
kouli velké ráže,  
kouli velké ráže,  
můžete se smát.  
  
Vám se asi zdá, že  
páže nedokáže  
páže nedokáže  
ztéci pevný hrad.  
  
To neznáte páže,  
s koulí velké ráže,  
s koulí velké ráže,  
může se to stát.  
  
Vážení dospělí,  
račte vstát z postelí.  
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Pátrání u Berounky 
Táborová píseň z roku 2010 

Všechny věci zabaleny, kufry zánovní. 
Takhle nějak vypadá horečka cestovní. 
Nakonec vždy podaří se bagáž naložit, 
za dvě hoďky musíme do Prahy dorazit. 
 
Cesta starým autobusem v cajku zdá se být, 
jen se nesmí po klikatých cestách zabloudit. 
Zbývá už jen tři sta metrů, vítězný zní zpěv. 
Sláva nazdar výletu, ať žije Modrý lev. 
 
[: Pátrání u Berounky bez problémů neobejde se, 
ale my umíme si užívat a lítat po lese. :] 
 
Pátračka se započíná, dramatický den. 
Poklad, který hlídat máme, byl nám ukraden. 
Pachatel však skryl se ve tmě, dým tu po něm zbyl, 
vysypal pár perel, aniž by se zastavil. 
 
Jak je velkej, co má s krví a jakou má tvář? 
Kterak napsat jeho jméno, co je vlastně zač? 
Táborová hra pak řeší, jak v tom získat řád. 
Každý z vás má naši hru alespoň trochu rád. 
 
[: Pátrání u Berounky bez problémů neobešlo se, 
ale my umíme si užívat a lítat po lese. :] 
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Bez podsady spát se dá, však s vodou máme kříž, 
Berounka je díky dešťům stále výš a výš. 
Zatopené sprchy, o těch lepší nemluvit. 
Hektolitry vody děckám třeba nanosit. 
 
Pachatel však nemyje se, pojďme tedy dál 
podle stop, co do bláta nám tady vyšlapal. 
Naučme se vyslýchat a rozpoznávat lež. 
Indicií nacházíme kam až dohlédneš. 
 
[: Pátrání u Berounky bez problémů neobešlo se, 
ale my umíme si užívat a lítat po lese. :] 
 
Vezměte nám otisky a poslechněte hlas, 
ať zjistíte, jestli zloděj není jeden z nás. 
Díry ve zdech prověřte, co po výstřelech ční. 
V denících to popište, ať každej všechno ví. 
 
Až to všechno zjistíte, možná se odhalí 
padouch, kterej připravil nám mnohá úskalí. 
Dohráno a vypátráno všichni všechno vším. 
Šťastnou cestu přeje vám Honza a jeho tým. 
 
[: Pátrání u Berounky bez problémů neobešlo se, 
ale my umíme si užívat a lítat po lese. :] 
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Kdo by se kovbojů bál 
Táborová píseň z roku 2011 

Pouští a prérií. Ti, kteří přežijí, tajemství odhalit smí. 
Co nám zas nachystá příroda nejistá, déšť, nebo slunce, kdo ví. 
 
Zem plná kovbojů a z pušek nábojů, není však čeho se bát. 
Nejlepší kovboji strachu se nebojí, společně umí se smát. 
 
Hej, hej, hej, 
kdo by se kovbojů bál. 
Zazpívej, 
v Johnsvillu každý je král. 
 
Přichází první den, tábor je připraven, vítá vás kovbojská banda. 
S Patrikem, Filipem i s jejich Šerifem čeká nás veliká švanda. 
 
Každý z vás Fenďu zná, na hlavě šátek má, vedle něj vedoucí Síma. 
Na pomoc utíká Sestřička Monika, i Sekáč Pavel je príma. 
 
Copatá Hanka i „Lili“ Lenka jsou ženy, co rozumí srandě. 
Old Kruťas s kuchařkou Silvou pak v týlu jsou. 
Vítejte v kovbojské bandě. 
 
Hej, hej, hej ….. 
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Johnsvill si založil osady se jmény Forestvill a Oklahoma, 

Texas a Summerfield už první domy má, budou se cítit jak doma. 
Pravého kovboje poznáte, protože neříká „hele“ a „cože“, 
umí být odvážný, poznávat ostatní a mluvit sprostě nemůže. 
 
Hej, hej, hej ….. 
 
Rýžovat zlato a peníze za to, to všichni chcem' moc a moc. 
Za prachy domečky, dodejte stromečky, postavte město za noc. 
Korálků deset je, kovboj je vyhraje, zasloužit on si je smí 
a dobrý skutek, ten zažene smutek, to správný kovboj už ví. 
 
Hej, hej, hej ….. 
 
Casino hazard je, každý v něm prohraje, kovboj však své štěstí má, 
hazardu nevěří, když vkročí do dvěří, podvodník prachy mu dá. 
Vlajkovka za námi, jen pár dní před námi, ke konci jsme blíž a blíž. 
Nikdo se nermoutí, řádíme na pouti, a ty z písně všechno víš. 
 
Díky vám 
za nejlepší tábor, co znám, 
hrajem' a zpíváme dál, 
kovbojem každý se stal. 
 
Hej, hej, hej ….. 
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THE END 
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