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Batalion 
Lidová, Spirituál kvintet 

 
 Emi  G         D        Emi     G                  D Emi  Hmi Emi 
R: Víno máš a markytánku, dlouhá noc se   prohýří, 
         G        D           Emi        G          D Emi   Hmi Emi 
 víno máš a chvilku spánku, díky, díky,  verbíři. 
 
 
 Emi                                            G                 D         Emi Hmi 
1. Dříve, než se rozední, kapitán k osedlání rozkaz dává, 
 Emi                           G     D  Emi Hmi Emi 
 ostruhami do slabin koně   pohání, 
                                              G                Di    Emi Hmi 
 tam na straně polední čekají ženy, zlaťáky a  sláva, 
 Emi                              G      D   Emi Hmi Emi 
 do výstřelů z karabin zvon už  vyzvání. 
 
 
 Emi            G      D                            Emi 
*: Víno na kuráž a pomilovat markytánku, 
                    G             D     Emi Hmi Emi 
  zítra do Burgund batalion zamíří, 
                  G         D                             Emi 
 víno na kuráž a k ránu dvě hodiny spánku, 
                    G           D      Emi Hmi Emi 
  díky, díky vám, královští verbíři. 
 
 
2. Rozprášen je batalion, poslední vojáci se k zemi hroutí, 
 na polštáři z kopretin budou věčně spát, 
 neplač, sladká Marion, verbíři nové chlapce přivedou ti, 
 za královský hermelín padne každý rád. 
*: 
R: 
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Bedna od whisky 
Miki Ryvola 

 
       Ami                 C              Ami                     E 
1.  Dneska už mně fóry ňák nejdou přes pysky, 
    Ami                       C                  Ami    E              Ami 
 stojím s dlouhou kravatou na bedně vod whisky, 
                                  C               Ami              E 
 stojím s dlouhým vobojkem jak stájovej pinč, 
          Ami            C              Ami       E           Ami     A 
 tu kravatu, co nosím, mi navlík' soudce Lynč. 
 
 
            A                  D               E                    A 
R: Tak kopni do tý bedny, ať panstvo nečeká, 
                                      D                  E             A 
 jsou dlouhý schody do nebe a štreka daleká 
                            D           E                      A 
 do nebeskýho baru, já sucho v krku mám, 
                            D               E                  A     Ami 
 tak kopni do tý bedny, ať na cestu se dám. 
 
 
2. Mít tak všechny bedny od whisky vypitý, 
 postavil bych malej dům na louce ukrytý, 
 postavil bych malej dům a z vokna koukal ven 
 a chlastal bych tam s Bilem a chlastal by tam Ben. 
 
R: 
 
3. Kdyby jsi se, hochu, jen porád nechtěl rvát, 
 nemusel jsi dneska na týhle bedně stát, 
 moh' jsi někde v suchu tu svoji whisku pít, 
 nemusel jsi dneska na krku laso mít. 
 
R: 
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4. Když jsem štípnul koně a ujel jen pár mil, 
 nechtěl běžet, dokavád se whisky nenapil, 
 zatracená smůla zlá, zatracenej pech, 
 když kůň cucá whisku jak u potoka mech. 
 
R: 
 
5. Až kopneš do tý bedny, jak se to dělává, 
 do krku mi zvostane jen dírka mrňavá, 
 jenom dírka mrňavá a k smrti jenom krok, 
 má to smutnej konec, a whisky ani lok. 
 
 
R: Tak kopni do tý bedny, ať panstvo nečeká, 
 jsou dlouhý schody do nebe a štreka daleká 
 do nebeskýho baru, já sucho v krku mám, 
 tak kopni do tý bedny! 
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Beránek a vlk 
Spirituál kvintet  
 
 

 F             Dmi 
R: Riu, riu, čiu, 
           Gmi  A 
 píseň se tu zpívá, 
 Dmi                             A 
 před beránkem v hrůze 
 Gmi     C        Dmi 
 zlý vlk že se skrývá. 
 
 F                     Dmi 
1. Ve dne ukryt bývá, 
      C              Dmi 
 stáda v noci loupí. 
                        F 
 Marně Boha vzývá, 
        C                    Dmi 
 kdo do cesty mu vstoupí. 
 Dmi             F 
 Vale ať dá spáse, 
       Dmi     Bb   A 
 vlk nezná slitování, 
       Dmi              F 
 jen ovcím vyhýbá se, 
                  C         Dmi 
 když beránek je chrání. 
 

 
R: 
 
2. Čim víc strach se šíří, 
 tím víc vlk si troufá. 
 Už i do vsí míří, 
 kde v bázni lid si zoufá. 
 Nikdo nemá zdání,  
 že na ty zuby dračí, 
 není třeba zbraní, 
 být s beránkem že stačí. 
R: 
 
3. Jednou přijde chvíle, 
 účet kdy se splácí. 
 Kdo věřil jen síle, 
 ten sílu náhle strácí. 
 Vlci strachem vyjí, 
 to jim teď zvoní hrana, 
 že jim srazí šíji 
 dnes od berana rána. 
 

  
 

               
 



 5 

Blues na cestu poslední 
J. Suchý, J. Šlitr 

 
 
     D (G)                     G7 
1. [: Černej nebožtíku, máš to ale kliku, 
 D                                          D7 
 za chvíli do temný hlíny budeš zakopán, :] 
 A7                                 G7                            D 
 nás jsi nechal v bídě, sám se vezeš jako pán. 
 
 
2. [: Jen kopyta koní hrany tobě zvoní, 
 málo lidí dnes pro tebe slzy polyká, :] 
 je to smutnej funus, chybí ti tu muzika. 
 
 
3. [: Kam ti pozůstalí, kam ti vlastně dali 
 věnce, kytky, pentle, svíce, marně se tě ptám, :] 
 proč je rakev holá, to ty asi nevíš sám. 
 
 
4. [: Černej nebožtíku, když nemáš na muziku, 
 poslechni mou radu trochu nevšední, :] 
 zazpívej si sám blues na cestu poslední. 
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Bon soir mademoiselle Paris  
Olympic  

 
 
     Emi    H7                   Emi            D7                 G                    H7 
1. Mám v kapse jeden frank, jsem nejbohatší z bank nad Seinou, 
   Emi   H7                Emi   D7                G                     H7 
  mám víc než krupiér a stíny Sacre-Coeur nade mnou. 
 
 
 
   C           D        G     Ami          H7    Emi 
R: Láska je úděl tvůj, pánbůh tě opatruj, 
           C                   D          Emi        C                     D          Emi 

bonsoir, mademoiselle Paris, bonsoir, mademoiselle Paris. 
 
 
 
2. Znám bulvár Saint Michelle, 
 tam jsem včera šel s Marie-Claire, 
 vím, jak zní z úst krásnejch žen slůvka 
 "car je t'aime, oh, mon cher". 
R: 
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Bratříčku, zavírej vrátka 
Hudba i text Karel Kryl  

 
     Ami                                           C 
1. Bratříčku,nevzlykej, to nejsou bubáci, 
       G                                              E7 
 vždyť už jsi velikej, to jsou jen vojáci, 
     F                                                               E 
  přijeli v hranatých železných maringotkách. 
 
2. Se slzou na víčku hledíme na sebe, 
 buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe 
 na cestách klikatých, bratříčku, v polobotkách. 
 
 Ami   Emi       Ami     Emi   Ami  Emi  Ami  Emi 
R: Prší    a       venku   se    setmělo, 
 Ami   Emi    Ami   Emi   Ami   Emi  Ami Emi 
 tato   noc   nebude  krátká, 
 Ami   Emi   F           Ami 
 beránka    vlku se zachtělo, 
    F      Ami                   E 
 bratříčku, zavřel jsi vrátka? 
 
3. Bratříčku, nevzlykej, neplýtvej slzami, 
 nadávky polykej a šetři silami, 
 nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojdeme. 
 
4. Nauč se písničku, není tak složitá, 
 opři se, bratříčku, cesta je rozbitá, 
 budeme klopýtat, zpátky už nemůžeme. 
 
R: Prší a venku se setmělo, 
 tato noc nebude krátká, 
 beránka vlku se zachtělo, 
    F     Ami  F           Ami  F  Ami    F           Ami 
 bratříčku, zavírej vrátka!          Zavírej vrátka! 
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Cestou do Jenkovic 
Radůza 

 
 
 E                     C#mi 
1. Můj děda z kola seskočil 
 D                         C        D 
 před prázdnou kašnou na náměstí  
 E                         C#mi 
 Na lavičce chleba posvačil  
 D                   C        D 
 seřídil hodinky na zápěstí  
 
 E 
R: [: A čápi 
               H 
 z komína vod cihelny  
                D 
 zobákem klapou  
               A 
 asi jsou nesmrtelný :] 
  
2. Tři kluci v bílejch košilích  
 dělili se o poslední spartu  
 ze zídky do záhonu skočili  
 přeběhli ulici a zmizeli v parku  
 
R:   
 
Mezihra: C#mi  H  A  H   C#mi  H  A  H 
 
3. Ve voknech svítěj peřiny  
 na bílý kafe mlíko se vaří  
 teď právě začaly prázdniny  
 venku je teplo a všechno se daří  
 
R: 
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Co jsem měl dnes k obědu  
Hudba Jiří Šlitr, text Jiří Suchý  

 
 
 E                   A7                  E                        A7 
1. Představte si, představte si, co jsem měl dnes k obědu, 
 E                    A7                 D7 
 Představte si, představte si, co jsem měl dnes k obědu. 
 G             A7           D7        G 
 Knedlíky se zelím, se zelím kyselým, 
 H7              E                A7                         H7    E 
 To koukáte, to koukáte, co jsem měl dnes k obědu. 
 
2. Představte ... 
 pak jsem jed u stolu kdo ví co v rosolu. 
 
3. Představte ... 
 kapustu vařenou jedli jsme ji s Mařenou. 
 
4. Představte ... 
 sám jsem si za pecí zadělal telecí. 
 
5. Představte ... 
 škubánky maštěný baštil jsem jak praštěný. 
 
6. Představte ... 
 uzený na hráchu, střílel jsem ho na bráchu, 
 jeseter na kmíně, koupil jsem ho v Londýně, 
 buchtičky se šódó, zapíjel jsem je vodó, 
 borůvky na sádle, našel jsem je ve prádle, 
 pirožky, blinčiky, kartofěly, svinčiky, 
 co je moc, to je moc, syrečky from Holomóc, 
 na chlebě romadúr od madam de Pompadour, 
 špenátovou konzervu, teďka všechno rozervu, 
 vařené bravčové, sežrali ho bačové, 
 žincica z Levoče, zná ji každý Jihočech, 
 koprovou vode dna dala tetka hodná, 
 kuní ocas na špeku, přinesli mě od Fleků, 
 kuřata smažený, ale už bez Mařeny.                  To koukáte … 
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Čarodějnice z Amesbury 
Asonance  

 
             Dmi              C                 Dmi 
1. Zuzana byla dívka, která žila v Amesbury, 
                  F           C                      Dmi 
 s jasnýma očima a řečmi pánům navzdory, 
           F         C              Dmi                 Ami 
 sousedé o ní říkali, že temná kouzla zná 
    Bb               Ami             Bb          C         Dmi(G) 
 a že se lidem vyhýbá a s ďáblem pletky má. 
 
2. Onoho léta náhle mor dobytek zachvátil 
 a pověrčivý lid se na pastora obrátil, 
 že znají tu moc nečistou, jež krávy zabíjí, 
 a odkud ta moc vychází, to každý dobře ví. 
 
3. Tak Zuzanu hned před tribunál předvést nechali, 
 a když ji vedli městem, všichni kolem volali: 
 "Už konec je s tvým řáděním, už nám neuškodíš, 
 teď na své cestě poslední do pekla poletíš!" 
 
4. Dosvědčil jeden sedlák, že zná její umění, 
 ďábelským kouzlem prý se v netopýra promění 
 a v noci nad krajinou létává pod černou oblohou, 
 sedlákům krávy zabíjí tou mocí čarovnou. 
 
5. Jiný zas na kříž přísahal, že její kouzla zná, 
 v noci se v černou kočku mění dívka líbezná, 
 je třeba jednou provždy ukončit ďábelské řádění, 
 a všichni křičeli jak posedlí:"Na šibenici s ní!" 
 
6. Spektrální důkazy pečlivě byly zváženy, 
 pak z tribunálu povstal starý soudce vážený: 
 "Je přece v knize psáno: nenecháš čarodějnici žít 

a před ďáblovým učením budeš se na pozoru mít!" 
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7. Zuzana stála krásná s hlavou hrdě vztyčenou 
 a její slova zněla klenbou s tichou ozvěnou: 
 "Pohrdám vámi, neznáte nic nežli samou lež a klam, 
 pro tvrdost vašich srdcí jen, jen pro ni umírám!" 
 
8. Tak vzali Zuzanu na kopec pod šibenici 
 a všude kolem ní se sběhly davy běsnící, 
 a ona stála bezbranná, však s hlavou vztyčenou, 
 zemřela tiše samotná pod letní oblohou ... 
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Dej mi víc své lásky  
Hudba P.Janda, slova P.Chrastina  

 
 Emi                                                 G 
1. Vymyslel jsem spoustu nápadů, aů, 
      Emi                                     D      H7 
 co podporujou hloupou náladu, aů, 
 Emi 
 hodit klíče do kanálu, 
 A                     Ami 
 sjet po zadku holou skálu, 
 Emi                 H7            Emi    D7 
 v noci chodit strašit do hradu. 
 
2. Dám si dvoje housle pod bradu, aů, 
 v bílé plachtě chodím pozadu, aů, 
 úplně melancholicky 
 s citem pro věc, jako vždycky, 
                                               D 
 vyrábím tu hradní záhadu. 
 
 G                                   H7 
R. Má drahá, dej mi víc, má drahá, dej mi víc, 
 Emi           C                     G          D7 
 má drahá, dej mi víc své lásky, aů, 
 G                               H7 
 já nechci skoro nic, já nechci skoro nic, 
 Emi            C                   G           H7 
 já chci jen pohladit tvé vlásky, aů. 
 
3. Nejlepší z těch divnejch nápadů, aů, 
 mi dokonale zvednul náladu, aů, 
 natrhám ti sedmikrásky, 
 tebe celou, s tvými vlásky, 
 zamknu si na sedm západů. 
R. 
4. = 3.                            + aů, aů, aů, aů. 
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Dělání 
Hudba J.Uhlíř, text Z.Svěrák  

 
    E                                 A 
1. Když máš srdce zjihlé, když máš potíže, 
  E                               A 
 tak dej cihlu k cihle, těsto do díže, 
 F#mi  H7                E           C#mi 
 upeč třeba chleba, postav třeba zeď, 
  A       H7 
 žal se krásně vstřebá, 
  E      E7                       A        H7               E 
 začni s tím hned teď, začni s tím hned teď. 
 
R: 
 
2. = 1. 
 
    A        H7        E                          A 
R: Dělání, dělání, všechny smutky zahání, 
    Fism  H7          E    E7 
 dělání, dělání je lék. 
    A        H7       E                       A 
 Dělání, dělání, to nám úsměv zachrání, 
  Fism    H7          E 
 dělání, dělání je lék. 
 
 +  upeč třeba chleba, postav třeba zeď, ... 
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Dezertér 
 Miloš Dvořáček 
 
 
 C                 Dmi        C    G7 C 
1. Zdál se mi má milá jednou sen, 
 G                Ami        G    D7 G 
 zdál se mi má milá jednou sen. 
 C                Dmi7    Emi  Dmi   G7 
 Že's přišla k nám, že s přišla k nám, 
 C                Dmi     C      Dmi  G 
 já jsem mašíroval pod oknem, 
 C                 Dmi7   Emi  Dmi   G7 
 Že's přišla k nám, žes přišla k nám, 
 C                 Dmi     C    G7 C 
 já jsem mašíroval pod oknem. 
 
2. To nebyl, můj milej, žádnej sen, 
 já přišla k vám, já přišla k vám,  
 ty jsi byl na vojnu odveden. 
 
3. Na vojnu do Hradce Králové, 
 tam prej na nás, tam prej na nás, 
 šavlema blejskají Prajzové. 
 
4. Tejden už v zákopu ležíme, 
 co přijde dál, co přijde dál, 
 kdy budeme ládovat, nevíme. 
 
5. Vtom se zved větříček májovej, 
 vod Prajza k nám, vod Prajza k nám, 
 přinesl papírek notovej. 
 
6. Tak mě tu máš zase, milá má, 
 proč bych měl jít s Prajzem se bít, 
 když on je muzikant jako já. 
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Divokej horskej tymián 
Žalman & spol.  

 
 
            C          F       C 
1. Dál za vozem spolu šlapem, 
             F                  C 
 někdo rád a někdo zmaten, 
            F                 Emi 
 kdo se vrací, není sám, 
         Dmi                         F 
 je to věc, když pro nás voní 
            C         F     C 
 z hor divokej tymián. 
 
 
2. Léto, zůstaň dlouho s námi, 
 dlouho hřej a spal nám rány, 
 až po okraj naplň džbán, 
 je to věc, když pro nás voní 
 z hor divokej tymián. 
 
 
        F                      C                     F         Emi 
R: Podívej, jak málo stačí, když do vázy natrhám 
          Dmi             F                    C        F    C 
 bílou nocí k milování z hor divokej tymián. 
 
 
3. Dál za vozem trávou, prachem, 
 někdy krokem, někdy trapem, 
 kdo se vrací dolů k nám, 
 je to věc, když pro nás voní 
 z hor divokej tymián. 
R: 
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Dnes v noci nad světy  
Radůza 
 
 

 Ami 
1. Dnes v noci nad světy  
 troubějí trumpety  
 G                      Ami 
 " tradá, tradá, tradá."  
 Ami 
 Padají konfety, dámy i komety 
 G                     Ami 
 " tradá, tradá, tradá."  
  
 
 Dmi 
 Kamenní andělé  
 zdravěj mě vesele  
 Ami                     E 
 " tradá, tradá, tradá."  
 Ami 
 Nejmenší vyjekl 
 Fajn fin de siécle  
 G                    Ami 
 " tradá, tradá, tradá."  
  
 
 Ami  
R: Toč se, holka, hopsa, hejsa  
             Dmi 
 proti noční obloze.  
 Pojedeme do Brandejsa  
 Ami                    E 
 když nás někdo odveze 

 
2. Orchestr zaduje  
 každej se raduje  
 " tradá, tradá, tradá." 
 I ten, co vzadu je  
 valčíček tancuje  
 "tradá, tradá, tradá."  
  
 
 Šup tam rum do čaje 
 každej z nás vyhraje  
 hej, všem je tu hej.  
 Z konečný tramvaje  
 pojedem do ráje  
 každej druhej tuhej... 
 
R: 
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Dům u vycházejícího slunce   
americká lidová, český text Z. Borovec 

     
 
               Ami      C           D          F 
1. Snad znáš ten dům za New Orleans, 
        Ami   C                  E7 
 ve štítu znak slunce má, 
            Ami          C            D               F 
 je to dům, kde lká sto chlapců ubohejch 
    Ami           E7       Ami  E7 
 a kde jsem zkejs i já. 
 
2. Mé mámě Bůh dal věnem 
 jen šít a prát blue jeans, 
 a táta můj se flákal sám 
 a sám po New Orleans. 
 
3. Bankrotář se zhroutil před hernou, 
 jenom bídu svou měl a chlast, 
 k putykám pak táh' tu pouť mizernou 
 a znal jenom pít a krást. 
 
4. Být matkou, dám svým synům 
 lepší dům, než má kdo z vás, 
 ten dům, kde spím, má emblém sluneční, 
 ale je v něm jen zima a chlad. 
 
Sólo : Ami  C  D  F  Ami  C  E7  Ami  C  D  F  Ami  E7  Ami  E7 
 
5. Kdybych směl se hnout z těch kleští, 
 pěstí vytrhnout tu mříž, 
 já jak v snách bych šel do New Orleans 
 a měl tam k slunci blíž. 
 
6. Snad znáš ten dům za New Orleans, 
 ve štítu znak slunce má, 
 je to dům, kde lká sto chlapců ubohejch 
 a v němž jsem zkejs' i já. 
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Dva havrani 
Asonance  

 
 
           Dmi                     C     Dmi 
1. Když jsem se z pole vracela, 
                                  C    Dmi 
 dva havrany jsem slyšela, 
                      F                C 
 jak jeden druhého se ptá: 
     Dmi                 C          Dmi 
   [: kdo dneska večeři nám dá?  :] 
 
2. Ten první k druhému se otočil 
 a černým křídlem cestu naznačil, 
 krhavým zrakem k lesu hleděl 
   [: a takto jemu odpověděl:  :] 
 
3. "Za starým náspem, v trávě schoulený 
 tam leží rytíř v boji raněný, 
 a nikdo neví, že umírá, 
   [: jen jeho kůň a jeho milá."  :] 
 
4. "Jeho kůň dávno po lesích běhá 
 a jeho milá už jiného má, 
 už pro nás bude dosti místa, 
   [: hostina naše už se chystá."  :] 
 
5. "Na jeho bílé tváře usednem 
 a jeho modré oči vyklovem, 
 a až se masa nasytíme, 
   [: z vlasů si hnízdo postavíme."  :] 
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Eště som sa neoženil 
 Lidová  
 
 
 Emi                           H7                 Emi  
1. Eště som sa neoženil už ma žena bije. 
                                          H7            Emi  D 
 A já som si narychtoval tri dubové kije. 
 G 
 S jedným budem ženu bici, 
 Ami                     D                   H7 
 a s tým druhým dzeci dzeci, moje, dzeci, 
 Emi                                  Ami       Emi          H7     Emi 
 a s tým tretím kyja, kyjačiskom pojdzem na zálety.  
 
 
2. Kam ty zajdeš, aj já zajdu, pojdeme do mlýna, 
 opytáme sa mlynára co že za novina. 
 Kolečka sa otáčajů, 
 žitéčko sa mele, mele, mele, mele, 
 moja milá sa vydává, pojdzem na veselie.  
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Frankie Dlouhán 
Hudba Glen Cambell, slova Jan Nedvěd  

 
              C                 F                            C 
1. Kolik je smutného, když mraky černé jdou 
                       G7    F                     C 
 lidem nad hlavou, smutnou dálavou, 
                                      F                       C 
 já slyšel příběh, který velkou pravdu měl 
                  G7   F                    C 
 za čas odletěl, každý zapomněl. 
 
                   G 
R: Měl kapsu prázdnou Frankie Dlouhán, 
                  F                   C                     F 
 po státech toulal se jen sám a že byl veselej, 
       C                       G7 
  tak každej měl ho rád, 
               F7                                  C               Ami 
 tam ruce k dílu mlčky přiloží a zase jede dál 
    F                            G 
 a každej, kdo s ním chvilku byl, 
       F          G                C 
 tak dlouho se pak smál. 
 
2. Tam, kde byl pláč, tam Frankie hezkou píseň měl, 
 slzy neměl rád, chtěl se jenom smát 
 a když pak večer ranče tiše usínaj, 
 Frankův zpěv jde dál, nocí s písní dál. 
 
R: Měl kapsu prázdnou ..... 
 
3. Tak Frankieho vám jednou našli, přestal žít, 
 jeho srdce spí, tiše klidně spí, 
 Bůh ví jak, za co tenhle smíšek konec měl, 
 farář píseň pěl, umíráček zněl. 
 
R: Měl kapsu prázdnou ..... 
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František 
R. Pastrňák/R. Pastrňák  

 
   G                                                 C 
1. Na hladinu rybníku svítí sluníčko 
  Emi                                          G 
 a kolem stojí v hustém kruhu topoly, 
   Ami                                           Hmi 
 které tam zasadil jeden hodný člověk, 
  Ami/C                          D 
 jmenoval se František Dobrota. 
 
2. František Dobrota, rodák z blízké vesnice, 
 měl hodně dětí a jednu starou babičku, 
 která když umírala, tak mu řekla, Františku, 
 teď dobře poslouchej, co máš všechno udělat. 
 
 C                                             D  C 
R: Balabambam, balabambam, 
 C                                             D  C 
 balabambam, balabambam, 
 C                                             D  C 
 balabambam, balabambam. 
 Ami                                                   D 
 A kolem rybníka nahusto nasázet topoly. 
 
3. František udělal všechno, co mu řekla, 
 balabambam, balabambam. 
 A po snídani poslal děti do školy, 
 žebřiňák s nářadím dotáhl od chalupy k rybníku, 
 vykopal díry a zasadil topoly. 
 
4. Od té doby vítr na hladinu nefouká, 
 takže je klidná jako velké zrcadlo, 
 sluníčko tam svítí vždycky rádo, 
 protože v něm vidí Františkovu babičku. 
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Skautské symboly 
 
 

  
  

Logo Junáka Znak Junáka 
  

  
  

Znak světové skautské 
organizace WOSM 

Znak světové skautské 
organizace WAGGS 

  

  
  

Znak vlčat Znak světlušek 
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Grónská písnička 
Jarek Nohavica  

 
   D         Emi           A7               D 

1. Daleko na severu je Grónská zem, 
  D           Emi                 A7          D 
 žije tam Eskymačka s Eskymákem, 
                         Emi               G           D 
 [: my bychom umrzli, jim není zima, 
             Emi      A7         D 
 snídají nanuky a eskyma. :] 
 
2. Mají se bezvadně, vyspí se moc, 
 půl roku trvá tam polární noc, 
 [: na jaře vzbudí se a vyběhnou ven, 
 půl roku trvá tam polární den. :] 
 
3. Když sněhu napadne nad kotníky, 
 hrávají s medvědy na četníky, 
 [: medvědi těžko jsou k poražení, 
 neboť medvědy ve sněhu vidět není. :] 
 
4. Pokaždé ve středu, přesně ve dvě 
 zaklepe na na íglů hlavní medvěd: 
 [: "Dobrý den, mohu dál na vteřinu? 
 Nesu vám trochu ryb na svačinu." :] 
 
5. V kotlíku bublá čaj, kamna hřejí, 
 psi venku hlídají před zloději, 
 [: smíchem se otřásá celé íglů, 
 medvěd jim předvádí spoustu fíglů. :] 
 
6. Tak žijou vesele na severu, 
 srandu si dělají z teploměrů, 
 [: my bychom umrzli, jim není zima, 
 neboť jsou doma a mezi svýma. :] 
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Haů, bílou plání 
 Spirituál kvintet 
 
 Dmi                                          Cmi  
R. Haů, bílou plání věčnou pustinou 
 Dmi                        E7             A  A7 
 letí řada saní, vlci v patách jim jsou 
 Dmi                                            G 
 Haů kdo se zpozdí toho dostanou, 
 C                          Gmi   F Gmi Dmi  A7 Dmi 
 těch pár zbylých kostí sněhy   zavanou.  
 
 C  
A: K snídani je kousek mrože. 
B: Cože?  
A: Mrože!  
B: Mrože?  
A: Bóže! 
 C#  
B: K obědu dvě suchý tresky.  
A: To je hezký!  
B: Třesky plesky! 
 D  
A: Ale k večeři nic není. 
 D# 
B: To je pěkný nadělení! 
 E 
A: Proto sníme 
 F  
B: Proto sníme 
 F#  
A: Proto sníme 
 G  
B: Proto sníme 
         A              A7  
A+B: Psí spřežení, psí spřežení, psí spřežení, psí spřežení.  
 
R: 
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Hejkal 
Wabi Daněk  

 
    Ami 
1. Divnej jekot po lesích se prohání, 
          Dmi                   Ami               F             E 
 až v žilách tuhne krev a zuby cvakaj' SOS, 
 Ami 
 utichá až u potoka pod strání, 
        Dmi               Ami      E                  Ami 
 jó, takovýhle řvaní by nesnes' ani pes. 
       Dmi           Ami      Dmi           Ami 
  Žhavý rudý oči a drápy krvavý, 
    F                                              E 
 kosti chřestěj' v rytmu kastanět, 
      Dmi          Ami         Dmi               Ami 
 strašidelný vytí a skřeky chraplavý, 
         F                                        E Ami 
 tak to je hejkal, na to vemte jed. 
 
                C     F     C 
R: U nás hej, hej, hejkal straší v lese, 
                                                            D7                G 
 jen ten, kdo něco snese, tam může v noci jít, 
            C     F     C 
 jeho hej, hej, hejkání se nese, 
         F                        C                  F                 C 
 každej se strachy třese, k ohni nesesedneme se, 
         F                           C             G                    C E 
 neboť za boudou v lese zase hejkal začal výt. 
 
2. Kdo z vás tady na hejkaly nevěří, 
 ten může u nás přespat, až se zastaví, 
 nevystrčí špičku nosu ze dveří 
 a bude jásat, že se dožil rána ve zdraví. 
 Jenom kalný oči a rysy ztrhaný, 
 kalhoty si bude muset prát, 
 a děs a hrůza v hlase, jó, to mu zůstane, 
 až koktavě bude povídat, že: 
           F                           C              G                   C 
R: + neboť za boudou v lese zase hejkal začal výt, hej! 
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Hlídač krav 
Jarek Nohavica  

 
      C 
1. Když jsem byl malý, říkali mi naši: 
 "Dobře se uč a jez chytrou kaši, 
 F                                G                             C 
 až jednou vyrosteš, budeš doktorem práv, 
 takový doktor sedí pěkně v suchu, 
 bere velký peníze a škrábe se v uchu," 
 já jim ale na to řek':"Chci být hlídačem krav." 
 
 
               C 
R: Já chci mít čapku s bambulí nahoře, 
 jíst kaštany a mýt se v lavoře, 
 F                          G                    C 
 od rána po celý den zpívat si jen, 
                                       F G C 
 zpívat si: pam pam pam ... 
 
2. K vánocům mi kupovali hromady knih, 
 co jsem ale vědět chtěl, to nevyčet' jsem z nich: 
 nikde jsem se nedozvěděl, jak se hlídají krávy, 
 ptal jsem se starších a ptal jsem se všech, 
 každý na mě hleděl jako na pytel blech, 
 každý se mě opatrně tázal na moje zdraví. 
R: 
 
3. Dnes už jsem starší a vím, co vím, 
 mnohé věci nemůžu a mnohé smím, 
 a když je mi velmi smutno, lehnu si do mokré trávy, 
 s nohama křížem a s rukama za hlavou 
 koukám nahoru na oblohu modravou, 
 kde se mezi mraky honí moje strakaté krávy. 
R: 
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Holubí dům 
Hudba: J. Uhlíř, slova E. Synek  

 
 Ami G   F               E                 Ami 
1. Zpívám ptákům a zvlášť holubům, 
     G    F           E                 Ami 
 stával v údolí mém starý dům, 
 C  G   C             G              C 
 ptáků houf zalétal ke krovům, 
 Ami G      F            E                 Ami 
 měl jsem rád holubích křídel šum.  
 
 Vlídná dívka jim házela hrách, 
 mávání perutí víří prach, 
 ptáci krouží a neznají strach, 
 měl jsem rád starý dům, jeho práh. 
 
               Dmi        G7               C                  Ami 
R. Hledám dům holubí, kdopak z vás cestu ví? 
            Dmi          G7           C 
 Míval stáj roubenou, bílý štít. 
             Dmi         G7       C                 Ami 
 Kde je dům holubí a ta dívka, kde spí, 
                Dmi            E                   Ami   D  Ami 
 vždyť to ví, že jsem chtěl pro ni žít. 
 
2. Sdílný déšť vypráví okapům, 
 bláhový, kdo hledá tenhle dům. 
 Odrůstáš chlapeckým střevícům, 
 neslyšíš holubích křídel šum. 
 
 Nabízej úplatou cokoli, 
 nepojíš cukrových homolí, 
 můžeš mít třeba zrak sokolí, 
 nespatříš ztracené údolí. 
 
R: Hledám dům holubí, ..... 
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Honky tonky blues 
Hudba Jiří Šlitr, text Jiří Suchý  

 
 
    D 
 Každý ráno na piáno hraje Jack, hraje Jack, 
  G7                             D 
 každý ráno na piáno hraje Jack, hraje Jack, 
  A7               G7                  D         G7      D 
 honky tonk, honky tonk, honky tonky blues. 
 
 
   F#7                     Hmi      F#7              Hmi 
 Nikomu v domě nevadí, že to piáno neladí, 
   E                        Edim                           E7                  A7 
 když hraje Jack, jak už jsem řek, svý honky tonky blues. 
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Honolulu 
Kamelot  

 
 G           C                D C 
1. Letecká linka do ráje 
    G                    C            D C 
 k ostrovům slunné Havaje 
 G              C                 D (C) 
 nabrala kurs vlastní osy, 
 C                D                  G  (C D G) 
 tam holky plavky nenosí. 
 
2. Na pláži Beach Boys čekají, 
 banány z palem padají, 
 na runway Boeing dosedá 
 a slunce pálí, to se má. 
 
  D              C            G 
R: Honolulu, ukululu, tohle mám rád, 
 D                            C             G 
 whisku na ex, mulatek sex si můžu přát, 
                                     D               C         G 
 reagge, reagge, reagge, Honolulu, ukululu. 
 
 
3. Mulatka záda natřela, 
 paprsky pustím do těla, 
 žraloci lidi nežerou, 
 hlídaj' je skrytou kamerou. 
 
4. Černoch, co dělá zmrzlinu, 
 zdarma ji dává každýmu, 
 vše už je v ceně letenky, 
 co neplatí pro manželky. 
 
R: 
 

5. Všichni tu tančí reagge styl, 
 ani jsem kolu nedopil, 
 tři holky plavky stáhly mi, 
 třely mě ňadry velkými. 
  
6. Tu náhle signál budíku, 
 vytáh' mě z pláže rovníku, 
 šalinou za pětikačku, 
 jedu vorazit štípačku. 
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Huascarán 
 
 
 D                    Emi                 D 
1. Z podhorských pramenů Huascarán 
 D        Emi                        D 
 největší z kamenů na prsou mám, 
 D             Emi                      D 
 pochází z úbočí, kde roste cypřiš tvůj, 
 D           Emi                      D 
 v slzách se rozmočí až se vrátíš drahý můj. 
 
 
2. S odvahou zázraků neseš svůj kříž 
 k stříbrným oblakům a ještě výš, 
 já nejsem zbabělá, trnu však v obavách, 
 líbám tě, lásko má, prosím, vrať se živ a zdráv. 
 
 
 Recitál:  

V neděli 31. května postihlo jiamerickou republiku Peru 
katastrofální zemětřesení, které si vyžádalo stovky lidských 
obětí. Ve sněhových masách poblíž jezera Rio Runko 
zahynula i československá horolezecká výprava, která sem 
přišla pokořit největší vrchol peruánských And – Huascarán. 

 
 
3. = 1. 
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„Prosba lesa“ 

 
,,Člověče, 
 

jsem teplo tvého příbytku 
 

za studených zimních nocí, 
 

jsem přátelský stín, 
 

když pálí letní slunce, 
 

jsem krov tvého domu, 
 

deska tvého stolu, 
 

jsem lůžko, ve kterém spíš, 
 

a dřevo, ze kterého stavíš lodě, 
 

jsem násadou tvé motyky, 
 

jsem dřevo tvé kolébky i tvé rakve, 
 

jsem svět dobroty a krásy! 
 

Slyš moji prosbu: 
 

Nenič mne!“ 
 
 

 



 32 

Hudsonský šífy 
Wabi Daněk  

 
                    Ami                                 C 
1. Ten, kdo nezná hukot vody lopatkama vířený 
         G                 Ami 
 jako já, jó, jako já, 
                                                       G 
 kdo hudsonský slapy nezná sírou pekla sířený, 
           Ami                G                     Ami G   G#  Ami 
 ať se na hudsonský šífy najmout dá,  johoho. 
 
 
2. Ten, kdo nepřekládál uhlí, šíf když na mělčinu vjel, 
 málo zná, málo zná, 
 ten, kdo neměl tělo ztuhlý, až se nočním chladem chvěl, 
 ať se na hudsonský šífy najmout dá, johoho. 
 
      F                      Ami 
R: Ahoj, páru tam hoď, 
       G                                       Ami 
 ať do pekla se dříve dohrabem, 
 G  G#  Ami      G   G#  Ami 
 johoho,      johoho. 
 
3. Ten, kdo nezná noční zpěvy zarostenejch lodníků 
 jako já, jó, jako já, 
 ten, kdo cejtí se bejt chlapem, umí dělat rotyku, 
 ať se na hudsonský šífy najmout dá, johoho. 
 
4. Ten, kdo má na bradě mlíko, kdo se rumem neopil, 
 málo zná, málo zná, 
 kdo necejtil hrůzu z vody, kde se málem utopil, 
 ať se na hudsonský šífy najmout dá, johoho. 
 
R: 
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5. Kdo má roztrhaný boty, kdo má pořád jenom hlad 
 jako já, jó, jako já, 
 kdo chce celý noci čuchat pekelnýho vohně smrad, 
 ať se na hudsonský šífy najmout dá, johoho. 
 
 
6. Kdo chce zhebnout třeba zejtra, komu je to všechno fuk, 
 kdo je sám, jó, jako já, 
 kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě príma kluk, 
 ať se na hudsonský šífy najmout dá, johoho. 
 
 
R: + johoho ... 
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Husličky 
Vlasta Redl, lidová  

 
 
  A                                 D A   Hmi          F#mi  E 
1. [: Čí že ste, husličky, čie, kdo vás tu zanechal :] 
 Hmi7       E      A (D)  Hmi         E      A (D) Hmi     F#mi E Hmi F#mi E 
 na trávě poválané, na trávě poválané  u paty ořecha? 
 
 
2. [: A kdože tu trávu tak zválal, aj modré fialy, :] 
    [: že ste, husličky, samé :]  na světě zostaly? 
 
 
3. [: A který tu muzikant usnul a co sa mu přišlo zdát, :] 
    [: co sa mu enem zdálo, bože(-), :]  že už vjec nechtěl hrát? :] 
 
 
4. [: Zahrajte, husličky, samy, zahrajte zvesela, :] 
    [: až sa tá bude trápit, :]  která ho nechtěla. 
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Chodím po Broadwayi  
 Americká lidová 
                   D                                                  (A) 
1. [: Chodím po Broadwayi hladov sem a tam, :] 
               D                        G 
 chodím po Broadwayi, po Broadwayi, 
   D                        A                   D 
 po Broadwayi hladov sem a tam. 
 
   D 
R: Singi jou jou jupí jupí jou, 
                                      A 
 singi jou jou jupí jupí jou, 
           D                   G 
 singi jou jou jupí, jou jou jupí, 
   D                   A            D 
 singi jou jou jupí jupí jou. 
 
2. [: Moje černé děti mají stále hlad, :] 
 moje černé děti, černé děti, 
 černé děti mají stále hlad. 
 
R: 
 
3. [: Práci nedostanu, černou kůži mám, :] 
 práci nedostanu, nedostanu, 
 protože já černou kůži mám. 
 
R: 
 
4. [: A já pevně věřím, že zas přijde den, :] 
 a já pevně věřím, pevně věřím, 
 že zas bude černoch svoboden. 
 
R: 
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Chvíle 
Hop trop 

 
    Emi                                                              Hmi 
1. Mám rád ty chvíle, kdy noc už pomalu končí, 
     Ami                          Hmi             Emi 
 chvíle, co patřej' jen těm, co neusínaj', 
                                                                         Hmi 
 toulavejm bláznům, když právě s jarem se loučí 
    Ami                          Hmi                        Emi 
 a za dobrý slovo ti srdce svý na dlani daj. 
 
 
2. Mám rád ty chvíle, kdy holkám ve vočích svítí 
 slunce, když do korun stromů začlo se drát, 
 stejně jak v kapičkách rosy na pavoučích sítích, 
 to najednou chce se mi brečet a zároveň smát. 
 
 
                A                       Emi  
R: Ty rána s vůní borový smůly 
                A                                 Emi 
 měly by zůstat navždycky v nás, 
                C                        Hmi 
 ty rána s vůní sekaný trávy 
                       C       Hmi       Emi 
 a ohně, co právě pomalu zhas. 
 
3. Mám rád ty chvíle, kdy kluci v duchu si říkaj', 
 jak je to nádherný, léto před sebou mít, 
 spolu si přejou, ať moc rychle dny neutíkaj' 
 a trápení jsou někde v dálce, a kolem je klid.  
 
4. = 1.  
 
R: 
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Jarní kurýr 
Miki Ryvola  

 
 
                C         F                   C 
1. Dunění kopyt večer slýchávám, 
                       Emi               E 
 údolím jarní kurýr jede k nám, 
            Ami           G         F                E7 
 v peřejích řeka zvoní a jarem vítr voní, 
           Ami      G          F   E7        Ami 
 přijíždí jarní kurýr, dobře ho znám, 
                 G 
 ví, celej kraj to ví: 
   F             G           F         E7    Ami 
 veze nám jaro v brašně sedlový. 
 
 
2. Zase jdou krajem vánky voňavý, 
 vobouvám svoje boty toulavý, 
 dobře ví moje milá: i kdyby víla byla, 
 tyhle toulavý boty nezastaví, 
 mám boty toulavý, 
 ty ani kouzlem nezastaví. 
 
 
3. Musím jít, mraky táhnou nad hlavou, 
 musím jít stopou bílou toulavou, 
 neplakej, že se ztratím, já do roka se vrátím, 
 prošlapám cestu domů jarní travou, 
 víš, ty to dobře víš, 
 ty moje boty nezastavíš. 
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Jarní zpráva 
 Smolaři 
 
 
 E  
1. Nedej se opít vzduchem léta, nedej se opít vzduchem léta, 
                                   F#mi 
 když s větrem vůni roznáší, když s větrem vůni roznáší, 
                                           H 
 obláček v oblak slunce vplétá, obláček v oblak slunce vplétá, 
                                      E                        A            E 
 zprávu nám listí přináší, zprávu nám listí přináší.  
 
 
2. Tu zprávu lesům, vodám, stráním, tu zprávu lesům, vodám, stráním, 
 jak mají létu sbohem dát, jak mají létu sbohem dát, 
 všem dobrým lidem aspoň přání, všem dobrým lidem aspoň přání 
 nechat si jen o létu zdát, nechat si jen o létu zdát. 
 
 
3. Laj la laj ...  
 
 
4. Já, malíř Podzim, jsem tu zpátky, ty, malíř Podzim, jsi tu zpátky, 
 v korunách stromů plátno mám, v korunách stromů plátno máš, 
 já musím spěchat, čas mám krátký, ty musíš spěchat, čas máš krátký, 
 než řekne Zima:"Jsem tu pán," než řekne Zima:"Jsem tu pán."  
 
 
5. "Jsem tu pán," řekne Zima bílá, "jsem tu pán," řekne Zima bílá, 
 konec je s malováním tvým, konec je s malovaním mým, 
 z barev tvých jenom špína zbývá, z barev mých jenom špína zbývá, 
 tvé plátno sněhem rozpíjím, mé plátno sněhem rozpíjíš.  
 
6. = 3. 
 
7. = 3.  
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Jaro 
Fešáci  

 
    Ami         C         G                      Ami 
1. My čekali jaro, a zatím přišel mráz, 
                        C           G                      Ami 
 tak strašlivou zimu nezažil nikdo z nás, 
                                  C            G                  Ami 
 z těžkých černých mraků se stále sypal sníh 
                C            G                  Ami 
  a vánice sílí v poryvech ledových. 
         C                             G 
  Z chýší dřevo mizí a mouky ubývá, 
   Dmi                             G 
 do sýpek se raději už nikdo nedívá, 
     C                                       G 
 zvěř z okolních lesů nám stála u dveří 
 Dmi                         G                                  Ami 
 a hladoví ptáci přilétli za zvěří, a stále blíž. 
 
2. Jednoho dne večer, to už jsem skoro spal, 
 když vystrašenej soused na okno zaklepal: 
 "Můj synek doma leží, v horečkách vyvádí, 
 já do města bych zašel, doktor snad poradí." 
 Půjčil jsem mu koně, a když sedlo zapínal, 
 dříve, než se rozjel, jsem ho ještě varoval: 
 "Nejezdi naší zkratkou, je tam příkrej sráz 
 a v týhletý bouři tam snadno zlámeš vaz, tak neriskuj!" 
 
3. Na to strašný ráno dnes nerad vzpomínám, 
 na tu strašnou chvíli, když kůň se vrátil sám, 
 trvalo to dlouho, než se vítr utišil, 
 na sněhové pláně si každý pospíšil. 
 Jeli jsme tou zkratkou až k místu, které znám, 
 kterým bych v té bouři nejel ani sám, 
 a pak ho někdo spatřil, jak tam leží pod srázem, 
 krev nám tuhla v žilách nad tím obrazem, já klobouk sňal. 
    Ami                     C              G                 Ami 
*: Někdy ten, kdo spěchá, se domů nevrací ... 
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Jdem zpátky do lesů 
Hudba a text P. Lohonka Žalman  

 
 
 Ami7                        D7                         G    C G 
1. Sedím na kolejích, které nikam nevedou, 
 Ami7                                    D7                      G 
 koukám na kopretinu, jak miluje se s lebedou. 
 Ami7                          D7                                G     Emi 
 Mraky vzaly slunce zase pod svou ochranu, ó, 
 Ami7                                    D7                           G       D7 
 jen ty nejdeš, holka zlatá, kdypak já tě dostanu. 
 
 
 G                               Emi                          Ami7 
R. Z ráje, my vyhnaní z ráje, kde není už místa, 
 C                   G         D7 
 prej něco se chystá, ó, 
 G                                Emi 
 z ráje nablýskaných plesů, 
                          Ami7  C             G      D7 
 jdem zpátky do lesů za nějaký čas. 
 
 
2. Vlak nám včera ujel ze stanice do nebe, 
 málo jsi se snažil, málo šel jsi do sebe. 
 Šel jsi vlastní cestou, a to se dneska nenosí, 
 i pes, kterej chce přízeň, napřed svýho pána poprosí. 
 
R: Z ráje, ... 
 
3. Už tě vidím z dálky, jak máváš na mne korunou, 
 jestli nám to bude stačit, zatleskáme na druhou. 
 Zabalíme všecky, co si dávaj rande za branou, 
 v ráji není místa, možná v pekle se nás zastanou. 
 
R: Z ráje, ... 



 41 

Historie skautingu v datech 
 

1857 - 22.února se v Londýně narodil Robert Baden-Powell, zakladatel 
skautingu a světový náčelník skautů  

1860 - 14.srpna se narodil v Anglii Ernest Thompson Seton, zakladatel 
 woodcraftu a první náčelník skautů USA  

1876 - 5.září se v Praze narodil Antonín František (Benjamin) Svojsík,  
zakladatel českého skautingu.  

1889 - 22.února se narodila Olave St. Clair Soames, provdaná  
Baden-Powellová, světová náčelní skautek  

1907 - první skautský tábor Roberta Baden-Powella na ostrůvku Brownsea  
1908 - v lednu založena v Anglii první skautská organizace na světě  

- The Boy Scouts  
1911 - A.B.Svojsík, profesor tělocviku na Žižkovské reálce, jede do Anglie,  

aby viděl skauting na vlastní oči. Překládá Scouting for Boys, vede 
první družinu českých skautů - svých žáků  

1912 - A.B.S. vede první tábor českých junáků ve Vorlovských lesích 
 u Lipnice  

1914 - založen spolek "Junák - Český skaut"  
1918 - 28. října byla vyhlášena Československá republika. Druhý den  

zřízena skautská pošta a vydány první skautské známky na světě  
1920 - první světové jamboree v Londýně  
1926 - vyhlášen 22.únor za svátek všech skautek světa - Thinking Day  

- Den sesterství  
1936 - návštěva E.T.Setona v Praze  
1938 - 17.září zemřel A.B.Svojsík na streptokokovou nákazu.  
1939 - ustavující sněm Junáka (sjednocení čs. Skautingu) 
1940 - 28.října nařízení o rozpuštění Junáka. Týden nato nacisté přepadli 

ústředí Junáka a zabavili veškerý majetek  
1941 - na své farmě v Keni zemřel světový náčelník lord B-P  
1945 - ihned při Pražském květnovém povstání obnovena skautská činnost  
1946 - založena mohyla na Ivančeně v Beskydech - uctění památky skautů 

popravených nacisty 24. dubna 1945  
1948 -  začala druhá likvidace našeho skautingu.  
1950 - v Ústředním listě republiky Československé oznámen zánik Junáka  
1968 - obnova Junáka  
1969 - 18.července poslal americký skaut-astronaut Neil Armstrong pozdrav 

skautům a skautkám z paluby Apolla 11, tři dny nato byl prvním  
člověkem, který se prošel po Měsíci  

1970 - 1.září potřetí ukončena činnost Českého Junáka. 
1989 - 3. obnova skautingu - 28.prosince schváleny stanovy 

Českého Junáka.  
1990 - IV. - obnovující - sněm Českého Junáka 
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Jdou po mně, jdou 
Jarek Nohavica  

 
                         D            G              D 
1. Býval jsem chudý jak kostelní myš, 
                 F#mi          G                     A 
 na půdě půdy jsem míval svou skrýš, 
   G                    D     A                 Hmi 
   [: pak jednou v létě řek' jsem si: ať, 
                   D          G                 D 
 svět fackuje tě, a tak mu to vrať.  :] 
 
2. Když mi dát nechceš, já vezmu si sám, 
 zámek jde lehce a adresu znám, 
   [: zlato jak zlato, dolar či frank, 
 tak jsem šel na to do National Bank.  :] 
 
                            D       G       D 
R: Jdou po mně, jdou, jdou, jdou, 
                                   G              A 
 na každém rohu mají fotku mou, 
                      Hmi  G               D 
 kdyby mě chytli, jó, byl by ring, 
                                     C                   G   A  D 
 tma jako v pytli je v celách Sing-sing. 
 
3. Ve státě Iowa byl od poldů klid, 
 chudičká vdova mi nabídla byt, 
   [: jó, byla to kráska, já měl peníze, 
 tak začla láska jak z televize.  :] 
 
4. Však půl roku nato řekla mi:"Dost, 
 tobě došlo zlato, mně trpělivost, 
   [: sbal svých pár švestek a běž si, kam chceš," 
 tak jsem na cestě a chudý jak veš.  :] 
 
R: 
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5. Klenotník Smith mi do očí lhal, 
 dvě facky slíz a dal, vše mi dal, 
   [: a pak jsem vzal nohy na ramena, 
 ten, kdo nemá vlohy, nic neznamená.  :] 
 
 
6. Teď ve státě Utah žiju spokojen, 
 pípu jsem utáh a straním se žen, 
   [: jó, kladou mi pasti a do pastí špek, 
 já na ně mastím, jen ať mají vztek.  :] 
 
 
R: Jdou po mně jdou, jdou, jdou, 
 na nočních stolcích mají fotku mou, 
 kdyby mě klofly, jó, byl by ring, 
 být pod pantoflí je hůř než v Sing-sing. 
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Jednou to pomine 
 Radůza 
 
 
 Ami                                                  G 
1. Jednou to pomine, dobrý, zlý, jen my ne,  
                        Ami            G 
 jednou to přebolí, ať je to cokoli.  
 Ami                                            G 
 Jednou se vyhrabem z každýho trápení,  
                                  Ami                G 
 mezi zemí, nebem, nic na věky není.  
  
 
 
 Ami  G Ami  C         G         C 
R: Nad ránem, domů, do Dejvic,  
 C        Ami                 C       E      Ami 
 nezapomeň, na věky sám nejsi nic.  
 
 
2. Jednou se zbavíme, všeho, co vlečeme,  
 nějak to přežijme, těžko a přece ne.  
 Jednou nás opustí, co jsme si nalhali,  
 křídlama zašustí kéž je to za námi.  
 
 
R. Nad ránem...  



 45 

Karavana mraků  
Karel Kryl  

 
    D                                  Hmi 
1. Slunce je zlatou skobou na vobloze přibitý, 
  G                  A                D A7 
 pod sluncem sedlo kožený, 
   D                                           Hmi 
 pod sedlem kůň, pod koněm moje boty rozbitý 
 G          A              D    D7 
 a starý ruce sedřený. 
 
   D7        G            A                 Hmi 
R: Dopředu jít s tou karavanou mraků, 
                         G           A                Hmi 
 schovat svou pleš pod stetson děravý, 
                    Emi         A7   Hmi          Emi 
   [: jen kousek jít, jen chvíli, do soumraku, 
                       Hmi             F#           Hmi    A7 
 až tam, kde svítí město, město bělavý.  :] 
 
2. Vítr si tiše hvízdá po silnici spálený, 
 v tom městě nikdo nezdraví, 
 šerif i soudce - gangsteři, voba řádně zvolení 
 a lidi strachem nezdraví. 
 
3. Sto cizejch zabíječů s pistolema skotačí 
 a zákon džungle panuje, 
 provazník plete smyčky, hrobař kopat nestačí 
 a truhlář rakve hobluje. 
 
R: V městě je řád a pro každého práce, 
 buď ještě rád, když huba voněmí, 
   [: může tě hřát, že nejsi na oprátce 
 nebo že neležíš pár inchů pod zemí.  :] 
4. = 1. 
 

R: Pryč odtud jít s tou karavanou mraků, 
 kde tichej dům a pušky rezaví, 
   [: orat a sít od rána do soumraku 
 a nechat zapomenout srdce bolavý.  :] 
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Kdyby se v komnatách 
Uhlíř - Svěrák  

 
 
 C                                Gmi 
1. K životu na zámku, mám jednu poznámku, 
 F                                 C 
 Je tu neveselo, je tu truchlivo. 
                                              Gmi 
 V ostatních královstvích, nezní tak málo smích, 
 F                                  C 
 Není neveselo, není truchlivo. 
 
 
 C7               F                                         C 
R: Kdyby se v komnatách, běhoun jak hrom natáh, 
                 Dmi          G        C 
 a na něm akrobati, začali kejklovati. 
 C7                   F                         C 
 Kdyby nám v paláci, pištěli dudáci, 
                Dmi             G               C 
 To by se krásně žilo, to by byl ráj. 
 
 
2. Kde není muzika, tam srdce naříká, 
 tam je neveselo, tam je truchlivo. 
 Chtěla bych dvůr pestrý, kde znějí orchestry, 
 kde není neveselo, žádné truchlivo. 
 
 
R: 
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Když jde malý bobr spát 
Jan Vodňanský / Petr Skoumal  

 
                  D                   A               G                A 
1. Když jde malý bobr spát, bobr spát, bobr spát 
  D                               A              G               D 
 tak si chvilku hraje rád, hraje rád, hraje rád. 
                               A              G              A 
 Postaví se na zadní, na zadní, na zadní, 
  D                               A              G          D 
 jenom bobře nespadni, jenom nespadni. 
 
       A  
R: Prosím Vás buďte tak dobří, dělejte to jako ti bobři. 
 D                                 A      D                          A 
 Raději hned po dobrém následujte za bobrem. 
 
 
2. Když jde malý bobr spát, bobr spát, bobr spát 
 dobrá jídlo jídá rád, jídá rád, jídá rád. 
 Pije mléko glo, glo, glo, glo, glo, glo, glo, glo, glo, 
 aby mu to pomohlo, dělá glo, glo, glo. 
 
R: Prosím Vás ...... 
 
3. Když jde malý bobr spát, bobr spát, bobr spát 
 tak si uši myje rád, myje rád, myje rád. 
 Vyčistí si pravý zub, levý zub, dupy dup 
 a už spinká jako dub, spinká jako dub. 
 
R: Prosím Vás buďte tak hodní, dělejte to jak bobři vodní. 
 Stejně Jarda, jako Jan, pochodujte do hajan. 
 
4. = 1. 
 
R: 
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Když se malej Jack narodil 
Jiří Voskovec / Jan Werich 

 
 D                                                           A 
1. Když se malej Jack narodil to bylo slávy: 
                                                       D 
 pan starosta gratuloval, bučely krávy. 
                                                                             A 
 Táta z něj chtěl každým coulem námořníka mít, 
                                                             D 
 tak mu dával od malička slivovici pít. 
 
 
 D 
R: Jó, Jack se strašně vody štítí, 
 G                                A 
 jak má námořníkem býti? 
 D 
 Původem z moravské vísky 
           G                 A            D 
 nezná vodu zato zná whisky. 
 
 
2. Když Jackovi táhlo kvapem na čtrnáctý rok, 
 řek´ mu táta: "teď uděláš do života krok! 
 Máma ti dá slivovici a já vokurku 
 a pojedeš třetí třídou až do Hamburku". 
 
R: Jack se strašně vody... 
 
3. V Hamburku hned za nádražím v první ulici 
 Jackovi se začlo stejskat po slivovici. 
 Zapad´ do první putyky, už z ní nevyšel, 
 šestapadesát let vo něm nikdo neslyšel. 
 
R: Jack se strašně vody... 
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4. Když mu bylo sedmdesát let a jeden den, 
 pohádal se s putykářem, zaplatil, šel ven. 
 Dojemný to vskutku pohled na tu postavu, 
 jak s vlajícím plnovousem kráčí k přístavu. 
 
 
R: Jack se strašně vody... 
 
 
5. A tak Jack, co vetchý stařec, dílem náhody 
 poprvé v životě spatřil tolika vody. 
 Řek´si: "Hele, slivovice", skočil tam a pil 
 a než přišel vodě na chuť, Jack se utopil. 
 
 
R: Tak dlouho se vody štítil, 
 až se na tu vodu chytil. 
 Původem z moravské vísky, 
 měl pít sodovou vodu ne whisky. 
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Kláda 
Hop trop  

 
    Hmi 
1. Celý roky prachy jsem si skládal, 
  D                     A                Hmi 
 nikdy svýho floka nepropil, 
 vod lopaty měl vohnutý záda, 
  D                          A                 Hmi 
 paty od baráku jsem neodlepil, 
  A                                      Hmi 
 nikdo neví, do čeho se někdy zamotá, 
           D        A                   Hmi 
 tohle já už dávno pochopil. 
 
2. Taky kdysi vydělat jsem toužil, 
 brácha řek' mi, že by se mnou šel, 
 tak jsem háky, lana, klíny koupil, 
 a sekyru jsme svoji každej doma měl, 
 a plány veliký, jak fajn budem se mít, 
 nikdo z nás pro holku nebrečel. 
 
    G       D              Emi             Hmi A                Hmi 
R: Duní kláda korytem, bacha dej, hej, bacha dej, 
     G           D                Emi         F# 
 s tou si, bráško, netykej, netykej! 
 
3. Dřevo dostat k pile, kde ho koupí, 
 není těžký, vždyť jsme fikaný, 
 ten rok bylo jaro ale skoupý, 
 a teď jsme na dně my i vory svázaný, 
 a k tomu můžem říct jen, že nemáme nic, 
 jen kus práce nedodělaný. 
 
R: 
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Kolej yesterday 
Petr Skoumal / Pavel Šrut  

 
 Dmi 
1. To bejvávaly na koleji časy, 
 Dmi        Bb            F 
 už ráno začal večírek, 
 F                                         Dmi 
 někdo dal dvacet někdo stovku 
 F                                Dmi 
 a stavěli jsme Eiffelovku 
                   Bb    C     Dmi 
 ze snů a z peří ze sirek. 
 
2. To tenkrát ještě rostly holkám vlasy, 
 to bylo před tím vejbuchem 
 a kdo měl žízeň, tak ji hasil, 
 a kdo měl žízeň, tak ji hasil, 
                     Bb        C    F         A 
 vracel se s kytkou za uchem. 
 
                        D              G 
R: Prázdnou ulicí na kolej, 
 G          C                       F 
 jó, to je dávno - yesterday, 
       F        Emi   A    Dmi 
 Yesterday. 
 
3. To bejvávalo na koleji snění, 
 bramborák voněl v kuchyni, 
 někdo dal dvacet někdo pade, 
 za to jsme měli, kamaráde, 
 hned štěně piva ve skříni. 
 
4. Tenkrát, hochu, jěště ozáření 
 hrozilo leda vod slunce 
 a byly řeky po setmění, 
 a byly řeky po setmění, 
 kde jsi moh čekat na sumce. 
 

R. A pak je hodit na olej, 
 jó, to je dávno - yesterday, 
 Yesterday. 
 
5. To bejvávaly na koleji časy, 
 už ráno začal večírek, 
 někdo dal dvacet někdo stovku 
 a někdo zbořil Eiffelovku  
 ze snů a peří ze sirek. 
 
R. A od tý doby na kolej, 
 patří už dávno yesterday, 
 Yesterday. 
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Kolik je na světě moří 
 Vodňanský + Skoumal 
 
 C 
 Kolik je na světě moří 
                               Dmi 
 Kolik je na světě řek 
                                 Emi 
 Kolik je smutků a hoří 
 F                             Gsus4 G 
 Kolik je rozlitých mlék 
 
 Kolik je na světě očí 
 Kolik je na světě snů 
 Kolik se koleček točí 
 Kolik je nocí a dnů  
 
R: Toho i toho je mnoho 
 Toho i toho je moc 
 Jediné slunce je jedno 
 A to když zajde... je noc 
 
 Kolik je na světě poupat 
 Kolik je na světě knih 
 Kolik je jezevčích doupat 
 Kolik je jezevců v nich  
 
 Kolik je na světě školek 
 Kolik je na světě škol 
 Kolik je kluků a holek 
 Kolik je šlapacích kol  
 
R: Toho i toho je mnoho 
 Lidí i moří a jmen 
 Jediné slunce je jedno 
 A to když vyjde... je den 
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Kozel 
Jarek Nohavica  

 
 
                    G                       C 
1. Byl jeden pán, ten kozla měl, 
             D                     G 
 velice si s ním rozuměl, 
                                                C 
 měl ho moc rád, opravdu moc, 
                    D                        G 
 hladil mu fous na dobrou noc. 
 
 
2. Jednoho dne se kozel splet', 
 rudé tričko pánovi sněd', 
 jak to pán zřel, zařval "jéjé", 
 svázal kozla na koleje. 
 
 
3. Zahoukal vlak, kozel se lek': 
 "to je má smrt", mečel "mek, mek", 
 jak tak mečel, vykašlal pak 
 rudé tričko, čímž stopnul vlak. 
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Král a klaun 
Karel Kryl  

 
 
    G C G C G C 
 
 
     D   C         G  C G       C         G   C G 
1. Král do boje táh', do veliké dálky, 
        C              G        D7                     G 
 a s ním do té války jel na mezku klaun, 
   D     C         G  C G          C            G   C G 
 než hledí si stáh', tak z výrazu tváře 
   C                      G      D7                  G 
 bys nepoznal lháře, co zakrývá strach. 
   D7                                    G 
 Tiše šeptal při té hrůze: "Inter arma silent musae," 
   A                                         D7   C#7 D7 
 místo zvonku cinkal brněním, 
          C         G  C G       C         G   C G 
 král do boje táh', do veliké dálky, 
 C                      G       D7                     G  H  C G A7 
 a s ním do té války jel na mezku klaun. 
 
 
 
2. Král do boje táh', a sotva se vzdálil, 
 tak vesnice pálil a dobýval měst, 
 klaun v očích měl hněv, když sledoval žháře, 
 jak smývali v páře prach z rukou a krev. 
 Tiše šeptal při té hrůze:"Inter arma silent musae," 
 místo loutny držel v ruce meč, 
 král do boje táh', a sotva se vzdálil, 
 tak vesnice pálil a dobýval měst. 
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3. Král do boje táh', s tou vraždící lůzou 
 klaun třásl se hrůzou a odvetu kul, 
 když v noci byl klid, tak oklamal stráže 
 a, nemaje páže, sám burcoval lid. 
 Všude křičel do té hrůzy, ve válce že mlčí Múzy, 
 muži by však mlčet neměli, 
 král do boje táh', s tou vraždící lůzou 
 klaun třásl se hrůzou a odvetu kul. 
 
 
 
4. Král do boje táh', a v červáncích vlídných 
 zřel, na čele bídných jak vstříc jde mu klaun, 
 když západ pak vzplál, tok potoků temněl, 
 klaun tušení neměl jak zahynul král: 
 kdekdo křičel při té hrůze: "Inter arma silent musae," 
 krále z toho strachu trefil šlak, 
 klaun tiše se smál a zem žila dále 
 a neměla krále, klaun na loutnu hrál, 
    D7                      G      D7                       G 
 klaun na loutnu hrál, klaun na loutnu hrál ... 
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Královské Reggae 
 
 
 D 
 Umbabau, umbabaumbaumba 
 Hmi 
 umbabau, umbabaumbaumba 
 D 
 Umbabau, umbabaumbaumba 
 Hmi 
 umbabau, umbabaumbaumba  
 
 
 D  
1. Někdo ráčí kráčet v brnění 
                              A7 
  má na něm rádoby erb 
      D                         G 
 Když není urozen, rychle je prozrazen 
 D            A7    D 
 když neříká krásné er 
                   A7   D               A7  D 
 Tak ten si říká o malér  
 
 
2. 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 
 
 
 G                             D  
R: Královské reggae, královské reggae 
 G                            A7 
 královské reggae, královské reggae  
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3. 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.  
 
 
4. Mějte, prosím, trochu strpení, 
 rozhodně všechno je fér. 
 Tak proč ty trampoty, příšerné drahoty, 
 přece slyšíš to mé er, 
 které mě pasovalo nad průměr. 
 
 
R:  Královské .. 
 
 
 Umbabau...  
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Lájoš 
 
 
 
 Ami              C 
1. Pytá sa ma nevesta 
 F              G7 
 nech sa pytá ak sa pytá, 
 C         Ami 
 ja som cikán, nemám nič, 
 E            Ami 
 k láske mi nič netreba 
 
 
 akordy jako sloka: Ami  C  F  G7  C  Ami  E  Ami 
R: Ná na nananá, nananá na…  
 
 
2. Pytá sa ma nevesta 
 A v čom budeš kašu (guláš) variť, 
 ja som cikán, nemám nič, 
 k láske mi nič netreba 
 
R: 
 
1., 2., 1., 2. … zrychlovat 
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Láska dětem 
 Autor: Topol 
 
  Ami                    Dmi 
1. Stále se někde zbrojí, 
 G                    Ami   
 proto se lidé bojí, 
   Ami                 Dmi 
 stále se někde válčí, 
 G                                   Ami  
 tak dejte dětem lásku radši. 
  
2. Stále rasismus vládne, 
 jednou však už klec spadne. 
 Tak dejte radši dětem lásku, 
 ať nemají krk na provázku. 
  
 Ami     F                       G 
R: Dejte, prosím, lásku dětem, 
     C                       Ami 
 ať chodí šťastné světem, 
      F                   G 
 ať mají klidné spaní 
    C                    Ami C7 
 a mají radost s námi. 
   F                    G 
 Ať vidí jejich mámy, 
     C                      Ami 
 že pravda je tu s námi, 
   F                       G 
 i když je někdy krutá, 
       C           Ami 
 je prostě nevyhnutá. 
    Nevyhnutá. 
 

 
3. Proč si nikdo neví rady 
 s těmi, co umírají hlady? 
 Tak zabraňte té lhostejnosti 
  těch, co se nají do sytosti. 
  
4. Proč se mámy bojí o své děti, 
 když letadlo nad městem letí? 
 Tak dejte radši dětem lásku 
 a ne jejich život v sázku. 
 
R: 
 
5. Proč měli bychom věčně válčit, 
 když můžeme jiný život začít? 
 Ať mlčí válečné zbraně 
 a lidi, ať zapomenou na ně. 
 
6. Ať další pokolení 
 nic neví o válčení. 
 A lidi z celého světa 
 ať pojí jen mírová meta. 
 
R: 
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Lodníkův lament 
Hop trop  

 
 
   Emi         G                             D                  G          D          G 
1. Já snad hned, když jsem se narodil, na bludnej kámen šláp', 
                              D                Emi    D            Emi 
 a do školy moc nechodil, i tak je ze mě chlap, 
              G                   D                       G        D   G 
 velký dusno, který nad hlavou mi doma viselo, 
                               D                   Emi     D      Emi D G D G C G 
 drsnýmu chlapu nesvědčí, já ťuk' si na čelo. 
 
 
         G                                  D 
R: Máma mě doma držela a táta na mě dřel, 
                                                              G 
 já moh jsem jít hned študovat, kdybych jen trochu chtěl, 
                                             D 
 voženit se, vzít si ňákou trajdu copatou 
                                    G                         D     Emi 
 a za její lásku platit celou vejplatou, hó hou. 
 
 
2. Potom do knajpy jsem zašel a tam uslyšel ten žvást, 
 že na lodích je veselo a fasujou tam chlast, 
 a tak honem jsem se nalodil na starej vratkej křáp, 
 kde kapitán byl kořala a řval na nás jak dráb. 
 
R: 
 
3. Vlny s kocábkou si házely a každej dostal strach 
 a my lodníci se vsázeli, kdo přežije ten krach, 
 všechny krysy z lodi zmizely a v dálce maják zhas 
 a první byl hned kapitán, kdo měl korkovej pás. 
 
R: 
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4. Kolem zubama už cvakali žraloci hladoví, 
 moc nikomu se nechtělo do vody ledový, 
 k ránu bouře trochu ustala, já mořskou nemoc měl, 
 všem, co můžou chodit po zemi, jsem tolik záviděl. 
 
 
R: 
 
 
5. Jako zázrakem jsme dojeli, byl každý živ a zdráv 
 a všichni byli veselí, jen já jsem rukou máv', 
 na loď nikdy víc už nevlezu, to nesmí nikdo chtít, 
 teď lituju a vzpomínám, jak jen jsem se moh' mít. 
 
  
R: 
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Louisiana 
Hop trop  

 
 
             Emi 
1. Ten, kdo by jednou chtěl bejt vopravdickej chlap 
          G                 D                Emi 
 a na šífu křížit svět ho neleká, 
 teď příležitost má a stačí, aby se jí drap', 
       G                   D                 Emi 
 ať na tu chvíli dlouho nečeká. 
 
 
   Emi  G D             G D    G        D                   A Emi 
R: Louisiana, Louisiana zná už dálky modravý, 
   G D         G D            G                 D 
 bílá Louisiana, jako víra pevná loď, 
                                Emi                                         D                    Emi 
 podepiš a s náma pojď, taky hned si z bečky nahni na zdraví. 
 
 
2. Jó, tady každej z nás má ruku k ruce blíž, 
 když to musí bejt, i do vohně ji dá, 
 proti nám je pracháč i kostelní myš, 
 nám stačí dejchat volně akorát. 
 
R: 
 
3. Až budem někde dál, kde není vidět zem, 
 dvě hnáty křížem vzhůru vyletí, 
 zas bude Černej Jack smát se nad mořem, 
 co je hrobem jeho obětí. 
 
R: 
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Mája 
 
 Česky: 
             C                  F               C 
1. Chtěl bych mít s tebou dítě, Májo má 
                  Emi            Ami             G 
 chtěl bych mít s tebou dítě, Májo má 
                   F                 C                      Dmi            G 
 chtěl bych mít s tebou dítě, chtěl bych mít s tebou dítě, 
                    C                F               C 
 chtěl bych mít s tebou dítě, Májo má 
 
 Slovensky: 
2. Chcel by som mať s tebou dieťa, Májo má... 
 

Rusky: 
3. Ja chaču s taboj rebjonka, Májo má... 
 

Německy: 
4. Ich möchte kleine Kinder, Májo má... 
 

Anglicky: 
5. I want with you litlle baby, Májo má... 
 

Francouzsky: 
6. Ž petýt živej anfant, Májo má... 
 

Italsky: 
7. Šupito presto di banbíno, Májo má... 
 

Čínsky: 
8. Ťing ťang ťong rákos bejby, Májo má... 
 

Maďarsky: 
9. Ferenc vároš máloš hároš, Májo má... 
 

Holandsky: 
10. En vajvil hil fil kindr, Májo má... 
 

Španělsky: 
11. Quere tengo kon tu niňo, Májo má... 
 

Rómsky: 
12. Af džas keras čavoro, Májo má... 
 

Hantecem: 
13. Ja ti chcu uvařiť svišťa, Májo má... 
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Mašinka 
Semtex  

 
 
        C                                       F               C 
R. Jede jede mašinka kouří se jí z komínka 
           F           G            F               C        C F C F C F C 
   [: jede jede do dáli veze samý vožralý.  :] 
 
 
1. Neusínej nechoď spát, neusínej nechoď spát 
   [: až do rána bílýho my budem zpívat a budem hrát :] 
 
 
2. Lásko má jsi jediná, do třinácti nevinná 
   [: vyhrnu si rukávy praštím s tebou do trávy  :] 
 
R: 
 
3. Přijde ke mně průvodčí kleštičkama zatočí 
    lístky prosím - nemám prosím, jak to prosím - to máte tak. 
 
R: 
 
4. Jel jsem jednou tramvají a pod sedačkou potají 
   přistoupila starší dáma přisedla mi dařbujána 
 
R: 
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Mezi horami 
Čechomor  

 
 
     Gmi 
1. [: Mezi horami lipka zelená  :] 
 Bb                    F             Gmi 
    [: Zabili Janka, Janíčka, Janka 
         Gmi/F    Gmi 
 miesto jeleňa  :] 
 
 
2. [: Keď ho zabili zamordovali :] 
    [: Na jeho hrobě, na jeho hrobě 
 kříž postavili  :] 
 
 
3. [: Ej, křížu, křížu ukřižovaný  :] 
    [: Zde leží Janík, Janíček, Janík 
 zamordovaný  :] 
 
 
 Mezihra 
 
 
4. [: Tu šla Anička plakat Janíčka  :] 
    [: Hneď na hrob padla a viac nevstala 
 dobrá Anička  :] 
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Mississippi blues 
Pacifik  

 
 
    Ami                         Dmi 
1. Říkali mu Charlie a jako každej kluk 
   Ami        G                 Ami   E 
 kalhoty si o plot potrhal, 
 Ami                          Dmi 
 říkali mu Charlie a byl to Toma vnuk, 
  Ami                  G                  Ami 
 na plácku rád košíkovou hrál, 
    C                                            F 
 křídou kreslil po ohradách plány dětskejch snů, 
 Dmi                                         E 
 až mu jednou ze tmy řekli: konec je tvejch dnů, 
  Ami                                  Dmi 
 někdo střelil zezadu a vrub do pažby vryl, 
             Ami           G                 Ami 
 nikdo neplakal a nikdo neprosil. 
 
 
            C                    Ami     F               G                 C 
R: Mississippi, Mississippi, černý tělo nese říční proud, 
                                   Ami    F                G                 C  E 
 Mississippi, Mississippi, po ní bude jeho duše plout. 
 
 
2. Říkali mu Charlie a jako každej kluk 
 na trubku chtěl ve smokingu hrát, 
 v kapse nosil kudlu a knoflíkovej pluk, 
 uměl se i policajtům smát, 
 odmalička dobře věděl, kam se nesmí jít, 
 který věci jinejm patří a co sám může mít, 
 že si do něj někdo střelí jak do hejna hus, 
 netušil, a teď mu řeka zpívá blues. 
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R: 
 
3. Chlapec jménem Charlie, a jemu patří blues, 
 ve kterým mu táta sbohem dal, 
 chlapec jménem Charlie snad ušel cesty kus, 
 tam kde předtím tolikrát si hrál, 
 nepochopí jeho oči, jak se může stát, 
 jeden že má ležet v blátě, druhej klidně spát, 
 jeho blues se naposledy řekou rozletí, 
 kdo vyléčí rány, smaže prokletí. 
 
R: 
 
                       C                    Ami 
R: + [: [: Mississippi, Mississippi ... :] :] 
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Mniši jsou tiší 
Lotrando a Zubejda  

 
 
    C            Ami          C           Ami  
1. Mniši jsou tiší, jsou tiší, jak myši 
    Dmi             G           Dmi          G          C        F        C 
 a do kroniky píší, že Léta Páně 5, zas nezměnil se svět. 
 
 
2. Lidé jsou hříšní, jak v Praze, tak v Míšni 
 a letos je dost višní a svatá Lucie zas noci upije. 
 
 
 F                Fm       C         C7 F           Fm            C              C7 
R: V klášteře nemaji pohodlí, celý čas prakticky promodlí, 
 F              Fm             C    A  D7                                  G   G7 
 když utichne bzukot včel, jdou spáti do prostých cel. 
 
 
3. Mniši jsou tiší a od lidí se liší, 
 že zájmy mají vyšší a ne ty pozemské, nemyslí na ženské. 
 
 
4. Dosti se postí a jen když přijdou hosti, 
 tak ve vší počestnosti si přihnou ze sklínky, 
 však z takhle malinký. 
 
 
R: 
 
 
5. = 4. 

+ však z takhle malinký, však z takhle malinký. 
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Montgomery   
 
 
 D                                 G       Emi 
1. Déšť ti holka smáčel vlasy, 
 A7                                       D      A7 
 z tvých očí zbyl prázdnej kruh. 
 D                               G      Emi 
 Kde je zbytek tvojí krásy, 
 A7                             D      A7 
 to ví dneska jenom Bůh. 
 
R: Z celé jižní escadrony, 
 nezbyl ani jeden muž. 
 V Montgomery bijou zvony, 
 déšť ti smejvá ze rtů růž. 
 
2. Na kopečku v prachu cesty, 
 leží i tvůj generál, 
 v ruce šátek od nevěsty, 
 ale ruka leží dál. 
 
R: 
 
3. Tvář má zšedivělou strachem, 
 zbylo v ní pár těžkejch chvil, 
 proužek krve ztékal prachem, 
 déšť mu slepil vlasy jak jíl. 
 
R: 
 
4. Déšť ti šeptá jeho jméno 
 šeptá ho i listoví, 
 lásku měl rád víc než život, 
 to ti nikdy nepoví. 
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Morituri te salutant 
Hudba i text Karel Kryl  

 
                 Ami       G          Dmi        Ami 
1. Cesta je prach a štěrk a udusaná hlína 
 C          F            G7                 C 
 a šedé šmouhy kreslí do vlasů 
                             Dmi       G             C                     E  Ami 
 a z hvězdných drah má šperk, co kamením se spíná, 
              G         Emi               Ami 
 a pírka touhy z křídel Pegasů. 
                             F             G7           C                    E 
 A z hvězdných drah má šperk, co kamením se spíná, 
 Ami      G         Emi               Ami 
 a pírka touhy z křídel Pegasů. 
 
2. Cesta je bič, je zlá jak pouliční dáma, 
 má v ruce štítky, v pase staniol, 
   [: a z očí chtíč jí plá, když háže do neznáma 
 dvě křehké snítky rudých gladiol.  :] 
 
                  G 
R: Seržante, písek je bílý jak paže Daniely, 
 Ami 
 počkejte chvíli! Mé oči uviděly 
 G7 
 tu strašně dávnou vteřinu zapomnění, 
 Ami                          G7 
 seržante! Mávnou, a budem zasvěceni! 
 C                                  E 
 Morituri te salutant, morituri te salutant! 
 
3. Tou cestou dál jsem šel, kde na zemi se zmítá 
 a písek víří křídlo holubí, 
   [: a marš mi hrál zvuk děl, co uklidnění skýtá 
 a zvedá chmýří, které zahubí.   :] 
 
4. Cesta je tér a prach a udusaná hlína, 
 mosazná včelka od vlkodlaka, 
   [: rezavý kvér - můj brach a sto let stará špína 
 a děsně velká bílá oblaka.  :] 
R: 
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Nad stádem koní  
Buty  

 
  D                  A     Emi 

1. Nad stádem koní 
 Emi           G 
 podkovy zvoní, zvoní, 
  D               A        Emi 
 černý vůz vlečou 
  Emi    G 
 a slzy tečou 
          D 
 já volám 
 
 
 Tak neplač můj kamaráde 
 náhoda je blbec, když krade 
 
 
 D                 A 
 Je tuhý jak veka 
                     Emi 
 a řeka ho splaví 
                  G 
 máme ho rádi 
 
 
              C        G        A 
 No tak co tak co tak co 
 
 
 Vždycky si přál 
 až bude popel 
 i s kytarou 
 vodou ať plavou 
 jen žádný hotel 
 s křížkem nad hlavou 

 
 Až najdeš místo 
 kde je ten pramen 
 a kámen, co praská 
 budeš mít jisto 
 patří sem popel 
 a každá láska 
 
 
 No tak co tak co tak co 
 
 
 Nad stádem koní 
 podkovy zvoní zvoní 
 černý vůz vlečou 
 a slzy tečou 
 a já šeptám 
 
 
                 D        A         G 
 Vysyp ten popel kamaráde 
              D       A G 
 do bílé vody vody 
                 D 
 vyhasnul kotel 
    A          Emi 
 a náhoda je 
                         G D G D G 
 štěstí od podkovy 
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Není to příjemné pomyšlení 
z pohádky Princové jsou na draka 
 
 

 Emi 
1. Jsou tady zlé časy - měla bych se asi 
 D                          Emi 
 měla bych se asi bát 
 Emi 
 Měla bych si lehnout - ochořet a zblednout 
 D                            Emi 
 lékaře si k lůžku zvát 
 
 
                C              D      Emi 
R: Není to příjemné pomyšlení 
                       C                 D      Emi 
 Když na vás krutý drak zuby cení 
               C              D  Emi 
 Není to příjemné mládí 
                          C                      D  Emi 
 Když vás těch šestnáct hlav svádí 
 
 
2. Neplačte mé struny - i když váží tuny 
 proč se máme draka bát 
 Ať si zuby cení - ještě tady není 
 Ještě muže klidně spát 
 
 
R: Není to příjemné pomyšlení 
 Když na vás krutý drak zuby cení 
 Není to příjemné mládí 
 Když vás těch šestnáct hlav svádí 
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Neopouštěj staré známé pro nové 
Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř  

 
 G                                            D 
1. Neopouštěj staré známé pro nové, 
  C                               D                   G 
 zvláště, když jsou momentálně v nouzi, 
                                            D 
 možná mají pamět, jako slonové, 
   C                 D                 G 
 každé ráno tesknota je vzbouzí. 
 
2. Neopuštěj staré věci pro nové, 
 i když barva šediví a prýská, 
 byly kdysi lesklé, byly chromové 
 a teď se jim na smetišti stýská. 
 
    C                  D              G                      Emi 
*. Dneska jsi tak úspěšný a nemáš strach, 
   C                    D              G 
 žádný hřebík netlačí tě v botě, 
  Emi                                 Hmi       
 zítra budeš opuštěný starý brach, 
  C                  D                  G 
 zítra budeš úspěšný kůl v plotě. 
 
Mezihra: Akordy jako u 1. sloky 
 
3. Dneska jsi tak úspěšný a nemáš strach, 
 žádný hřebík netlačí tě v botě, 
 zítra budeš opuštěný starý brach, 
 zítra budeš úspěšný kůl v plotě. 
 
*. Neopouštěj staré známé pro nové,   (recit.+sbor) 
 nebuď na ně zčistajasna drzý, 
 možná mají pamět, jako slonové, 
 možná je to nadosmrti mrzí. 
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Obluda 
Samson & spol.  

 
           Ami 
1. Jó, dvěstě nás tam bylo na brize do Číny 
     C                                                       E 
 a furt se jenom pilo, až tuhly ledviny, 
         F                     G          C                        E 
 a když už bylo k ránu a všichni pod vobraz, 
            Ami                              C                     G 
 křik plavčík na stožáru, a hlásek se mu třás: 
 
 
   C          G             C            G 
R: Já tady nebudu, já vidím vobludu, 
  C                  G            C               G 
 já vocaď pryč pudu, jímá mě strach, 
     C            G             C         G 
 chyťte tu vobludu, sežere palubu, 
  C            G           E                      Ami 
 tohle je vo hubu, ach, ich, och, ach. 
 
 
2. Má vocas dvěstě sáhů a ploutev přes hektar 
 a zubů plnou hubu, a rozcvičuje spár 
 a rozčileně mrká svým vokem jediným, 
 a páchne, řve a krká a z tlamy pouští dým. 
 
R: 
 
3. Rum kapitánem hází, chce pálit z kanónu, 
 zapomněl, že ho v září prochlastal v Kantonu, 
 když uviděl tu bídu, hned zpotil se jak myš, 
 poklekl k komínu, pěl: K tobě, Bože, blíž. 
 
R: 
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4. Náš kormidelník chrabrý je drsná povaha, 
 zalehl u zábradlí a házel flaškama, 
 když na vobludě bouchl kanystr vod ginu, 
 tu přízrak vztekle houkl a vlítl na brigu. 
 
R: 
 
5. Tři stěžně rozlámala na naší kocábce, 
 však ztuhla jako skála, když čuchla k posádce, 
 pak démon alkoholu ji srazil v oceán, 
 my slezli zase dolů a chlastali jsme dál. 
 
 
      Ami 
R: + ach, ich, och, ach ... 
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Omnia vincit Amor 
Klíč  

 
 
    F C Dmi Ami Bb C Dmi F C Dmi Ami Bb C Dmi 
 
   Dmi                      C                        Dmi 
1. Šel pocestný kol hospodských zdí, 
    F                       C               F 
 přisedl k nám a lokálem zní 
   Gmi                         Dmi    C 
 pozdrav jak svaté přikázání: 
 Dmi     C       Dmi 
 omnia vincit Amor. 
 
2. "Hej, šenkýři, dej plný džbán, 
 ať chasa ví, kdo k stolu je zván, 
 se mnou ať zpívá, kdo za své vzal 
 omnia vincit Amor." 
 
 
                F      C          Dmi 
R: Zlaťák pálí, nesleví nic, 
                F         C            F 
 štěstí v lásce znamená víc, 
                 Gmi F                 C A7 
 všechny pány ať vezme ďas! 
 Dmi       C       Dmi 
 Omnia vincit Amor. 
 
 
3. "Já viděl zemi válkou se chvět, 
 musel se bít a nenávidět, 
 v plamenech pálit prosby a pláč, 
 omnia vincit Amor. 
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4. Zlý trubky troubí, vítězí zášť, 
 nad lidskou láskou roztáhli plášť, 
 vtom kdosi krví napsal ten vzkaz: 
 omnia vincit Amor." 
 
R: 
 
5. "Já prošel každou z nejdelších cest, 
 všude se ptal, co značí ta zvěst, 
 až řekl moudrý:"Pochopíš sám 
 omnia vincit Amor - všechno přemáhá láska." 
 
R: 
 
6. "Teď s novou vírou obcházím svět, 
 má hlava zšedla pod tíhou let, 
 každého zdravím větou všech vět: 
 omnia vincit Amor, omnia vincit Amor ..." 
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Osamělý město – Tereza 
Hoboes  

 
        C                 D                G  
1. Ten den, co vítr listí z města svál, 
           C                   D               Emi 
 můj džíp se vracel, jako by se bál, 
     C                D               G 
 že asfaltový moře odliv má 
      C                  D                E 
 a stáj že svýho koně nepozná. 
 
              G                                                        D 
R: Řekni, kolik je na světě, kolik je takovejch měst, 
               Ami                                                   Emi 
 řekni, kdo by se vracel, když všude je tisíce cest, 
                  G                                                        D 
 tenkrát, když jsi mi, Terezo, řekla, že ráda mě máš, 
               Ami                                                      Emi 
 tenkrát ptal jsem se, Terezo, kolik mi polibků dáš 
           D              G 
 naposled, naposled. 
 
2. Já z dálky viděl město v slunci stát 
 a dál jsem se jen s hrůzou mohl ptát, 
 proč vítr mlátí spoustou okenic, 
 proč jsou v ulici auta, jinak nic? 
R: 
 
3. Do prázdnejch beden zotvíranejch aut 
 zaznívá odněkud něžnej tón flaut 
 a v závěji starýho papíru 
 válej' se černý klapky z klavíru. 
R: 
 
4. Tak loudám se tím hrozným městem sám 
 a vím, že Terezu už nepotkám, 
 jen já tu zůstal s prázdnou ulicí 
 a vosamělý město mlčící. 
R: 
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Pijte vodu 
Jarek Nohavica  

 
 
   C 
R: [: Pijte vodu, pijte pitnou vodu, 
                      G         C 
 pijte vodu a nepijte rum!  :] 
 
   C 
1. Jeden smutný ajznboňák 
                                     G       C 
 pil na pátém nástupišti ajrkoňak, 
  C 
 huba se mu slepila 
                                      G   C 
 a diesellokomotiva ho zabila. 
R: 
 
2. V rodině u Becherů 
 pijou becherovku přímo ze džberů, 
 proto všichni Becheři 
 mají trable s játrama a páteří. 
R: 
3. Pil som vodku značky Gorbačov 
 a potom povedal som všeličo a voľačo, 
 vyfásol som za to tri roky, 
 teraz pijem chlórované patoky. 
R: 
4.  Jestes my chlopci z Warszawy, 
 chodime pociagem za robotou do Ostravy, 
 štery litry vodky i mnužstvo piv, 
 bardzo fajny kolektiv. 
R: 
5. Jedna paní v Americe 
 ztrapnila se převelice, 
 vypila na ex rum, 
 poblila jim Bílý dům. 
R: 
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Piju já 
Moravská ze Slovácka   

 
 
 D  
1. Piju já, piju já, už jsem prepil všecko, 
 G               D            A7               D 
 ešče mám prepíjat z koňa sedélečko, 
 G               D            A7               D 
 ešče mám prepíjat z koňa sedélečko. 
 
 
2. Piju ... 
 ešče mám prepíjat tebe, galánečko! 
 
 
3. Piju ... 
 ešče mám prepíjat ženě rubáčisko. 
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Písek 
Nezmaři  

 
 
          Ami D  G                  E7 
1. Jako písek přesíváš mě mezi prsty, 
    Dmi        E7                    Ami G C 
 stejně ti dlaně prázdný zůstanou, 
         Dmi                    G 
   [: ani vodu nepřeliješ sítem, 
                     C       C/H       Ami 
 někdy je strašně málo chtít, 
  Dmi                                 E7               Ami G(E7) C(Ami) 
 já nejsem z těch, co po těžký ráně nevstanou.  :] 
 
 
2. Pevnou vůlí taky příliš neoplýváš, 
 zdá se, že nemíníš mě vážně brát. 
   [: kolik času nám to ještě schází, 
 nebo je všechen dávno pryč, 
 a za čím se to vlastně máme stále hnát?  :] 
 
 
3. Jako kámen najednou mi v cestě stojíš, 
 vím, že se leccos těžko obchází, 
   [: radši zkusím někde jiný příběh, 
 který bude lepší konec mít, 
 ale už teď ti můžu říct, že mi nescházíš.  :] 
 
 
4. Jako písek přesíváš mě mezi prsty, 
 stejně ti dlaně prázdný zůstanou, 
 ani vodu nepřeliješ sítem, 
 někdy je strašně málo chtít, 
 já nejsem z těch co po těžký ráně nevstanou ... 
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Píseň zhrzeného trampa 
Jarek Nohavica  

 
 
   C                            G               F                        C 
1. Poněvadž nemám kanady a neznám písně z pamp, 
   F      C       G                        C    G 
 hóhóhó, a neznám písně z pamp, 
      C                 G                   F                        C 
 vyloučili mě z osady, že prý jsem houby tramp, 
   F      C          G                        C 
 hóhóhó, že prý jsem houby tramp. 
 
 
2. Napsali si do cancáků, jen ať to každej ví, 
 hóhóhó, jen ať to každej ví, 
 vyloučený z řad čundráků ten frajer libový, 
 hóhóhó, ten frajer libový. 
 
 
  C         G              Ami      F                 C 
R: Já jsem ostuda traperů, já mám rád operu, 
  G                 C                  G 
 já mám rád jazz (folk), rock, 
     C        G             Ami          F               C 
 chodím po světě bez nože, to prý se nemože, 
  G                    C C7 
 to prý jsem cvok, 
  F                                  C                         D7 
 já jsem nikdy neplul na šífu, a všem šerifům 
                       G 
 jsem říkal:"Ba ne, pane," 
  C         G              Ami     F               C 
 já jsem ostuda trampů, já když chlempu, 
          G              C 
 tak v autokempu. 
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3. A povídal mi frajer Joe:"Jen žádný legrácky, 
 hóhóhó, jen žádný legrácky, 
 jinak chytneš na bendžo, čestný čundrácký, 
 hóhóhó, čestný čundrácký." 
 
4. Že prý se můžu vrátit zpět, až dám se do cajku, 
 hóhóhó, až dám se do cajku 
 a vodříkám jim nazpaměť akordy na Vlajku, 
 hóhóhó, akordy na Vlajku. 
R: 
 
5. A tak teď chodím po světě a mám zaracha, 
 hóhóhó, a mám zaracha, 
 na vandr jezdím k Markétě a dávám si bacha, 
 hóhóhó, a dávám si bacha. 
 
6. Dokud se trampské úřady nepoučí z chyb, 
 hóhóhó, nepoučí z chyb, 
 zpívám si to svý "nevadí a zase bude líp," 
 hóhóhó,"a zase bude líp." 
         G    C 
R: + v tempu. 
 
5. A tak je mi do pláče, že nesmím na vandr, 
 hóhóhó, že nesmím na vandr, 
 a namísto maskáče nosím skafandr, 
 hóhóhó, nosím skafandr. 
 
6. Dokud se mí kamarádi nepoučí z chyb, 
 hóhóhó, nepoučí z chyb, 
 zpívám si to svý "nevadí a zase bude líp," 
 hóhóhó," a zase bude líp." 
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Pod dubem, za dubem 
Lotrando a Zubejda  

 
 
 Ami 
R: Pod dubem, za dubem - tam si na tě počíháme, 
   E                                                             Ami   G7 
 pod dubem, za dubem - tam tě voškubem. 
 
 
   C           
1. Loupežníci z povolání, to jsou páni, to jsou páni, 
  G 
 loupežníci z profese, nejlepší jsou v okrese. 
 C                                
 My řekneme: "Růce vzhůru" a hned máme peněz fůru, 
  G                                                          C    E 
 žádné jiné řemeslo nikdy tolik neneslo. 
 
R: Pod dubem, za dubem - tam si na tě počíháme, 
 pod dubem, za dubem - tam tě voškubem. 
 
2. 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. 
 
R: Pod dubem, za dubem - tam si na tě počíháme, 
 pod dubem, za dubem - tam tě voškubem. 
 
3. Špatná věc se podařila, hrubá síla zvítězila, 
 tak to chodí na světě, na vzdory vší osvětě. 
 Loupežníci z povolání, to jsou páni, to jsou páni, 
 loupežníci z profese, nejlepší jsou v okrese. 
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Robert Baden-Powell  
 
Narozen: 22. února 1857 
Paddington, Londýn, Anglie 
 
Úmrtí: 8. ledna 1941 
Nyeri, Keňa 
 

 
Dětství: Narodil se jako šestý syn (celkem měl 7 bratrů) v rodině 
profesora geometrie na Oxfordské univerzitě. Po absolvování Rose Hill 
School v Tunbridge Wells bylo B.-P. uděleno stipendim na soukromé 
střední škole Charterhouse school v Godalmingu, hrabství Surrey. Tam, v 
nedalekých lesích, získával své první zkušenosti se stopováním, lovem a 
kuchyňskou úpravou úlovků. Hrál na piáno a violu a také kreslil. 
Prázdniny trávil většinou na lodích, plachtěním a veslováním se svými 
bratry. 
Vojenská kariéra: V době, kdy začala Búrská válka, byl už 
plukovníkem (nejmladším v Britské armádě). Baden-Powell dostal na 
starost organizování jednotek hraničářů na pomoc pravidelné armádě. S 
téměř nevycvičenými muži se Baden-Powell rozhodl proti 
mnohonásobné početní přesila raději bránit, a jako místo obrany zvolil 
regionální centrum Mafeking. Búrové vyhlásili válku 12. října a 
očekávaný útok nastal zanedlouho - první střely dopadly na Mafeking 16. 
října. Proti přesile 8000 Búrských vojáků obránci vydrželi 217 dní. Velký 
podíl na tomto úspěchu měl Baden-Powell, a jeho neobyčejně mazaná 
taktika. Úspěšná obrana Mafekingu byla po dlouhou dobu jediným pro 
Brity příznivým vývojem ve válce, a tak poutala značnou pozornost 
domácí veřejnosti. Po osvobození vypukly v Británii ohromné oslavy. 
Baden-Powell se stal národním hrdinou a nejmladším brigádním 
generálem. Po práci na založení jihoafrické policie se Baden-Powell roku 
1903 vrátil do Anglie, aby nastoupil funkci generálního inspektora jízdy. 
Skautské hnutí: V roce 1907 zorganizoval tábor na ostrově Brownsea a 
to je dnes považováno za počátek skautingu. Do konce života se věnoval 
práci pro skautské hnutí. 
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Pochod marodů  
Jarek Nohavica  

 
 
     Dmi                        F           C      Bb    Dmi 
1. Krabička cigaret a do kafe rum, rum, rum, 
                                               F            C       Bb    Dmi 
 dvě vodky a fernet a teď, doktore, čum, čum, čum, 
         Gmi           Bb      Dmi    Gmi  Bb  A 
 chrapot v hrudním koši, no to je zážitek, 
   Dmi                            F         C      Bb     Dmi 
 my jsme kámoši řidičů sanitek, -tek, -tek. 
 
 
 
2. Měli jsme ledviny, ale už jsou nadranc, -dranc, -dranc, 
 i tělní dutiny už ztratily glanc, glanc, glanc, 
 u srdce divný zvuk, co je to, nemám šajn, 
 je to vlastně fuk, žijem fajn, žijem fajn, fajn, fajn. 
 
 
 
    Dmi        F               C          F 
R: Cirhóza, trombóza, dávivý kašel, 
  Gmi      Dmi    A            Dmi 
 tuberkulóza - jó, to je naše! 
                      F         C            F 
 neuróza, skleróza, ohnutá záda, 
  Gmi       Dmi        A          Dmi 
 paradentóza, no to je paráda! 
             Gmi        Dmi     C                   F 
 Jsme slabí na těle, ale silní na duchu, 
  Gmi           Dmi A                      Dmi 
 žijem vesele,   juchuchuchuchu! 
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3. Už kolem nás chodí pepka mrtvice, -ce, -ce, 
 tak pozor, marodi, je zlá velice, -ce, -ce, 
 zná naše adresy a je to čiperka, 
 koho chce, najde si, ten natáhne perka, -rka, -rka. 
 
 
4. Zítra nás odvezou, bude veselo, -lo, -lo, 
 medici vylezou na naše tělo, -lo, -lo, 
 budou nám řezati ty naše vnitřnosti 
 a přitom zpívati ze samé radosti, -sti, -sti. 
 
 
R: Zpívati: cirhóza, trombóza, dávivý kašel, 
 tuberkulóza, hele, já jsem to našel! 
 Neuróza, skleróza, křivičná záda, 
 paradentóza, no to je paráda! 
 Byli slabí na těle, ale silní na duchu, 
 žili vesele, než měli poruchu. 
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Pole s bavlnou 
Rangers - Plavci / Huddie Leadbelly  

 
             C                                   C7 
1. [: Pane můj, co v nebi je tvůj dům, 
                            F               C 
 má máma můj život dala katům, 
                           (G7)               G7(C) (F) (C) 
 katům mým v polích s bavlnou.  :] 
 
   C7                   F 
R: Den za dnem kůže zná bič katů, 
           C 
 vidíš jen černý záda bratrů, 
                                                   G7 
 jak tam dřou v polích s bavlnou, 
               C                    C7 
 to, co znáš ty v Lousianě, 
                         F                   C 
 černý záda znaj i v Texarcaně, 
                       G7                  C F C 
 i tam jsou v polích s bavlnou. 
 
2. [: Já vím, brzy musí přijít soud, 
 černý záda práva na něm vyhrajou, 
 boží soud v polích s bavlnou.  :] 
R: 
 
3. [: Chtěl bych jít na potem vlhký lány, 
 tak řekni, pane můj, černý zvoň hrany 
 katům svým v polích s bavlnou.  :] 
R: 
 
4. [: Měj, můj pane, co v nebi je tvůj dům, 
 mou duši, když život patří katům, 
 katům mým v polích s bavlnou.  :] 
 
5. 2.  (zrychleně) 
R: 
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Antonín Benjamin Svojsík 
 
 
Narozen: 5. září 1876 
Dvůr Králové nad Labem  
 
Úmrtí: 17. září 1938 
Praha 
 
 

 
Profesor Antonín Benjamin Svojsík byl pedagogem a zakladatelem českého 
skautingu, jeho propagátorem a organizátorem. 
Svojsík (původně Antonín František) se narodil jako druhý ze čtyř synů. Byl 
pohybově nadaný a od mládí se chtěl stát profesorem tělocviku, což se mu 
splnilo. Ale také rád zpíval a stal se členem Českého pěveckého kvarteta. Zde 
také získal jako nejmladší přezdívku Benjamin. Kvarteto se vydalo v roce 1902 
na cestu po světě a sklízelo velké úspěchy. 
Se skautingem se Svojsík seznámil v roce 1910 a v dalším roce se o prázdninách 
vydal do Anglie. Vrátil se nadšený. Po prázdninách 1911 sestavil Svojsík první 
skautský oddíl. Radil se s významnými odborníky a získal pro spolupráci další 
známé osobnosti.  
V roce 1912 o prázdninách vedl Svojsík první skautský tábor nedaleko hradu 
Lipnice. Tábor měl 13 účastníků, mezi nimi např. Jiří Wolker, Rudolf Plajner.  
Svojsík se nejprve pokusil začlenit vznikající skautské oddíly do Sokola, kde ale 
neuspěl. Založil tedy 15. června 1914 samostatný skautský spolek Junák – český 
skaut. 
V roce 1915 začal Svojsík vydávat časopis Junák, který udržel vydávat i v těžké 
válečné době. Skauti pracovali ve prospěch Červeného kříže, ale nebyli 
využíváni pro válečné účely. V roce 1918 bylo v Praze asi 300 skautů a ti se 
zapojili plně do služby Národního výboru. Byla vytvořena skautská pošta, která 
se spolehlivě starala o doručování zásilek v revoluční době. 
Pod vlivem hrozby fašismu se Svojsíkovi nakonec podařilo český skauting 
sjednotit a v roce 1938 vznikl „Junák – svaz skautů a skautek RČS“. 
O prázdninách 1938 odjel Svojsík do Ruska, aby se seznámil s výchovou ruské 
mládeže. Únavu, již přinášelo nepohodlí cesty, nezvyklou stravu a úmorná vedra 
snášel dost těžce a s velkým sebezapřením se vrátil domů 2. srpna 1938. Za 
týden ulehl s horečkami, které stoupaly i přes všechnu lékařskou péči, dostal 
zápal plic a 17. září v 9 hodin dopoledne zemřel.  
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Poraněný koleno 
Pacifik  

 
 
    Emi                           D 
1. Poraněný koleno to místo jméno má, 
   Emi                          D 
 krví zpitá země, co tance duchů zná, 
   Emi                                       D 
 bídu psanců štvanejch a z kulovnice strach, 
  C                       (H7)              H7(Emi) 
 země, která skrývá zlatej prach. 
 
 
2. Dýmky míru zhasly a zoufalství jde tam 
 na pahorek malý, kde z hanby stojí chrám, 
 z hanby bledejch tváří, co prej dovedou žít, 
 s Písmem svatým přes mrtvoly jít. 
 
 
 Emi                              C                      G 
R: Až z větrnejch plání zazní mocný hlas, 
              Emi            G                 Emi 
 zazní hlas, zazní hlas touhy mý, 
                                   C              G 
 Siouxové táhnou z rezervací zas, 
                Emi             G               Emi 
 táhnou zas, táhnou zas, stateční. 
 
 
3. Poraněný koleno je místo prokletý, 
 Siouxové táhnou jak tenkrát před lety, 
 pošlapaný právo kdo v zemi otců má, 
 tomu slova jsou tak zbytečná. 
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4. Poraněný koleno, ať hoří Kristův kříž, 
 dětem týhle země ať slunce vyjde blíž, 
 láska kvete krajem a písně znějí dál 
 tam, kde hrdý Sioux věrně stál. 
 
R: 
 
5. Černý hory v dálce prý otvírají den, 
 tam z jeskyně větrů k nám Mesiáš jde ven, 
 voják hlavu sklopí a k nohám hodí zbraň, 
 pochopí, kdo splatil krutou daň. 
 
 
6. Tři sta bojovníků tak, jako jeden muž, 
 neproklál jim srdce zlý nenávisti nůž, 
 pro kousek svý země svůj život půjdou dát, 
 i jejich děti chtěj' si taky hrát. 
 
R: 
R: 
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Poslední kovboj  
Z. Rytíř / Z. Rytíř  

 
 
1. 
                                   G 
Snad jsem si zmýlil odjezd vlaků, 
                                       D7 
měl zpoždění snad sto let 
já měl namířeno k táboráku, 
                                     G 
co měl se konat naposled. 
A místo něj kouř náklaďáků 
                      G7          C 
mě v tomhle kraji přivítá 
                              D 
a louky plný paneláků, 
                                     G 
skrz který slunce prosvítá. 
 
  
                  
R: 
               G7                     C 
Tak přijíždí poslední kovboj, 
                                      G 
sombréro vmáčklé do čela, 
                                     D 
schvácená herka líně kráčí, 
                                       G  G7 
jako by dál nést ho nechtěla. 
                                         C 
Tak přijíždí poslední kovboj 
                            G 
a nerad vráží do lidí, 
                                      D 
tak přijíždí poslední kovboj 
                                 G 
a nikdo z nás ho nevidí. 

2. 
Snad jsem si zmýlil čísla vlaků, 
co odjížděly do mých snů 
do prašných cest a do bodláků 
z mých oblíbených románů. 
Kde slunce z rozedraných mraků, 
tančí na hlavních pistolí 
snad jsem si zmýlil čísla vlaků, 
tohle je jiný údolí.   
 
R. 
tak přijíždí poslední kovboj, ..... 
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Pověste ho vejš 
Z. Rytíř / Z. Rytíř  

 
Rec: Na dnešek jsem měl divnej sen: slunce pálilo a před saloonem stál v prachu 

dav, v tvářích cejch očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův 
pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápi a dav zašuměl překvapením. I já 
jsem zašuměl překvapením: ten odsouzenec jsem byl já a šerif četl 
neúprosným hlasem rozsudek: 

 
                      Emi                                              G                   D 
1. Pověste ho vejš, ať se houpá, pověste ho vejš, ať má dost, 
                       Ami             Emi               D                   Emi 
 pověste ho vejš, ať se houpá, že tu byl nezvanej host. 
 
2. Pověste ho, že byl jinej, že tu s náma dejchal stejnej vzduch, 
 pověste ho, že byl línej a tak trochu dobrodruh. 
 
             Emi                                                G                       D 
*: Pověste ho za El Paso, za Snídani v trávě a Lodní zvon, 
                   Ami             Emi 
 za to, že neoplýval krásou, 
                    C                               H7                 Emi 
 že měl country rád, že se uměl smát i vám. 
 
                 G                        D                    Ami           G    D 
R: Nad hlavou mi slunce pálí, konec můj nic neoddálí, 
                       G                     D 
 do mých snů se dívám zdáli 
       Ami                         H7 
 a do uší mi stále zní tahle píseň poslední. 
3. 1. 
 
4. Pověste ho za tu banku, v který zruinoval svůj vklad, 
 za to, že nikdy nevydržel na jednom místě stát. 
5. 1. 
 
6. Pověste ho za tu jistou, který nesplnil svůj slib, 
 že byl zarputilým optimistou, a tak dělal spoustu chyb. 
 

*: Pověste ho, že se koukal a že hodně jedl a hodně pil, 
 že dal přednost jarním loukám, 
 a pak se oženil a pak se usadil a žil. 
R:                        
7. 1. 
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Proklatej vůz 
Greenhorns  

 
     C   G            Ami    F           Emi        G 
1. Čtyři bytelný kola má náš proklatej vůz, 
        C       F      C              G      C        F     C        G 
 tak ještě pár dlouhejch mil zbejvá dál, tam je cíl, 
              C          G           C F C 
 a tak zpívej o Santa Cruz. 
 
 
 
    F                             C 
R: Polykej whisky a zvířenej prach, 
   G              C 
 nesmí nás porazit strach, 
          F                              C 
 až přejedem támhleten pískovej plát, 
         D7             G                   C 
 pak nemusíš se už rudochů bát. 
 
 
 
Rec: "Georgi, už jsem celá roztřesená, zastav!" 
 "Zalez zpátky do vozu, ženo!" 
 
2. Jen tři bytelný kola … 
R: 
 
Rec: "Tatínku, tatínku, už mám plnej nočníček!" 
 "Probůh, to není nočníček, to je soudek s prachem!" 
 
3. Jen dvě bytelný kola … 
R: 
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Rec: "Synu, vždyť jedeme jak s hnojem!" 
 "Jó, koho jsem si naložil, toho vezu!" 
 
 
4. Už jen jediný kolo má náš proklatej vůz, 
 tak ještě pár dlouhejch mil zbejvá dál, tam je cíl, 
 a tak zpívej o Santa Cruz. 
 
R: 
 
Rec: "Georgi, zastav, já se strašně bojím Indiánů!" 
 "Zatáhni za sebou plachtu, ženo, a mlč!" 
 
 
5. Už ani jediný kolo nemá náš proklatej vůz, 
 tak ještě pár dlouhejch mil zbejvá dál, tam je cíl, 
 a tak zpívej o Santa Cruz. 
 
R: … až přejedem támhleten pískovej plát … 
 Uááááááá  indiááááníííííííííí 
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Proměny 
Čechomor   

 
 
 Ami                            G               C 
1. Darmo sa ty trápíš můj milý synečku 
                               E                  Ami 
 nenosím ja tebe nenosím v srdéčku 
                G  C  G C   Dmi          E      Ami 
 Přece tvoja nebudu ani jednu hodinu  
 
 
2. Copak sobě myslíš má milá panenko 
 vždyť ty si to moje rozmilé srdénko 
 A ty musíš býti má lebo mi tě Pán Bůh dá  
 
 
3. A já sa udělám malú veveřičku 
 a já ti uskočím z dubu na jedličku 
 Přece tvoja nebudu ani jednu hodinu  
 
 
4. A já chovám doma takú sekérečku 
 ona mi podetne dúbek i jedličku 
 A ty musíš býti má lebo mi tě Pán Bůh dá  
 
 
5. A já sa udělám tú malú rybičkú 
 a já ti uplynu preč po Dunajíčku 
 Přece tvoja nebudu ani jednu hodinu 
 
 
6. A já chovám doma takovú udičku 
 co na ni ulovím kdejakú rybičku 
 A ty přece budeš má lebo mi tě Pán Bůh dá  
 



 97 

 
 
 
    Ami  F   C   F   C   G 
    Ami  F   C   F   C   G 
 
 
7. A já sa udělám tú velikú vranú 
 a já ti uletím na uherskú stranu 
 Přece tvoja nebudu ani jednu hodinu  
 
 
8. A já chovám doma starodávnú kušu 
 co ona vystřelí všeckým vranám dušu 
 A ty musíš býti má lebo mi tě Pán Bůh dá  
 
9. A já sa udělám hvězdičkú na nebi 
 a já budu lidem svítiti na nebi 
 Přece tvoja nebudu ani jednu hodinu  
 
 
10. A sú u nás doma takoví hvězdáři 
 co vypočítajú hvězdičky na nebi 
   [: A ty musíš býti má lebo mi tě Pán Bůh dá  :] 
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První signální 
Chinaski   

 
 
 Em        G               C              Em 
1. Až si zejtra ráno řeknu zase jednou provždy dost, 
 G                    C              Em 
 právem se mi budeš tiše smát. 
      G                C                   Em 
 jak omluvit si svoji slabost, nenávist a zlost, 
            G                  C                       Em 
 když za všechno si můžu vlastně sám. 
 
 
        Am                                C 
R: Za spoustu dní možná za spoustu let, 
                 G                          D 
 až se mi rozední budu ti vyprávět, 
                  Am                            C 
 na první signální jak jsem vobletěl svět, 
                  G             D     
 jak tě to vomámí a nepustí zpět. 
                  F            Bb             Dm 
 Jaký si to uděláš - takový to máš, 
                      F        Bb               Dm 
 jaký si to uděláš - takový to máš. 
 
 
2. Až se dneska večer budu tvářit zas jak Karel Gott, 
 budu zpívat vampam - tydapam. 
 Všechna sláva polní tráva, ale peníz přijde vhod, 
 jak jsem si to udělal tak to mám. 
 
R: 
R: 
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Ráda se miluje 
Karel Plíhal  

 
 
    Ami                   G     C   F          Emi              Ami 
R: Ráda se miluje, ráda jí, ráda si jenom tak zpívá, 
                                  G    C   F             Emi       Ami 
 vrabci se na plotě hádají, kolik že času jí zbývá. 
 
 
    F                           C        F                        C    E 
1. Než vítr dostrká k útesu tu její legrační bárku 
      Ami                         G    C  F         Emi         Ami 
 a Pámbu si ve svým notesu udělá jen další čárku. 
 
R: 
 
2. Psáno je v nebeské režii, a to hned na první stránce, 
 že naše duše nás přežijí v jinačí tělesný schránce. 
 
R: 
 
3. Úplně na konci paseky, tam, kde se ozvěna tříští, 
 sedí šnek ve snacku pro šneky - snad její podoba příští. 
 
R: 
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Rána v trávě 
Žalman  

 
    Ami                      G         Ami                       G 
R: Každý ráno boty zouval, orosil si nohy v trávě, 
   Ami                           G         Ami  Emi    Ami 
 že se lidi mají rádi, doufal, a procitli právě. 
    Ami                         G      Ami                     G 
 Každy ráno dlouze zíval, utřel čelo do rukávu, 
      Ami                                      G           Ami  Emi        Ami 
 a při chůzi tělem sem-tam kýval, před sebou sta sáhů. 
 
 
     C         G         F          C 
1. Poznal Moravěnku krásnou 
      Ami     G       C 
 a vínečko ze zlata, 
                      G        F         C 
 v Čechách slávu muzikantů 
      Ami       Emi   Ami 
 umazanou od bláta. 
 
R: 
 
2. Toužil najít studánečku 
 a do ní se podívat, 
 by mu řekla: proč, holečku, 
 musíš světem chodívat. 
 
3. Studánečka promluvila: 
 to ses musel nachodit, 
 abych já ti pravdu řekla, 
 měl ses jindy narodit. 
 
             Ami  Emi       Ami 
R: + [: před sebou sta sáhů ... :] 
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Robinson Black 
 Miki Ryvola  
 
    C                             Ami  C                                  Ami 
1. Vítejte do města k nám, barák v něm léta už mám, 
   F                              C             Ami  C                              Ami 
 pohřební ústav má nejlepší flek, majitel Robinson Black. 
 
2. Mladej byl, život měl rád, našli ho u cesty spát, 
 voči mu zatlačil, k modlitbě klek' náš milej Robinson Black. 
 
           F                            C                Ami 
R: Už kladiva tlučou pochod pohřební, 
  F                               C               Ami 
 rakev už stloukaj a bubny ti zní, 
     F                                     C            Ami 
 mladej jsi, hochu, byl, kdo by to řek, 
   C                                 Ami 
 potkal tě Robinson Black. 
 
3. Pod brodem hluboká tůň, smůlu měl, padnul mu kůň, 
 první pak na břehu cylindr smek náhodou Robinson Black. 
 
4. Na cestu poslední šel, laso kolem krku měl, 
 visel u rozcestí, ani necek, vodříz ho Robinson Black. 
R: 
 
5. Nad pokrem vždycky se smál, poslední hru nevyhrál, 
 k ránu, když svítalo, derringer štěk, eso měl Robinson Black. 
 
6. S vozem jel, kolem byl klid, najednou pod kola slít, 
 po zádech potůček krve mu tek, našel ho Robinson Black. 
R: 
 
7. Dobrou teď radu vám dám: nechoďte do města k nám, 
 přejde vás navždycky humor i vztek, až si vás vypůjčí Black. 
R: 
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Rychlé šípy 
 bratři Ryvolové 1979 
 
 
 Emi  
1. Můj život je hned plnej nesnází, 
 Ami 
 na jaře když duben přichází, 
   C 
 já vracím se do poválečnejch let, 
     Emi 
 kdy vycházel náš starej dobrej Vpřed, 
    G 
 já žlutý kvítek za klopu si dám 
   Ami 
 a píseň Vontů tiše zabroukám, 
   D                    D4sus D 
 do Stínadel se šerem vypravím, 
     Emi                                                H7 
 snad potkám cestou Losnu, co já vím.  
 
 
 
2. Dunivá Kateřina burácí 
 a Široko má dávno po práci, 
 jen já se vracím Myší pastí sám, 
 nevím, co s ježkem v kleci dělat mám. 
 Bohouš,Dlouhé Bidlo, Štětináč, 
 pan Fišer pustil z okna květináč, 
 Jan Tleskač, Jiří Rymáň a tak dál, 
 pan Foglar tohle nikdy nenapsal.  
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3. To Rychlé šípy samy byly v nás 
 a žlutý kvítek symbolem byl krás, 
 co nemůže nám nikdy nikdo vzít, 
 kdo kopal studnu, aby druhej moh pít. 
 Snad jednou až se jaro navrátí, 
 můj život píseň Vontů obrátí, 
 já svobodný a čistý půjdu dál 
 a směšný bude ten. kdo se mi smál.  
 
 
 
4. Tak Mirek Dušín s Červenáčkem jdou 
 a Jindra Hojer s Jarkou Metelkou, 
 za nima Rychlonožka s Bublinou, 
 naší krásnou chlapeckou krajinou.  
 
 
 G      D     C               Emi 
 Duj, duj, duj, fujaro vítězná.  
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Řekni, kde ty kytky jsou 
Jiřina Fikejzová / Peter Seeger  

 
 
   C                      Ami             F                     G 
1. Řekni, kde ty kytky jsou, co se s nima mohlo stát, 
  C                     Ami                Dmi           G 
 řekni, kde ty kytky jsou, kde mohou být, 
   C                 Ami           D7          G 
 dívky je tu během dne otrhaly do jedné, 
     F               C                Dmi          G        C 
 kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí? 
 
 
2. Řekni, kde ty dívky jsou, co se s nima mohlo stát, 
 řekni, kde ty dívky jsou, kde mohou být, 
 muži si je vyhlédli, s sebou domů odvedli, 
 kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí? 
 
3. Řekni, kde ti muži jsou, co se s nima mohlo stát, 
 řekni, kde ti muži jsou, kde mohou být, 
 muži v plné polní jdou, do války je zase zvou, 
 kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí? 
 
4. A kde jsou ti vojáci, co se s nima mohlo stát, 
 a kde jsou ti vojáci, kde mohou být, 
 řady hrobů v zákrytu, meluzína kvílí tu, 
 kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí? 
 
5. Řekni kde ty hroby jsou, co se s nima mohlo stát, 
 řekni kde ty hroby jsou, kde mohou být. 
 Co tu kytek rozkvétá od jara až do léta, 
 kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí 
 
6. = 1. 
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Řízni, řízni, řízni 
Lotrando a Zubejda  

 
 
   C                               F            C 
R: Lepší než almužna, lepší než lup, 
                                  Dmi          G 
 je pila dvojmužná, ostrý má zub, 
  C                                 F             C 
 jdi na to s fortelem, nedři se moc, 
 F                  C             G               C 
 ať se s tím poperem než bude noc, 
 F                  C              G              C 
 ať se s tím poperem než bude noc. 
 
 
   C        F       G      Ami    Dmi      G 
1. Řízni, řízni, řízni, ať to krásně vyzní, 
 C      G       C                          Dmi  C F     G        C 
 řízni, řízni, řízni, ať to má-á-á-á-á-á-á       ten švuňk. 
 
 
2. Žížni, žízni, žízni, klidně si nás trýzni, 
 s hostinským jsme v přízni, nachystá-á-á-á-á-á... nám truňk. 
 
R: 
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Sametová 
 Žlutý pes 
 
       G                                  C          G               C  
1. Vzpomínám, když tehdá před léty začaly lítat rakety, 
    G                   C                   D 
 zdál se to bejt docela dobrej nápad, 
  G                     C         G                      C 
 saxofony hrály unyle, frčely švédský košile 
     G                     Emi               C   D 
 a někdo se moh docela dobře flákat.  
 
2. Když tam stál rohatej u školy a my neměli podepsaný úkoly, 
 už tenkrát rozhazoval svoje sítě, 
 poučen z předchozích nezdarů sestrojil elektrickou kytaru 
 a rock'n'roll byl zrovna narozený dítě.  
 
        G                         D        Emi               C  
R: Vzpomínáš, takys tu žila, a nedělej, že jsi jiná, 
               G                D                C  D            G 
 taková malá pilná včela, taková celá sametová.  
 
3. Přišel čas a jako náhoda byla tu bigbítová pohoda, 
 kytičky a úsmevy sekretárok 
 sousedovic bejby Milena je celá blbá z Boba Dylana, 
 ale to nevadí, já mám taky nárok.  
 

4. Starý, mladý nebo pitomí mlátili do toho jako my, 
 hlavu plnou Londýna nad Temží, 
 a starej dobrej satanáš hraje u nás v hospodě mariáš 
 a pazoura se mu trumfama jenom hemží. 
 

R: Vzpomínáš, už je to jinak, a jde z toho na mě zima, 
 ty jsi, holka, tehdá byla taková celá sametová.  
 
5. A do toho tenhle Gorbačov, co ho znal celej Dlabačov, 
 kopyta měl jako z Arizony, 
 přišel a zase odešel a nikdo se kvůli tomu nevěšel 
 a po něm tu zbyly samý volný zóny.  
 

R: [: Vzpomínáš, jak jsi se měla, když jsi nic nevěděla, 
 byla to taková krásná cela a byla celá (sametová) ... :] 
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Sen 
Mc. Erik & Barbara 
 
 

 Emi                           Ami                 D                         G 
1. Sen zvláštnu podobu máva, keď ho chceš vychutnať do syta. 
         Emi                          Ami             D                  Emi          D    C 
 Ten, čo sa vždy len schováva, prichádza a teraz už na nič sa nepýta, 
              H7 
 na těba hladí. 
 
 
2. Viem, láska má veľa podob, nechce sa ukázať zraněná. 
 Moj sen však znamenal mnoho, smutok a náděj si chodili bez mena, 
 zdalo sa mi, že sa svet zbláznil. 
 
 
              Emi            Ami                   D                  G                 Emi 
R: Stál tam on a možno chcel byť mojim snom, stál so smelým pohľadom 
                Ami                 D                   G           Emi 
 a možno hviezdy padaly, keď moje oči plakaly, 
              Ami                  D                      G                     C 
 možno mal ma velmi rád, ľen mi to něchcel dokázať, 
                                      H7                                              Emi 
 bál sa mi svoje srdce dať, chcel ho před svetom ukrývať. 
 
3. = 2. 
 
R:  



 108 

Severní vítr 
Hudba J.Uhlíř, text Z.Svěrák  

 
       G                                     Emi 
1. Jdu s děravou patou, mám horečku zlatou, 
         C                                      G 
 jsem chudý, jsem sláb, nemocen. 
                             Emi                        C 
 Hlava mě pálí a v modravé dáli se leskne 
    D7             G 
 a třpytí můj sen. 
 
 Kraj pod sněhem mlčí, tam stopy jsou vlčí, 
 tam marně budeš mi psát, 
 sám v dřevěný boudě sen o zlatý hroudě 
 já nechám si tisíckrát zdát. 
 
              G7       C 
R: Severní vítr je krutý, 
 G                            D7 
 počítej, lásko má, s tím, 
 G                  G7             C 
 k nohám Ti dám zlaté pruty 
               G        D7    G 
 nebo se vůbec nevrátím. 
 
2. 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 zatloukám kříž. 
 Zde leží ten blázen, co chtěl dům a bazén 
 a opustil svou krásnou tvář. 
 Má plechovej hrnek a pár zlatejch zrnek 
 a nad hrobem polární zář. 
 
R: 
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Slavíci z Madridu 
Waldemar Matuška  

 
    Dmi  Emi H7  Emi  Ami  Emi  H Emi 
 
    Emi                      H7                            Emi 
1. Nebe je modrý a zlatý, bílá sluneční záře, 
                               H7                                    Emi 
 horko a sváteční šaty, vřava a zpocený tváře, 
                               H7                                        Emi 
 vím, co se bude dít, býk už se v ohradě vzpíná, 
                                    H7                                 Emi 
 kdo chce, ten může jít, já si dám sklenici vína. 
 
   Ami                    Emi 
R: Žízeň je veliká, život mi utíká, 
   H                                 Emi    E7 
 nechte mě příjemně snít, 
   Ami                       Emi 
 ve stínu pod fíky poslouchat slavíky, 
    H7                         Emi   E7 
 zpívat si s nima a pít. 
 
2. Ženy jsou krásný a cudný, mnohá se ve mně zhlídla, 
 oči jako dvě studny, vlasy jak havraní křídla, 
 dobře vím, co znamená pád do nástrah dívčího klína, 
 někdo má pletky rád, já si dám sklenici vína. 
 
R: 
 
3. Nebe je modrý a zlatý, ženy krásný a cudný, 
 mantily, sváteční šaty, oči jako dvě studny, 
 zmoudřel jsem stranou od lidí, jsem jak ta zahrada stinná, 
 kdo chce, ať mi závidí, já si dám sklenici vína. 
 
R: 
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Sotva se narodíš 
Hop trop  

 
    D            A7         D                 A7 
1. [: Sotva se narodíš, už ti koně kovou, :] 
   G            D         A        D 
    [: šavli ti chystají ocelovou, :] 
 A        Hmi  Emi Emi7 E7 A7 
 ocelovou, bez parády, 
   G              D            A7         D 
    [: co kmáni dostávaj u armády. :] 
 
2. [: Sotva se narodíš, už si verbíř píše, :] 
    [: že nejsi ze zámku, ale z chýše, :] 
 ale z chýše pod horama, 
    [: těžko se vyplácet šesťákama. :] 
 
3. [: Sotva se narodíš, už ti kulku lijou, :] 
    [: kdo střelí dřív, toho nezabijou, :] 
 nezabijou, a pak možná, 
 
    [: jakej maj' mrzáci život, pozná. :] 
 
4. [: Sotva se narodíš, už ti šijou kabát, :] 
    [: kterej si voblíkneš jednou-dvakrát, :] 
 jednou-dvakrát, naposledy, 
    [: zelený sukno je zkrvavený. :] 
 
      E           H7            E           H7 
5. [: Kdejakej generál, kdejakej kaprál :] 
           A           E           H             E 
    [: s flintama lidi by do pole hnal, :] 
   H             C#mi F#mi F#mi7 F#7 H7 
 do pole hnal  proti   sobě, 
   A                 E           H7               E(C#mi) 
    [: komu jsou metály platný v hrobě? :] 
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Ernest Thompson Seton 
 
Narozen: 14. srpna 1860 
South Shields, Durham, Anglie 
 
Úmrtí: 23. října 1946 
Seton Village, Nové Mexiko, USA 
 
Ernest Thompson Seton byl ilustrátor, spisovatel a 

zakladatel woodcrafterského hnutí. Od mládí tíhl ke studiu přírody a tento zájem 
jej přivedl k malířství. Dříve než jako spisovatel se stal uznávaným jako 
ilustrátor přírodovědných publikací.  
Od poloviny 80. let 19. století publikovat povídky o zvířatech, ve kterých čerpal 
ze svých bohatých zkušeností lovce a zálesáka. Zásadní zlom v jeho životě 
znamenal rok 1902, kdy motivoval partu chlapců, která byla postrachem na jeho 
pozemcích, k založení prvního woodcrafterského kmene. Od té doby až do své 
smrti se cele věnoval woodcrafterskému hnutí. 
Souběžně a woodcrafterským hnutím se rozvíjela celá řada dalších hnutí, v 
Německu kupříkladu Wandervogel a v Anglii skauting. Zvláště skauting se zdál 
zpočátku Setonovi hodně blízkým. Když jej Robert Baden-Powell během léta 
1905 kontaktoval, měl za to, že je jeho záměrem pouze modifikovat 
woodcrafterskou myšlenku pro evropské podmínky, proto souhlasil s použitím 
materiálů z Birch Bark Roll v Scouting for Boys (kterou později použil v roce 
1912 Antonín Benjamin Svojsík pro své Základy junáctví). Výsledkem však byl 
Seton silně rozčarován. Baden-Powell použil, co se mu zamlouvalo, Setona ani 
nezmínil, a přidal některé Setonovi protivné prvky. Seton věřil, že ideová síla 
woodcraftu je silnější, než skautingu, a chtěl své pojetí uplatnit v Americe. Přijal 
jako výraz smíření nabídku, aby se stal náčelníkem Boy Scouts of America 
(vznikli 21. června 1910). 
V americkém skautském hnutí setrval do roku 1915, kdy byl v podstatě vyhozen 
na základě dodatku, podle kterého mohl být členem Boy Scouts of America 
pouze občan Spojených států. Seton v té době neměl americké občanství. 
Setonovi oponenti chtěli skauting spíše Baden-Powellovský, Seton prosazoval 
svoje názory. Svou zkušenost se skautským hnutím později shrnul: „Mým 
záměrem bylo dělat z nich (skautů) muže, Baden-Powellovým – vojáky“. 
Seton je mezi českými skauty pravděpodobně známější a uznávanější než mezi 
americkými proto, že v době kdy se konsolidoval Český skauting, ho „objevil“ 
středoškolský profesor Miloš Seifert který propagaci Setonova 
woodcrafterského hnutí zasvětil celý svůj život. Snad právě proto je v bývalém 
Československu oproti světovému skautingu dodnes kladen velký důraz na 
výchovu spojenou s pobytem v přírodě. 
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Soudný den 
Spirituál kvintet  

 
    Ami 
1. Zdál se mi sen, že se nebe hroutí, 
     G 
 zdál se mi sen o poslední pouti, 
     Ami 
 zdál se mi sen, že všechno seberou ti 
          Emi       Ami 
 v ten soudný den. 
 
 
2. Kam běžet mám, Slunce rychle chladne, 
 kam běžet mám, měsíc na zem spadne, 
 kam běžet mám, moře už je na dně 
 v ten soudný den. 
 
3. Stůj, nechoď dál, času už je málo, 
 stůj, nechoď dál, míň, než by se zdálo, 
 stůj, nechoď dál, otevři se, skálo, 
 v ten soudný den. 
 
 
4. Pán tě zavolá, má pro každého místo, 
 Pán tě zavolá, jen kdo má duši čistou, 
 Pán tě zavolá, sám nedokázal bys to 
 v ten soudný den. 
 
 
   Ami 
R: Soudí, soudí pány, slouhy, 
  G 
 soudí, soudí hříšné touhy, 
  Ami                                       H E 
 soudí, soudí, výčet pouhý, á ... 
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     Ami 
5. Vtom se probudíš, to byl jen sen, 
     F 
 vtom se probudíš, to byl jen sen, 
    Dmi 
 vtom se probudíš, to byl jen sen, 
  Ami E        Ami 
 jen  pouhý sen. 
 
6. 1. 
 
      Ami 
7. Zdál se mi sen, já stojím na svém místě, 
     G 
 zdál se mi sen, mé svědomí je čisté, 
     Ami                                         F 
 zdál se mi sen, jen jedno vím jistě: 
 Ami  E        Ami 
 je  soudný den! 
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Spatřil jsem kometu 
Jarek Nohavica  

 
 
     Ami 
1. Spatřil jsem kometu, oblohou letěla, 
 chtěl jsem jí zazpívat, ona mi zmizela, 
     Dmi                  G7 
 zmizela jako laň u lesa v remízku, 
    C                                E7 
 v očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. 
 
 
2. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem, 
 až příště přiletí, my už tu nebudem, 
 my už tu nebudem, ach, pýcho marnivá, 
 spatřil jsem kometu, chtěl jsem jí zazpívat. 
 
 
  Ami                       Dmi 
R: O vodě, o trávě, o lese, 
 G7                                      C 
 o smrti, se kterou smířit nejde se, 
 Ami                      Dmi 
 o lásce, o zradě, o světě 
 E                                     E7                       Ami 
 a o všech lidech, co kdy žili na téhle planetě. 
 
 
3. Na hvězdném nádraží cinkají vagóny, 
 pan Kepler rozepsal nebeské zákony, 
 hledal, až nalezl v hvězdářských triedrech 
 tajemství, která teď neseme na bedrech. 
 
 
 
 



 115 

 
 
 
4. Velká a odvěká tajemství přírody, 
 že jenom z člověka člověk se narodí, 
 že kořen s větvemi ve strom se spojuje 
 a krev našich nadějí vesmírem putuje. 
 
R: Na na na ... 
 
5. Spatřil jsem kometu, byla jak reliéf 
 zpod rukou umělce, který už nežije, 
 šplhal jsem do nebe, chtěl jsem ji osahat, 
 marnost mne vysvlékla celého donaha. 
 
 
6. Jak socha Davida z bílého mramoru 
 stál jsem a hleděl jsem, hleděl jsem nahoru, 
 až příště přiletí, ach, pýcho marnivá, 
 my už tu nebudem, ale jiný jí zazpívá. 
 
 
R: O vodě, o trávě, o lese, 
 o smrti, se kterou smířit nejde se, 
 o lásce, o zradě, o světě, 
 bude to písnička o nás a kometě ... 
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Spinkej 
Spirituál kvintet / John Denver  

 
             G                    C 
1. Už se končí den, už je čas k spánku, 
    G               C 
 zdi se barví od červánků, 
    G                          Emi             D 
 hleď, už lampář světla rozsvěcí, 
             G                      C 
 tak si dočti stránku, zavři knížku, 
   G                     C 
 honem hupky do pelíšku, 
   G                          Emi          D 
 koťata už dávno vrní za pecí. 
 
            G              C 
R: Tak spinkej, ať ve tvých snech 
  G                    C 
 růže kvetou, voní mech, 
   G                    Emi                D 
 princeznu si Honza bude brát, 
       G            C 
 až půlnoc prostře sítě, 
  G               C 
 na vlásky políbí tě, 
       G              Hmi              D 
 vždyť i tvá máma musí spát. 
 
2. Západ rudou barvu ztrácí, 
 od řeky se táta vrací, 
 musím jít, je jistě hladový, 
 až se usměje, tak na chvilinku 
 očí si mu všimni, synku, 
 snad jednou budeš taky takový. 
 
R: 
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Stánky 
Hudba i text Jan Nedvěd  

 
 
 D             G 
1. U stánků na levnou krásu 
 D               Gmi 
 postávaj a smějou se času, 
 D                       A                                   D 
 s cigaretou a holkou, co nemá kam jít. 
   
 
2. Skleniček pár a pár tahů z trávy, uteče den, 
 jak večerní zprávy, neuměj žít 
 a bouřej se a neposlouchaj. 
 
 
        C                           A 
R: Jen zahlídli svět, maj na duši vrásky, 
       D             Gmi 
 tak málo je, málo je lásky, 
 D                    A                        D 
 ztracená víra hrozny z vinic neposbírá. 
 
 
3. U stánků na levnou krásu 
 postávaj a ze slov a hlasů poznávám, 
 jak málo jsme jim stačili dát. 
 
 
R: 
R: 



 118 

Stará archa 
Spirituál kvintet  

 
      D7          G                            D7         G 
R: [: Já mám kocábku náram-, náram-, náram-, 
                                 D7      G 
 kocábku náram-, náramnou. :] 
R: 
 
   G 
1. Pršelo a blejskalo se sedm neděl, 
                                 D7     G 
 kocábku náram-, náramnou, 
 Noe nebyl překvapenej, on to věděl, 
                                 D7      G 
 kocábku náram-, náramnou. 
R: 
 
 G 
*: Archa má cíl, jé, archa má směr, jé, 
                                 D7     G 
 plaví se k Araratu na sever. 
R: 
 
2. Šem, Nam a Jafet byli bratři rodní, 
 kocábku náram-, náramnou, 
 Noe je zavolal ještě před povodní, 
 kocábku náram-, náramnou. 
 
3. Kázal jim uložiti ptáky, savce, 
 kocábku náram-, náramnou, 
 "ryby nechte, zachrání se samy hladce," 
 kocábku náram-, náramnou. 
R: 
*: 
R: 
 



 119 

 
 
 
 
4. Přišla bouře, zlámala jim pádla, vesla, 
 kocábku náram-, náramnou, 
 tu přilétla holubice, snítku nesla, 
 kocábku náram-, náramnou. 
 
5. Na břehu pak vyložili náklad celý, 
 kocábku náram-, náramnou, 
 ještě že tu starou dobrou archu měli, 
 kocábku náram-, náramnou. 
R: 
*: 
R: 
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Stará Pivničková 
 Čechomor 
 
 Ami  
1. Stará Pivničková  
 Dmi                 G    C  
 na jarmark se stroja  
 Ami Dmi    Ami    Adim  
 Jaj danom danaj danom  
 E          E7       Ami  
 na jarmark se stroja  
 
2. Ja ty dcero moja pozor davaj doma, jaj danom ...  
3. Ona pozor dala zle sa zachovala, jaj danom ...  
4. Jak práh překročila syna porodila, jaj danom ...  
5. Dlúhý nůž si vzala krk mu podřezala, jaj danom ...  
6. Na milého lúce zakopala ruce, jaj danom ...  
7. Na milého roli zakopala nohy, jaj danom ...  
8. Na mileho nivu zakopala hlavu. jaj danom ...  
9. Do Kosně běžala biele groše brala, jaj danom ...  
10. Zahrajte mě hudci za mé biele groše, jaj danom ...  
11. Abych si užila panenskej rozkoše, jaj danom ...  
12. Ach bože, přebože. Co jsem udělala. Jaj danom … 
 Co jsem udělal. 
 
 Ami  Dmi  G  C  Ami  Dmi  Ami  Dmi  E  Ami  
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Statistika  
Zdeněk Svěrák  

 
 
    C   Ami   C   Ami   
 
        C                      Ami         C                               Ami 
1. Je statisticky dokázáno, že slunce vyjde každé ráno 
   C                                Ami              C                                   Ami 
 a i když je tma jako v ranci, noc nemá celkem žádnou šanci. 
 
 
          F              G                    E7         Ami 
R: [: Statistika nuda je, má však cenné údaje, 
          F                  G            F                 C 
 neklesejte na mysli, ona nám to vyčíslí.  :] 
 
 
2. Když drak si z nosu síru pouští a Honza na něj číhá v houští, 
 pak statistika předpovídá, že nestvůra už neposnídá. 
 
R: 
 
3. Tak vyřiďte to ctěné sani, že záleží to čistě na ní, 
 když nepustí ji choutky dračí, tak bude o hlavičku kratší. 
 
R: 
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Stojí hruška v širém poli 
lidová 

 
 
       A                   E 
1. Stojí hruška v širém poli 
     A            D    E 
 vršek se jí zelená 
         A      D      E           A 
   [: Pod ní se pase kůň vraný 
               E         A 
 pase ho má milá.   :] 
 
 
2. Proč má milá dnes pasete 
 z večera do rána 
   [: Kam můj milý pojedete 
 já pojedu s Váma  :] 
 
 
3. A já pojedu daleko 
 přes vody hluboké 
   [: Kéž bych byl nikdy nepoznal 
 panny černooké   :] 
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Strč prst skrz krk 
Bobři  

 
    G 
R: "Strč prst skrz krk" zřetelně nám přeříkej, 
    D 
 "strč prst skrz krk" zřetelně nám přeříkej, 
    G 
 "strč prst skrz krk" zřetelně nám přeříkej, 
   D                                         G 
 bude z tebe zpěvák velikej, Pájo. 
 
   G 
1. Na cvičišti čtyři svišti piští, 
   D 
 na cvičišti čtyři svišti piští, 
  G 
 na cvičišti čtyři svišti piští, 
  D                                G 
 těším se na lekci příští, ba jo. 
R: 
2. 
Dalajláma v lomu láme slámu, 
dalajláma v lomu láme slámu, 
dalajláma v lomu láme slámu, 
já si na tom jazyk zlámu, ba jo. 
R: 
3. 
Jak Julie olejuje koleje, 
jak Julie olejuje koleje, 
jak Julie olejuje koleje, 
smrtelný pot ze mě leje. 
R: 
4. 
Teď už umím "kaplan plakal v kapli",
teď už umím "kaplan plakal v kapli", 
teď už umím "kaplan plakal v kapli", 
hlasivky se mi už naply, ba jo. 
R: 
 

5. 
[: Od poklopu ke poklopu koulí 
Kyklop kouli :] 
Já mám z toho na jazku bouli, bá jó. 
 
6. 
[: Na klavír hrála královna Klára :] 
A při tom se na mě smála, bá jó. 
 
7. 
[: Šel pštros s pštrosicí a pštrosáčaty, 
ke mě :] 
Já mám z toho sucho v tlamě, bá jó. 
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Teriér 
 Jiří Šteidl / Gary Geld 
 
 
 Ami                       Dmi 
1. Tomu, kdo mi zaručí, 
          Ami  Dmi     G        Ami 
 že se vrátí můj toulavej terrier 
                 Dmi Ami 
 a že se naučí, naučí doma spáti, 
 Dmi  G       Ami 
 dám všeho půl. 
 
 
2. Pes to asi těžko ví, že se stýská, 
 Tím, že se nám nevrátí, 
 že člověk nemluví, nemluví a jen píská 
 venku po polích. 
 
 
              D                 Ami      D                       Ami    D 
R: A tak sám předem rád mu toulání odpouštím a doufám, 
                Ami       D                  E 
 že příští noc zas bude spát u nohou mých. 
 
 
3. = 1. 
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To ta helpa 
lidová  

 
 
 Dmi   G         Dmi   G 
1. To ta Heĺpa, to ta Heĺpa, 
 Dmi  A7      Dmi 
 to je pekné mesto. 
 Dmi      G        Dmi     G 
 A v tej Heĺpe a v tej Helpe 
 Dmi         A7            Dmi 
 švarných chlapcov je sto. 
 
 
  Bb         C7    F 
R: [: Koho je sto, toho je sto, 
 C                    F A7 
 nie po mojej voli. 
 Dmi     G            Dmi    G 
 Len za jednym len za jednym, 
 Dmi   A7       Dmi 
 srdiečko ma boli.  :] 
 
 
2. Za Janíčkom, za Palíčkom, 
 krok by něspravila. 
 Za Ďuríčkom, za Mišičkom 
 Dunaj preskočila. 
 
 
R: [: Dunaj, Dunaj, Dunaj, Dunaj, 
 aj to širé pole. 
 Ľen za jedním, ĺen za jedním, 
 počešenie moje. :] 
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Toulavej 
Hudba i text Vojtěch Tomáško  

 
              Ami                        G                    Ami                   E7 
1. Někdo z vás, kdo chutnal dálku, jeden z těch, co rozuměj, 
              Ami                 G                      F                 Ami 
 ať vám poví, proč mi říkaj, proč mi říkaj Toulavej. 
                Ami             G                   Ami               E7 
 Kdo mě zná a v sále sedí, kdo si myslí: je mu hej, 
           Ami                  G                     F                 Ami 
 tomu zpívá pro všední den, tomu zpívá Toulavej. 
 
 
 F                    G                  G7                           C 
R1: Sobotní ráno mě neuvidí u cesty s klukama stát, 
 F                         G 
 na půdě celta se prachem stydí 
 F                              G                                          Ami 
 a starý songy jsem zapomněl hrát, zapomněl hrát. 
 
2. Někdy v noci je mi smutno, často bejvám doma zlej. 
 Malá daň za vaše "umí", kterou splácí Toulavej. 
 Každej měsíc je jiná štace, čekáš, kam tě uložej, 
 je to fajn, vždyť přece zpívá, třeba smutně, Toulavej. 
R1: 
 
3. Vím, že jednou někdo přijde, tiše pískne: "No tak 'dem!" 
 Známí kluci ruku stisknou, řeknou: "Vítej, Toulavej!" 
 Budou hvězdy, jako tenkrát, až tě v očích zabolej, 
 celou noc jim bude zpívat jeden blázen - Toulavej. 
 
R2: Sobotní ráno mi poletí vstříc, budeme u cesty stát, 
 vypráším celtu a můžu vám říct, 
 že na starý songy si vzpomenu rád, vzpomenu rád. 
 
 Někdo z vás .......                  ....... Toulavej. 
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Toulavý boty 
Poupata  

 
    G  D  Emi  Hmi  C  Ami  D 
 
               G              D                      Emi             Hmi 
1. Každý den dál a dál, vprostřed cesty jako král 
              C                  Ami           D 
 chodil tulák, boty starý na nohou, 
              Emi                                   C 
 ať byl déšť, ať byl déšť nebo mráz, nebo mráz, 
              D                         G 
 chodil po těch cestách zas, 
             Ami                    Hmi             D 
 cílem byl mu obzor střetlý s oblohou. 
 
              Emi             C                        D                 G 
R: Jeho jméno bylo známý, byl prý přítel mojí mámy, 
                 Ami                Hmi                 C                  D 
 a když hrál a zpíval, hlas byl slyšet na několik mil, 
                      Emi                 C                         D               G 
 když byl s námi, jen se smál, se mnou si na tuláka hrál, 
                Ami                       Hmi                 D 
 já bych dal, co mám, za vrácení těch chvil. 
 
2. V jeden krásný letní čas přijít domů měl k nám zas, 
 avšak celé léto nikdo nepřišel, 
 a pak pošťák, a pak pošťák přijel k nám, přijel k nám, 
 černý dopis předal nám, 
 a v něm bylo psáno: já rád jsem vás měl. 
R: 
 
3. Máma s pláčem řekla mi: už nepřijde za námi, 
 byl to otec tvůj a hodně rád tě měl, 
 od tý doby, od tý doby touhu mám, touhu mám 
 po horách se toulat sám, 
 boty toulavý jak táta mít bych chtěl. 
R: 
    G  D  Emi  Hmi  C  Ami  D  G 
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Tři citrónky 
 
 
 C        Ami       Dmi G7 C               Ami      Dmi   G7 
1. V jedné mořské pustině ztroskotal parník v hlubině, 
 
 C               Ami  Dmi   G7                            C 
 jenom tři malé citrónky zůstaly na hladině. 
 
 
 C                 Ami         Dmi         G7 
R: Rýbaroba, rýbaroba, rýbaroba ču ču, 
 
 C              Ami           Dmi         G7 
 rýbaroba, rýbaroba, rýbaroba ču ču, 
 
 C          Ami           Dmi           G7                     C 
 rýbaroba, rýbaroba ,rýbaroba, ču ču, zůstaly na hladině. 
 
 
2. Jeden z nich povídá:"Přátelé, netvařte se kysele, vždyť je to 

přece veselé, že nám patří moře celé. 
 
R: ..... že nám patří moře celé. 
 
3. A tak se citrónky plavily dál, jeden jim k tomu na kytaru hrál, 
 a tak se plavily do dáli, až na ostrov korálový. 
 
R: ...... až na ostrov korálový. 
 
4. Tam je však stihla nehoda zlá, byla to mořská příšera, sežrala 
 citrónky i s kůrou, zakončila tak baladu mou. 
 
R: ..... zakončila baladu mou. 
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Tři kříže 
Hop Trop  

 
 
 Dmi                  C                     Ami            Dmi               C        Dmi 
1. Dávám sbohem břehům proklatejm, který v drápech má ďábel sám, 
                  C                Ami           Dmi        C       Dmi 
 bílou přídí šalupa My Grave míří k útesům který znám. 
 
 
           F            C               Ami        Dmi       C         Dmi 
R: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poskládal, 
        F                    C                 Ami        Dmi       C                Dmi 
 slzy v očích měl a v ruce znavený lodní deník co sám do něj psal. 
 
 
2. První kříž má pod sebou jen hřích, samý pití a rvačky jen, 
 třeskot nožů při kterým přejde smích, v srdci kámen a jméno Stan. 
 
R: 
 
3. Já Bob Green mám tváře zjizvený, štěkot psa zněl když jsem se smál, 
 druhej kříž mám a spím pod zemí, že jsem falešný karty hrál 
 
R: 
 
4. Třetí kříž snad vyvolá jen vztek, Katty Rodgers těm dvoum 

život vzal, 
 svědomí měl vedle nich si klek. 
 
Rec: Vím, trestat je lidský, ale odpouštět božský, 
 snad mně tedy bůh odpustí. 
 
R: Jen tři kříže z bílýho kamení jsem jim do písku poskládal, 
 slzy v očích měl a v ruce znavený lodní deník a v něm co jsem psal. 
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Třináctka 
 Autor: Klíč  

 
        Emi                   D 
1. Zve válčit mě pan maršál sám, 
    C                   H7 
 v mládí je má síla, milá, 
 Emi                  D 
 víš, jak rád tě mám, a až se vrátím, 
 C                 H7                  Emi 
 třináct růží na polštář ti dám. 
 
 
                   G               D 
R: [: Už mi to i táta říkal: koukej žít, 
    Emi          Hmi 
 v neštěstí i štěstí mít, 
      C                     G 
 chlap, a neznej klid, 
                       Ami 
 a tarokovou třináctku, 
      H7                     Emi 
 tu musíš v kapse mít.  :] 
 
2. Já dávno o své slávě sním, 
 vínem vlast mě křtila, milá, 
 Turka porazím, a až se vrátím, 
 zlatek třináct na stůl vysázím. 
 
R:   Emi Hmi C G Ami G A D Emi Hmi C G Ami Emi H7 Emi 
 
3. Už v šenku jsem se prával rád, 
 však jsi při tom byla, milá, 
 nechtěj osud znát, když nevrátím se, 
 dej mi z věže zvonit třináctkrát. 
 
R: Emi Hmi C G Ami G A D Emi Hmi C G Ami Emi H7 Emi 
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Ukolébavka 
Jarek Nohavica  

 
 
    G                          Emi 
1. Den už se sešeřil, už jste si dost užili, 
         Ami                       D7 
 tak hajdy do peřin,  a ne, abyste tam moc řádili, 
  G                           Emi 
 zítra je taky den, slunko mi to dneska slíbilo, 
    Ami                          D7 
 přejme si hezký sen, a kéž by se nám to splnilo, 
  G          Emi Hmi Emi     Ami                            D7 
 na na na      ..., aby hůř nebylo, to by nám stačilo. 
 
 
    G            C      G                        D7     G 
R: Hajduly, dajduly, aby víčka sklapnuly, 
                   C   G                                    D7 G 
 hajduly dajdy, každý svou peřinu najdi, 
                     D7 G                                   D7 G 
 hajajajajajajaja, Kuba, Lenka, máma a já, 
                                       C          G 
 zítra, dřív než slunce začne hřát ..., 
                     D7  G 
 dobrou noc a spát. 
 
 
2. V noci někdy chodí strach, srdce náhle dělá buch-buchy, 
 nebojte, já spím na dosah, když mě zavoláte, zbiju zlé duchy, 
 zítra je taky den, slunko mi to dneska slíbilo, 
 přejme si hezký sen, a kéž by se nám to splnilo, 
 na na na ..., aby hůř nebylo, to by nám stačilo. 
 
 
      D7  G D7  G 
R: + a spát, a spát ... 
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V moři je místa dost 
Jarek Nohavica  

 
        C                                  Dmi                G7 
R: V moři je místa dost, v moři je místa dost, 
       C                      Ami7                         Dmi7     G7     C 
 v moři je místa, místa, ach, místa, v moři je místa dost. 
 
 
   C 
1. Podmořský koník kluše s nákladem mořské pěny, 
   F                                   G7 
 cesta je velmi mokrá, koník je popletený, 
  C                                        
 za první vlnou vlevo okolo mořských patníků, 
   F                                                G7 
 za rohem v Golfském proudu už vidí Afriku. 
R: 
 
2. Medúzy průhledné jak výkladní skříň, 
 čím blíž jsou k hladině, tím vidět jsou míň, 
 na vlnách houpají se a když je nikdo nevidí, 
 šťouchají do lehátek, strkají do lidí. 
R: 
 
3. V chaluhách pod hladinou perou se chobotnice, 
 na každém chapadle boxerská rukavice, 
 perou se, melou se, padají, vstávají 
 a všechny ryby kolem ploutvemi pleskají. 
R: 
 
4. Rejnoci placatí jak kuchyňské utěrky 
 šestého každý měsíc dobijou baterky, 
 na mořských křižovatkách blikají světlama, 
 aby se nesrazily ryby s rybama. 
R: 
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Válka růží 
Spirituál Kvintet  

 
 
    Dmi   Gmi   A7   Dmi   Bb    A7 
 
 
       Dmi               Gmi                Dmi                     A7 
1. Už rozplynul se hustý dým, derry down, hej down-a-down, 
         Dmi                    C                           Dmi   A7 
 nad ztichlým polem válečným, derry down, 
       F                C       A7      Dmi            Bb          A7 
 jen ticho stojí kolkolem a vítěz plení vlastní zem, 
               Dmi  Gmi              A7                       Dmi 
 je válka růží, derry derry derry down, hej down. 
 
 
2. Nečekej soucit od rváče, derry down, hej down-a-down, 
 kdo zabíjí ten nepláče, derry down. 
 Na těle mrtvé krajiny se mečem píšou dějiny, 
 je válka růží, derry derry derry down, down. 
 
 
3. Dva erby, dvojí korouhev, derry down, hej down-a-down, 
 dva rody žijí, jeden hněv, derry down. 
 Kdo změří, kam se nahnul trůn, zda k Yorkům nebo k Lankastrům? 
 je válka růží, derry derry derry down, down. 
 
 
4. Dva rody, dvojí korouhev, derry down, hej down-a-down, 
 však hlína pije jednu krev, derry down. 
 Ať ten či onen přežije, vždy nejvíc ztratí Anglie, 
 je válka růží, derry derry derry down, down. 
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Včelí medvídci 
 
 
 D                            G    A    D 
*. Tam kde v noci jasně svítí světlušky, 
 D                                G  Emi  A 
 tam kde za srdce tě berou berušky. 
 D                        G   A   D 
 Tam kde vesele si žijou čmeláci, 
 D                                    G Emi A 
 tam kde brouk si z brouka dělá legraci. 
         G                         A 
 Tam nás dneska večer možná čekají, 
             G                  A        D 
 pojďte po špičkách a potají. 
 
 
 D                         A       Emi         A       D         A 
1. Na políčku, v jetelíčku, tam, kde potok pramení, 
           D              A       Emi     A             D        A 
 dobře je nám po tělíčku, zákonem jsme chráněni. 
 D                         A   D              A 
 Sosáčkama sosáme, bez přestání to samé, 
 D      A D    A   D    A  D     A  D                                          A   D     
 do pěti, do pěti, do pěti, do pěti musíme být u maminky v doupěti. 
 
2. Tak jsme čapli zlodějíčka, šlo to jako na drátku, 
 Pošleme ho ze sluníčka na pár týdnů do chládku, 
 Dělá hmyzu ostudu, zavřeme ho do sudu, 
 Do sudu, do sudu, do sudu, do sudu, 
 Tam si asi nějaký čas pobudu 
 
3. Tak jsme čapli Pučmelouda, že se trochu nestydí.  
 Samý podfuk, samá bouda, pochytil to od lidí.  
 Dělá hmyzu ostudu, zavřeme ho do sudu, 
 Do sudu, do sudu, do sudu, do sudu, 
 Tam si asi nějaký čas pobudu.  
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Včelín 
Čechomor 

 
 
 Ami                          G   Ami            G 
1. [: Sousedovic Věra má jako žádná jiná 
  Ami                            G         Ami    Emi Ami 
 Viděl jsem ji včera máchat dole u včelína  :] 
 
 Ami 
R: [: Dole dole dole dole 
 C 
 Dole dole dole 
 G 
 Hej dole dole dole 
                 Ami 
 Dole u včelína  :] 
 
 
2. [: Líčka jako růže máš, já tě musím dostat 
 Nic ti nepomůže spát - skočím třeba do sna  :] 
 
R: 
 
3. [: Ať v poledne radost má, slunko hezky hřeje 
 Když se na mě podívá, dám jí co si přeje  :] 
 
R: 
 
4. [: Líčka jako růže máš, zajdu k panu králi 
 Ať přikázat vašim dá, aby mi tě dali  :] 
 
R: 
R: 
 + hej, hej, hej 
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Veď mě dál, cesto má 
Pavel Bobek / John Denver, Danoff, Niverty  

 
 
             G            Emi 
1. Někde v dálce cesty končí, 
   D                       C               G 
 každá prý však cíl svůj skrývá, 
                           Emi 
 někde v dálce každá má svůj cíl, 
 D                                   C                G 
 ať je pár mil dlouhá, nebo tisíc mil. 
 
 
                  G               D                  Emi              C 
R: Veď mě dál, cesto má, veď mě dál, vždyť i já 
                   G                             D                      C               G 
 tam, kde končíš, chtěl bych dojít, veď mě dál, cesto má. 
 
2. Chodím dlouho po všech cestách, 
 všechny znám je, jen ta má mi zbývá, 
 je jak dívky, co jsem měl tak rád, 
 plná žáru bývá, hned zas samý chlad. 
R: 
 
   Emi           D               G 
*. Pak na patník poslední napíšu křídou 
     C                 G                          D 
 jméno své, a pod něj, že jsem žil hrozně rád, 
   Emi                         F 
 písně své, co mi v kapsách zbydou, 
   C                         G                   D                              D7 
 dám si bandou cvrčků hrát a půjdu spát, půjdu spát. 
 
 
          G           D               G 
R: + [: veď mě dál, cesto má ... :]  
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Velrybářská výprava 
Pacifik  

 
 G                         C                   D                     G 
1. Jednou plác mě přes rameno Johny zvanej Knecht: 
 Emi                    Ami                   D7                  G 
 "Mám pro tebe, hochu, v pácu moc fajnovej kšeft!" 
 G                       C              D                  G 
 Objednal hned litr rumu a pak něžně řval: 
  Emi                    Ami              D7                 G 
 "Sbal se, jedem na velryby, prej až za polár." 
 
                 G                  C                          D             G 
R: [: Výprava velrybářská kolem Grónska nezdařila se, 
               Emi             Ami              D7             G 
 protože nejeli jsme na velryby, ale na mrože.  :] 
 
2. Briga zvaná Malá Kitty kotví v zátoce, 
 nakládaj se sudy s rumem, maso, ovoce, 
 vypluli jsme časně zrána, směr severní pól, 
 dřív, než přístav zmizel z očí, každej byl namol. 
R: 
 
3. Na loď padla jinovatka, s ní třeskutej mráz, 
 hoň velryby v kupách ledu, to ti zlomí vaz, 
 na pobřeží místo ženskejch mávaj' tučňáci, 
 v tomhle kraji beztak nemáš jinou legraci. 
R: 
 
4. Když jsme domů připluli, už psal se příští rok, 
 starej rejdař povídá, že nedá ani flok: 
 "Místo velryb v Grónským moři zajímal vás grog, 
 tuhle práci zaplatil by asi jenom cvok." 
R: 
 
5. Tohleto nám neměl říkat, teď to dobře ví, 
 stáhli jsme mu kůži z těla, tomu hadovi, 
 z paluby pak slanej vítr jeho tělo smet', chachacha, 
 máme velryb plný zuby, na to vezmi jed. 
R: 
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Watanay  
Indiánská ukolébavka, text Pavel Lohonka Žalman  

 
 
   D                                    C                   D 
1. Spinkej můj maličký, máš v očích hvězdičky, 
                 C                      G                D 
 dám ti je do vlasů, tak usínej, tak usínej. 
 
 
 D                          C             D                         C 
R. Ho ho Watanay, ho ho Watanay, ho ho Watanay, 
     G              D 
 Kiokena, Kiokena. 
 
 
2. Sladkou vůni nese ti noční motýl z perleti, 
 vánek ho kolíbá, už usíná, už usíná. 
 
R: 
 
3. V lukách to zavoní, rád jezdíš na koni, 
 má barvu havraní, jak uhání, jak uhání. 
 
R: 
 
4. V dlani motýl usíná, hvězdička už zhasíná, 
 vánek, co ji k tobě nes', až do léta ti odlétá. 
 
R: 
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Zahrada ticha 
Ivan Sekyra (písničkář) 

 
 
 [: G, Ami G, Ami  :]   (víckrát) 
 
 
                                  G                      Ami 
1. Je tam brána zdobená, cestu otevírá, 
                       F     C                              G 
 zahradu zelenou,    všechno připomíná. 
                           G                          Ami 
 Jako dým závojů mlhou upředených, 
                          F      C                          G 
 vstupuješ do ticha,     cestou vyvolených. 
 
 
2. Je to březový háj, je to borový les, 
 je to anglický park, je to hluboký vřes. 
 Je to samota dnů, kdy jsi pomalu zrál, 
 v zahradě zelený, kde sis za dětství hrál. 
 
 
3. Kolik chceš, tolik máš očí otevřených, 
 tam venku za branou leží studený sníh. 
 Zpočátku uslyšíš vítr a ptačí hlas, 
 v zahradě zelený přejdou do ticha zas. 
 
 
4. Světlo připomíná rána slunečních dnů, 
 v zahradě zelený, v zahradě beze snů. 
 Uprostřed závratí sluncem prosvícených, 
 vstupuješ do ticha cestou vyvolených. 
 
 [:G, Ami  G, Ami  :]   (víckrát, do ztracena) 
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Zatracenej život 
Greenhorns / Charles L. Seitz, Elmer Rader, Joe Lo  

 
 
   G                                   C   G 
1. To bylo v Dakotě o vejplatě, 
                                        D 
 whisky jsem tam pašoval, 
 G                                 C                  G 
 a že jsem byl sám jako kůl v plotě, 
                           D               G 
 s holkou jsem tam špásoval. 
 
 
2. Šel jsem s ní nocí, jak vede stezka, 
 okolo červených skal, 
 než jsem jí stačil řict, že je hezká, 
 zpěněnej býk se k nám hnal. 
 
 
   G             C                   G 
R: Povídám: jupí, čerte, jdi radši dál, 
                                        D 
 pak jsem ho za rohy vzal, 
 G                         C              G 
 udělal přemet a jako tur řval, 
             D        G 
 do dáli upaloval. 
 
 
3. To bylo v Dawsonu tam v saloonu 
 a já jsem zase přebral, 
 všechny svý prachy jsem měl v talonu, 
 na život jsem nadával. 
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4. Zatracenej život, čert aby to spral, 
 do nebe jsem se rouhal, 
 než jsem se u baru vzpamatoval, 
 Belzebub vedle mě stál. 
 
R: 
 
5. Jó, rychle oplácí tenhleten svět, 
 než bys napočítal pět, 
 Ďáblovým kaňonem musel jsem jet, 
 když jsem se navracel zpět. 
 
6. Jak se tak kolíbám, uzdu v pěsti, 
 schylovalo se k dešti, 
 Belzebub s partou stál vprostřed cesty, 
 zavětřil jsem neštěstí. 
 
R: Povídá: jupí, čerte, jdi radši dál, 
 potom mě za nohy vzal, 
 udělal jsem přemet, jako tur řval, 
 do dáli upaloval.  
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Zítra ráno v pět 
Jarek Nohavica  

 
 
               Emi                    G 
1. Až mě zítra ráno v pět ke zdi postaví, 
      C                 D7           G                      E7 
 ještě si naposled dám vodku na zdraví, 
            Ami               D7                G       (G/F#) Emi 
 z očí pásku strhnu si, to abych viděl na nebe, 
     Ami                   H7   Emi              E7 Ami D G (G/F#) Emi 
 a pak vzpomenu si,   lásko, na tebe, 
      Ami                  H7         Emi 
 a pak vzpomenu si na tebe. 
 
 
2. Až zítra ráno v pět přijde ke mně kněz, 
 řeknu mu, že se splet', že mně se nechce do nebes, 
 že žil jsem, jak jsem žil, a stejně tak i dožiju 
 a co jsem si nadrobil, to si i vypiju, 
 a co jsem si nadrobil, si i vypiju. 
 
 
3. Až zítra ráno v pět poručík řekne:"Pal!", 
 škoda bude těch let, kdy jsem tě nelíbal, 
 ještě slunci zamávám, a potom líto přijde mi, 
 že tě, lásko, nechávám, samotnou tady na zemi, 
 že tě, lásko, nechávám, na zemi. 
 
 
4. Až zítra ráno v pět prádlo půjdeš prát 
 a seno obracet, já u zdi budu stát, 
 tak přilož na oheň a smutek v sobě skryj, 
 prosím, nezapomeň, nezapomeň a žij, 
 na mě nezapomeň a žij ... 
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Život je jen náhoda 
J. Ježek  

 
 
 G                  C7 
1. Život je jen náhoda, 
 G                                     G7 
 jednou jsi dole, jednou nahoře. 
 C                  Cmi 
 Život plyne jak voda 
     G         D7        G 
 a smrt je jako moře. 
 
 
2. Každý k moři dopluje, 
 někdo dříve a někdo později. 
 Kdo v životě miluje 
 ať neztrácí naději. 
 
 
 C                              G 
*. Až uvidíš v životě zázraky, 
 C                  Gdim   G 
 které jenom láska umí. 
 A7      
 Zlaté rybky vyletí nad mraky, 
 D    Gdim  G#dim D  D+ 
 pak po --- ro ---- zu-mí. 
 
 
3. Že je život jak voda, 
 kterou láska ve víno promění. 
 Láska, že je náhoda 
 a bez ní štěstí není 
              C            G 
 a bez ní štěstí není. 
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Táborové písně a hymny 



 146 

Almirská hymna 
Táborová hymna z tábora 12 sošek Almiru, 
Prorubky    2000 
Originální píseň: Cizinec, Greenhorns 

 
 
    Ami                                Dmi     Ami 
1. Když vyhoupne se luna nad horami, 
 Dmi        Ami E            Ami 
 odhalí mečů ocelový lesk, 
    Ami                            Dmi        Ami 
 pravda hned překoná všechny fámy, 
    Dmi        Ami         E                 Ami 
 válečník už dávno zahnal svůj stesk. 
 
 
2. Když rozevřou se hvozdy tajemné, 
 s rykem největší psi vyběhnou, 
 pravda rozvíří kruhy barevné 
 a hraničář přešel zem spálenou. 
 
 
 F                                   G 
R: Pro dvanáct sošek co z Almiru jsou 
 F                                 C 
 každý by život svůj dal statečně 
 Dmi                              Ami 
   [: šel celým světem za vidinou tou 
   E                  Ami 
 A netrmácel se zbytečně :] 
 
 
3. Když rozuzlí se labyrinty uliček 
 náhle ze stínu šíp vyletí 
 ať pravda jakákoli, chraň svůj váček 
 a zloděj přežil celá staletí. 
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4. Když z křivulí skleněných vyfoukne dým 
 hned podzemí celé se otřese 
 pravdu zahalí ti kouř a blín 
 a alchymista zas truhlu ponese. 
 
R: 
 
5. Když se nad pláněmi slunce rozzáří, 
 z dáli patrný je zahalený poutník 
 jen pravdu svou ať každý váží, 
 poslední s holí je pak kouzelník. 
 
 
6. Osude přebíhavý, kam se nakloníš? 
 A zvítězí-li síly dobra či zla? 
 Proč marně hledáš, když pravdu víš? 
 Že dobrodruh nástrahy vždy překoná. 
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Balada o družnících - Wetemaa 
Táborová hymna z tábora Wetemaa, Posekanec  1998 
Originální písnička: Mladý Walter, Asonance 

 
 Dmi                                C     Dmi              C          Dmi 
 Když městem chladný vítr vál a sténal na hradbách 
 Dmi                          C      Dmi                   C        Dmi 
 Gudleifr tak jako každý rok na své hry muže zval. 
 F                             C         Dmi                     Ami 
 Již Asgeir sedí na koni – vítěz loňských her, 
 Dmi                      C     Dmi                 C      Dmi 
 na pokyn krále připraven by do ochozu vjel. 
 
 Když dozní mečů řinčení, tak čtyři zbyli jen, 
 Sian, Dangrud, Morcant, Bald nebyl poražen. 
 A herold jménem královým táže se jich zvlášť, 
 družiníkem kdo chce být a nosit šedý plášť. 
 
 Já na hradě Udi pobýval několikátý den, 
 Když družiníci přivezli muže spoutaného sem. 
 V žaláři pak, než přijel král, volal do čtyř stěn, 
 Že jeho přítel mrtev jest a Sian tím vinen. 
 
 Málem se osud naplnil v těch několika dnech, 
 když po souboji sála zem Walteriho krev. 
 Naštěstí však byl zachráněn, dnes už to každý ví, 
 že přijal králův šedý plášť i Arnvald s Walterim. 
 
 Tak 8 mužů již má král a tři mu scházejí, 
 pak postaví se na své nohy, legendy říkají. 
 Těch jedenáct, těch statečných po boku má mu být, 
 a spoustu činů vykonat, než najde země klid. 
 
 Najít meč, co nosil Wann, při velké bitvě pad, 
 Když válčil spolu Udi s Márem pod horou Mirabat. 
 A ostatky, kde Udiho jenom mohou být? 
 Jsou ztraceny už třista let, kam se vypravit? 
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Hej! Widuwalte! 
Písnička z tábora Wetemaa, Posekanec  1998 
Originální píseň: Hej! Kapitáne!,  Hop trop 

 
 
 Dmi                           F 
1. Moře už se vzteká, mnohej z nás už heká 
 C                                           Dmi 
 že mu tahle plavba černou rakev postaví. 
                               F 
 Paluba se smeká co nás ještě čeká 
 C                                   Dmi 
 než-li v Edagwonu zastaví? 

 
 

                   C                   Dmi                C             Dmi 
R1: Hej! Widuwalte! Jestli přežijem tak brzy uvidíš! 
                   C                         Dmi                C    Dmi             C 
 Hej! Widuwalte! Ten tvůj hrad ti dobijem, úplně rozbijem. 
        Dmi             A7                D 
 Tak za jednotu země zaplatíš! 
 
 
 D                                 A7                 D 
R2: Ať žije země Éllád, ať žije země Éllád 
                      G              D       A         D 
 ať žije země Éllád. Gudleifr je náš král. 

 
 

2. Moře už se vzteká, mnohej z nás už heká 
 že mu tahle plavba černou rakev postaví. 
 Paluba se smeká co nás ještě čeká 
 než-li v Edagwonu zastaví? 
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Hymna tábora Hobit 2005 
Originální píseň: De Nimes, Radůza 

 
 
 Ami               Dmi                 
R: Dříve než vzejde světlo dne 
          G           Emi      Ami                 
 přes horstvo, jež se v mlze pne, 
                                Dmi                 
 jdem do hlubin, kde vládne stín, 
        G  Emi    Ami                 
 pro naše zlato ztracené. 
 
 

    Ami  
1. (2x)  Šmak,  co sebral naše zlato 
 Dmi                 
 v hoře ukryté, 
 G 
 naše bratry trpaslíky 
 Emi          Ami                 
 nechal pobité. 
 
R: 
 
2. (2x)  Zab ho mečem, lukem, dýkou, 
 sekerou a hlavně píkou, 
 nebo nožem, kuší, prakem, 
 skoncujeme se zlým drakem! 
 
R: 
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Lotracínská hymna 
Tábor Desatero náčelníka Luru-Dazu-Roba 
Posekanec 1996 
Originální píseň: Poraněný koleno, Pacifik 

 
 Emi                                  D 
1. Černý hory v dálce, prý otvírají den, 
 Emi                           D 
 tam z jeskyně větrů k nám náčelník jde ven, 
 Emi                D 
 posvátný je právo, co v zemi otců má, 
 C                            H7 
 jeho činy jsou už v legendách. 
 
2. Luru-dazu-roba teď slova pravdy slyš, 
 dětem týhle země ať slunce vyjde blíž, 
 ať láska kvete krajem a písně znějí dál, 
 tam kde Lotracín hrdý stál. 
 
         Emi                    C          G 
R: Z posekaneckejch plání zazní mocný hlas, 
           Emi     G           Emi 
 zazní hlas, zazní hlas, touhy mý. 
                       C                     G 
 Lotracíni táhnou ze svých tee-pee zas, 
             Emi          G           Emi 
 táhnou zas, záhnou zas, stateční. 
 
3. Všichni bojovníci tak jako jeden muž 
 neproklá jim srdce zlý nečestnosti nůž 
 Činkas, Kajug, Lenap spolu svorně jdou, 
 neposkvrní zkoušku posvátnou. 
 
4. Dýmky míru hoří a oheň v srdci plá, 
 jeden silný kmen to bratrství je chrám. 
 Věčný pramen síly, z něhož možno pít, 
 náčelníci vždy musejí mít. 
 
R: 2x 
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Muflon 
Píseň z tábora v Budislavi 1993 
Originální píseň: Zítra ráno v pět, Jaromír Nohavica 

 
 
             Em             G 
1. Až mě zítra ráno v pět na hlídku probudí, 
     C             D7     G            E7 
 ještě si naposled sladce zachrním, 
         Ami                D7          G        (G/F#) Emi 
 pak hlídka přijde zpět, za spacák zatahá:  
              Ami             H7          E7 
 „Pojď hlídat, už je pět, neb s tebou zamávám!“ 
 Ami  D G (G/F#) Emi  Ami  H7          Emi 
 Hmm... (ná ná ná...)               ...zamávám. 
 
2. Až zítra ráno v pět ze stanu vylezu, 
 ještě se protáhnu a zimou zatřesu, 
 náměstí přehlídnu a pak se zamyslím 
 a v mžiku kuchyni od jídla vyčistím. 
 Hmm... 
 

3. Až zítra ráno v pět hlídku budu mít, 
 někdo tábor přepadne, vzít vlajku bude chtít, 
 však vlastním baterku a tak si posvítím, 
 chytnu ho za nohy, o stožár omlátím. 
 Hmm... 
 

4. Než zítra ráno v šest do stanu zalezu, 
 další hlídku probudím, taky s ní zatřesu, 
 do stanu zalezu, vzpomenu na přepad, 
 jak jsem se hrdě bil a mnoho rozdal (schytal) ran. 
 Hmm... 
 

5. Až zítra ráno v šest budu usínat, 
 tak se mi bude zdát, že už mám zase hlad, 
 vzpomenu na Cvrčka (nebo někdo z oddílu), co právě hlídku má 
 a pak se převalím a pomalu MUFLON 
 Hmm... 
 

6.  Muflon muflon muflon, muflon muflon muflon, ... 
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Pár stránek 
Píseň z tábora v Budislavi 1993 
Originální píseň: Tři kříže, Hop trop 

 
 
 Dmi                       C                 Ami 
1. Dávám sbohem všem městům špinavejm, 
                 Dmi   C     Dmi 
 kde jsem o přírodě snil. 
 Dmi                     C                Ami 
 Skautský tábor jsem v pěkných lesích měl, 
            Dmi       C              Dmi 
 co mě čeká, jsem však netušil. 

 
 

              F           C                    Ami               Dmi      C             Dmi 
R: Jen pár stránek hustě popsaných jsem do deníku hned napsal, 
           F                C                    Ami        Dmi       C     Dmi 
 večer při svíčce a těsně před spaním, dřív než večerku zapískal. 
  

(písknutí) 
 
2. První list je ranní vstávání, 
 když mi budíček v uších zněl. 
 Rozcvička mi hrůzu nahání, 
 kdybych náhodou cvičit měl. 
 
R.: Jen pár ... 
 
3. Já, skautík, mám tváře špinavý, 
 když jsem velkou bojovku hrál. 
 Mytí tváře je další zklamání, 
 což jsem na druhou stránku psal. 
 
R: Jen pár ... 
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4. Když je nástup a nemůžu si hrát, 
 jsem na třetí stránku psal. 
 Vedoucí mi chtějí groše (body) brát, 
 abych je dál poslouchal. 
 
R: Jen pár ... 
 
5. Čtvrtou stránku mi spálil táborák, 
 zrovna když jsem sliboval. 
 Teď mě křísí neb jsem ve mdlobách, 
 když jsem slib nedoříkal. 
 
R: (jen brumendo, bez textu, bez pískání – pocta za spálenou stránku) 
 
6. Pátou stránku jsem psal při snídani, 
 když jsem divný (Zubův) pudink jed. 
 Potom z toho bylo běhání, 
 řek bych asi byl to jed (byl to jed). 
 
Rec: Vím, je to těžké, když rozkazy splním, 
 při hlídce bdím a všechno sním, 
 pak už se neprobudím a spím a spím a spím 
 a druhou hlídku nevzbudím. 
 
R: Jen pár stránek tu zbylo popsaných, co je v deníku, někdo psal. 
 Škoda, jenomže už se nedovím, proč tam tolik chyb zanechal. 
 (3x písknutí) 
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Spasibo furažka Lány  
hymna Lánské hučky 
 
 

  Emi   H7             Emi        D                  G                 H7                    
1. Mám běžet maratón už těším se jak slon na bonbón. 
2. Mě dlouho trénoval team, který každý znal, Zub a spol. 
 
 
 C             D      G     Ami              H7 Emi           C           D      Emi 
R: Běhat je úděl můj, Svojsík mě opatruj. Spasibo furaška Lány. 
 
3. Znám jeden  malý dům, tam kde se daří snům a skautům. 
4. Zde právě začal běh, už první vydal vzdech: „Nemám dech!“ 
 
R: Běhat je úděl můj, Svojsík mě opatruj. Spasibo furaška Lány. 
 
5. Start – a hučku narazím, jak střela vyrazím, kolem dým. 
6. Teď už nic nevidím a hledám, kde je cíl, co teď s tím? 
 
R: Bloudit je úděl můj, kompas mě opatruj. Spasibo furaška Lány. 
 
7. Já běžel týdny dál, tu vítr mlhu svál, nejsem sám. 
8. Já Paříž uviděl a hrůzou zkoprněl, to je gól! 
 
R: Běhat byl úděl můj, Kompas byl Keyo tvůj. Bon Soir 

Madmoiselle Paris. 
 
9. Teď už mám dalčí cíl, vrátit se, kde jsem byl, na Lány. 
10. Ná nána nána ná… 
 
R: Běhat je úděl můj, Svojsík mě opatruj. Spasibo furaška Lány. 
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Světlušky 
Příbuzní 
Hymna tábora v Údolí světlušek Zderaz 2001 

 
          D                             Hmi  
1. Po stonku trávy míří k nám 
     Emi                            A7 
 světluška, ne, nech ji být, 
       D                        Hmi 
 ten její někde čeká sám, 
             Emi                                               A7 
 když dotkneš se jí, třeba nebude ho chtít. 
 
 
    Hmi                                              F#mi  
R: Zkus se dotknout mě a potom zkusím to já, 
              Hmi                        E 
 Kolik něhy nosí lidská dlaň, 
        D                                        Hmi 
 já nevím, ale mně se zdá, že záříš 
         Emi             A          D 
 jak ze světlušek celá stráň. 
 
2. Něco duní, neboj, klid, 
 to jen ve skalách tu bloudí vlak, 
 světel oken dlouhá nit 
 dotkne se nás, zmizí pak. 
 
R: 
 
3. Po stonku trávy míří k nám 
 světlušák, ne, nech ho být, 
 unavený, chce být sám, 
 dělal světýlka, a teď chce snít. 
 
           Emi                   D  
R: + [: jak ze světlušek celá stráň ... :] 
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Zameleme Hej, Hou! 
Hymna z tábora Krabat – Těchonín 2006 
Originální píseň: Dole v dole, Kabát 

 
 
 (Recitace, bubny) 
 Připravit, pozor, jedem! 
 Otevřít stavidlo! 
 Na záda pytel, hoši a teď už jenom 
 raz, dva, tři! 
 
 
 D (po celou sloku) 
1. Zameleme Hej Hou, točí se kameny 
 a ty co nejdou, roztočíme pěstí. 
 Od rána do noci a paže znavený, 
 ta hrubá síla, dřeváky plný mouky mám. 
 
 
 D            E                  G 
R: Pochodem vchod, meleme i šrot, 
                  H             D 
 funguje to líp než namazanej stroj. 
 D          E                        G 
 Dokola je tma, mlynářskej pomocník 
                    H             D 
 se kouzla učí, aby to natřel mistroj. 
 
 
2. Zameleme Hej Hou, jsme na to stavěný, 
 futrujem mouku a pojídáme bochníky. 
 Co se do nás vejdou a panty ztuhlý, 
 ta hrubá síla, dřeváky plný mouky mám. 
 
R:  
 
R: Na nana na ... 
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Stránky pro nové písničky 
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Hymny 
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Junácká hymna 
Slova:F.S.Procházka 
Hudba:K.Kovařovic 

 
 
Junáci vzhůru,volá den! 
Luh květem kývá orosen, 
sluníčko blankytem pílí, 
před námi pouť vede k cíli. 
Junáci vzhůru, volá den! 
Junáci vzhůru, volá den! 
 
 

Junáci vzhůru, volá den! 
Buď připraven, buď 
připraven! 
K obraně dobra a krásy 
dožiješ vlasti své spásy. 
Junáci vzhůru, volá den! 
Buď připraven!Buď 
připraven! 

 
 

Mezinárodní skautská večerka 
 
1.Zapad den, slunce svit vymizel z údolí, z temen hor. Odpočiň 
každý kdos boží tvor. 
2.V lesa klín, padl stín, hasne již vatry zář. Svatý mír kráčí z hor. 
Usíná boží tvor. 
3.Brumendo 
 
 

Červená se line záře 
 
Červená se line záře, 
červená se line záře, 
oheň, oheň, 
hřeje ruce, 
barví tváře.  
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Kde domov můj 
Česká státní hymna 

 
 

Kde domov můj, 
kde domov můj? 
Voda hučí po lučinách, 
bory šumí po skalinách, 
v sadě skví se jara květ, 
zemský ráj to na pohled! 
A to je ta krásná země, 
země česká, domov můj, 
země česká, domov můj! 

 
 
  
 

Kde domov můj, 
kde domov můj? 
V kraji znáš-li Bohu milém, 
duše útlé v těle čilém, 
mysl jasnou, vznik a zdar, 
a tu sílu vzdoru zmar? 
To je Čechů slavné plémě, 
mezi Čechy domov můj, 
mezi Čechy domov můj! 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pozn.: Druhá sloka hymny se většinou při oficiálních příležitostech nepoužívá. 
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Dodatky 
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Skautský zákon 
 
1) Skaut je pravdomluvný 
2) Skaut je věrný a oddaný 
3) Skaut je prospěšný a pomáhá jiným 
4) Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta 
5) Skaut je zdvořilý 
6) Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských 
7) Skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců 
8) Skaut je veselé mysli 
9) Skaut je hospodárný 
10) Skaut je čistý v myšlenkách, slovech a skutcích 
 

Skautský slib 
 
Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe,  
sloužit Nejvyšší pravdě a lásce v každé době, 
plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské 
a duší i tělem být připraven pomáhat vlasti i bližním.  
(K tomu mi dopomáhej Bůh.) 
 
 

Skautské heslo 
 
Buď připraven! 
 

Skautský příkaz 
 
Alespoň jeden dobrý skutek denně! 
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Táborový slavnostní oheň 
 
Slavnostní ohniště 
Slavnostní ohniště je tvořeno dvěma kruhy z poskládaných 
kamenů. Okolo nich jsou narovnány lavičky. Do kruhu z laviček se 
nesmí vstupovat. To neplatí  pouze během slavnostního ohně a 
v době přípravy nebo úklidu ohniště. 
 
Jak se u slavnostního ohně chováme 
Slavnostní oheň je jedinečná událost pro celý oddíl. Každý by měl 
proto vědět, jak se u takového ohně chovat.   
K slavnostnímu ohni chodíme většinou v kroji, zvláště pokud se 
jedná o oheň slibový. Ohnivci se odeberou k ohni jako první a 
připraví vše potřebné. Celý oddíl potom odchází k ohni najednou 
na pokyn vedoucího, v zástupu a za naprostého ticha. U ohně se 
všichni rozestaví kolem kruhu za lavičky. Nikdo si nesedá.  
Během večera nesmí nikdo kromě ohnivce vstoupit mezi dva 
kamennné kruhy. Do ohně nikdo nic neháže. 
 
Slavnostní zapálení ohně 
V – vedoucí, O – ohnivci, P – všichni ostatní skauti 
 
V: „Ohnivci přineste oheň“ 
O: Ohnivci přinesou oheň a zastaví se ve vnitřním kruhu. Potom 

začnou postupně pronášet svou řeč, podle předem zvoleného 
pořadí. V průběhu recitace vždy pozvednou faguli ( viz text 
pro ohnivce). 

V: „Ohnivci zapalte oheň“ 
O: Ohnivci na pokyn vedoucího zapálí oheň. Že tak učinili dají 

najevo opřením fagule o hořící hranici. Teprve potom vydá 
vedoucí další pokyn.  

V: „ Ohnivci zařaďte se“  
S: Po zařazení ohnivců na své místo všichni začnou zpívat 

Červená se line záře – 3x. Během zpěvu všichni zdraví 
skautským pozdravem. 
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V: Vedoucí určí ohnivce, který se bude starat celý večer o oheň. 

On jediný má právo vstupovat do kruhu, přikládat a upravovat 
oheň. Vedoucí dále ohnivce požádá, aby uzavřel oheň 
(symbolicky velkým kamenem uzavře vnější kruh).  

 
 
 
Texty pro ohnivce – zákon lesní moudrosti: 
 
1. Přicházím z východu a přináším světlo krásy. Vyzařují z něho 

tyto tři paprsky: 
 
a) Buď čistý ty sám i místo, kde žiješ. Není dokonalé krásy bez 
čistoty těla, duše a jednání. Tělo je posvátným chrámem ducha, 
uctívej proto své tělo. Čistota prospívá především tobě, pak 
lidem kolem tebe a ti, kdož zachovávají tento zákon, skutečně 
slouží své zemi. 

b) Buď silný. Rozuměj svému tělu a měj k němu úctu. Je to chrám 
ducha, a není-li zdravé, nemůže být silné ani krásné. 

c) Ochraňuj všechny neškodné tvory pro radost, kterou dává jejich 
krása. Chraň stromy, květiny, a obzvláště dávej pozor na oheň 
v lese i ve městě. 

 
 
2. Přicházím ze severu a přináším světlo síly. Vyzařují z něho tyto  

tři paprsky: 
 
a) Buď statečný. Odvaha patří k nejvznešenějším vlastnostem. 

Strach je u kořene každého zla. Neohroženost znamená sílu. 
b) Mlč, dokud hovoří starší, a prokazuj jim úctu i jinak. V době 

zkoušek je mlčení těžší než mluvení, ale nakonec bývá silnější. 
c) Buď poslušný. Poslušnost je základní povinnost na cestě lesní  

moudrosti. Poslušnost znamená sebeovládání a to je jádrem 
zákona. 
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3. Přicházím ze západu a přináším světlo pravdy. Vyzařují z něho 

tyto tři paprsky: 
 
a) Považuj své čestné slovo za svaté. To je zákon pravdy a pravda  

je moudrost. 
b) Hraj poctivě, neboť poctivá hra je pravda a falešná hra znamená  

zradu. 
c) Buď pokorný. Uctívej Velkého Ducha a respektuj víru jiných, 

neboť nikdo nezná celou pravdu a každý, kdo pokorně věří, má 
právo na naši úctu. 

 
 
4. Přicházím z jihu a přináším planoucí světlo lásky. Vyzařují 

z něho tyto tři paprsky: 
 
a) Buď laskavý. Vykonej alespoň jednu nezjištnou službu denně 

– i kdybys měl třeba jen rozšířit štěrbinu v místech, kde vyráží 
na povrch pramínek. 

b) Ochotně pomáhej. Konej svou povinnost pro povznášející pocit,  
který dává služba, neboť člověk čerpá ze služby sílu. 

c) Buď veselý. Raduj se z toho, že žiješ – neboť každá rozumná  
radost, kterou můžeš získat nebo dát, je nezničitelný poklad, 
který se zdvojnásobí pokaždé, když se o něj rozdělíš s jiným 
člověkem. 
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Skautský slib  
V –  vedoucí, R – rádce, S – slibující 
 
Na začátku skautského slibu zpíváme Junáckou hymnu. Potom už 
začíná samotný slib. 
 
V: Vyzve rádce družiny, ze které je slibující, aby dotyčného 

přivedl ke slibu. 
R: „Bratře vedoucí, přivádím Ti bratra (jméno nebo přezdívka 

slibujícího), který je připraven složit skautský slib.“ 
V:  Vedoucí rádci poděkuje a vyzve slibujícího, aby přistoupil ke 

slibu. 
S: Položí levou ruku na knihu Základy junáctví a pravou ruku 

pozvedně ke skautskému pozdravu. Následně začne odříkávat 
skautský slib. 

S: „Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe …“ 
Když slibující odříkává svůj slib, ostatní zdraví skautským 
pozdravem. 

V:  Po složení slibu vedoucí připne dotyčnému slibový odznak a 
pogratuluje mu ke složení skautského slibu.   

S:  Slibující si podá ruku s ostatními. 
 
Jakmile odslibuje poslední slibující, zpíváme na konci národní 
hymnu. 
 
 
Ukončení slavnostního ohně 
Formální část slavnostního ohně ukončujeme otevřením vnějšího 
kruhu. To smí udělat pouze ohnivec.  
Před úplným závěrem slavnostního ohně všichni povstanem a 
zpíváme Večerku. Když dozpíváme, chytneme se všichni v kruhu 
za ruce a vytvoříme tzv. Gilwellský kruh – pravou ruku křížíme 
přes levou a vedoucí posílá signál, kterým se potvrzuje naše 
bratrské propojení.  
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Vybavení na vícedenní výpravu 
 
 

• Karimatka (řemínek na stažení nebo futrál je samozřejmost) 
• Spacák (Umíš sbalit sám svůj spacák? Doma to dobře 

natrénuj!) 
• Papuče – poslední dobou je vozíme pokaždé když jedeme 

někam do chaty 
• Ešus, lžíce, hrníček 
• Láhev s pitím 
• Pláštěnka 
• Baterka 
• Zápisník + tužka 
• Zpěvník 
• KPZ 
• Šátek 
• Uzlovačka 
• Oddílové tričko 
• Hudební nástroj, na který umíme hrát (hrkátko, chřestítko, 

kazu, brumle…) 
• Nůž (zavírací nebo v pouzdře) 
• Zubní kartáček + pasta, ručník, mýdlo 
• Toaletní papír 
• Peníze – bývá předem stanoveno. Je zbytečné vozit víc 

peněz, než je uvedeno na zvadle.  
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Vybavení podle roční doby nebo speciální vybavení: 
 

• Oblečení podle počasí – náhradní oblečení pro případ 
mokra 

• Plavky – pokud se jedná o výpravu před velkými 
prázdninami – může se naskytnout možnost koupání… 

• Busola 
• Pomůcky na vaření – pokud je plánováno 
• Lékárničku – domluvit se kdo vezme. 
• Sekerka – pokud plánujeme oheň v přírodě – domluvit se 

kdo ji vezme. 
 
 
 
Vše sbaleno v jednom batohu. Pokud je například spacák přivázán 
k batohu zvenčí, je třeba ho dobře upevnit, aby se předešlo 
bimbání, hrkání anebo ztrátě. Pořád je to ovšem lepší než nosit 
něco dalšího v ruce. 
 
 
Rada na závěr: 
Papuče, baterku a pláštěnku balit na vrch batohu. Cestou od 
autobusu většinou začne pršet, nebo se setmí nebo oboje. A není 
nad to, když stojíme všichni potmě na dešti před chatou a čekáme 
než si jedinec, který blokuje předsíň, vzpomene kam si zabalil 
bačkory. 
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Poznámky 
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Tábory 
 
Rok Místo CTH Místo CTH 
 Strážci ohně -3.oddíl   
1990 Jevíčko – 

Kobra 
společně s 
2.oddílem 
Zlatý blesk 

 Zubova vlčata – 1. smečka vlčat 

1991 Dolany Tábor úplňku Vranice Bez názvu 
1992 Posekanec Zlatokopecká 

horečka 
Vranice Bez názvu 

 Vznik 3. oddíl – Lotři 
1993 Budislav Kopito a Mňouk 
1994 Posekanec Herákles 
1995 Posekanec Pumori Posekanec Rytíř Toulovec 
1996 Kvíčala Potomci Skytů Posekanec Zlatá horečka 
   Vznik 1. oddílu –Synové slunce 
1997 Posekanec Lotracíni Posekanec Hiawatha 
1998 Posekanec Wetemaa Posekanec Pony expres 
1999 Posekanec Yrtol Posekanec Wells Fargo 
2000 Prorubky 12 sošek Almiru Posekanec Za svatým grálem 
2001 Zderaz Údolí světlušek Těchonín Výstup na horu 
2002 Dynčák Harry Potter Posekanec Pacifická železnice 
2003 Zderaz Srvajvl Kunratice Survival 
 Sloučení odílů Lotři a Synové slunce – Tři slunce – 13. oddíl 
2004 Posekanec Jumanji 
2005 Posekanec Hobit 
2006 Těchonín Krabat 
2007 Posekanec Ungambikula 
2008 Kundratice  
2009   
2010   
2011   
2012   
2013   
2014   
2015   
2016   
2017   
2018   
2019   
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Základní kytarové akordy 
 
 
 

(dur)       
       

C D E F G A H 

A VCFxF A  Fcvc aFccXFF zWaxvvcxx aVCFFFv A FcccF Ai Cbbbc 
    3   2    1           1 3 2      1 3 2     3  4  2   3 4         2        1 2 3        2 3 4 
       

(mol)       
       

Cmi Dmi Emi Fmi Gmi Ami Hmi 

ZE XVVCX# A  FCVX AFCCFFF ZWAXVVXXX ZWXVVXXX3 A FccXF AI cbbVC 
       3 4 2           2 3 1      2 3      2 3      2 3         2 31        2 3 1 
       

(7)       
       

C7 D7 E7 F7 G7 A7 H7 

A VcVXF A  FcXc AFccXVF aWx VCBX aVCFFFX A FCFCF a CXCFC 
    3 2 4 1           2 1 3      3 2 1 4        3  2 4   3 2         1        1    3      2 1 3   4 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. skautský oddíl „Tři slunce“ 
ZPĚVNÍK 
Soubor 126 písniček a oddílových písní 
 
Ilustrace:  
www.dafont.com 
houslový klíč na předsádce Matěj 
  
Vydal 13. skautský oddíl Tři slunce vlastním nákladem  
Ropkova 51, 570 01 Litomyšl 
www.trislunce.com     www.skauting.cz/trislunce 
v prosinci 2007 jako svoji 1. publikaci  
u příležitosti 5. výročí existence oddílu 
 
Korektury Petr, Matěj, Vláďa 
Sazba Zajda 
Tisk laserová tiskárna Brno – Petr 
Vazba knihařství Litomyšl 
 
1. vydání 
Náklad: 50 kusů 
Cena pro účastníky Vánoční výpravy zdarma, ostatní dohodou 
 
© Tři slunce 2007 
 
ISBN 000-00-000-013-7 





 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003B103C503C403AD03C2002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03B5002003C503C803B703BB03CC03C403B503C103B7002003B103BD03AC03BB03C503C303B7002003B503B903BA03CC03BD03C903BD002003B303B903B1002003B203B503BB03C403B903C903BC03AD03BD03B7002003C003BF03B903CC03C403B703C403B1002003B503BA03C403CD03C003C903C303B703C2002E0020039C03C003BF03C103B503AF03C403B5002003BD03B1002003B103BD03BF03AF03BE03B503C403B5002003C403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03AD03C303C9002003C403BF03C50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000520065006100640065007200200035002E0030002003BA03B103B9002003BC03B503C403B103B303B503BD03AD03C303C403B503C103C903BD002003B503BA03B403CC03C303B503C903BD002E>
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406360648062706280637002006440625064606340627062100200648062B06270626064200200050004400460020062806230639064406490020062F06420629002006440644063506480631062900200645064600200623062C06440020062A062D0633064A06460020062C0648062F062900200627064406370628062706390629002E0020064A064506430646002006440648062B06270626064200200050004400460020062306460020064A062A064500200641062A062D064706270020064506390020004100630072006F0062006100740020064800520065006100640065007200200035002E003000200648062706440623062D062F062B002E>
    /CZE <FEFF005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED00200070006F0075017E0069006A007400650020006B0020007600790074007600E101590065006E00ED00200064006F006B0075006D0065006E0074016F0020005000440046002000730020007600790161016100ED006D00200072006F007A006C006901610065006E00ED006D0020006F006200720061007A016F002C002000610062007900730074006500200064006F007300E10068006C00690020007600790161016100ED0020006B00760061006C0069007400790020007400690073006B0075002E00200044006F006B0075006D0065006E007400790020005000440046002000620075006400650020006D006F017E006E00E90020006F007400650076015900ED007400200076002000700072006F006700720061006D0065006300680020004100630072006F00620061007400200061002000520065006100640065007200200035002E0030002000610020006E006F0076011B006A016100ED00630068002E>
    /HUN <FEFF0045007A0065006B006B0065006C0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B006B0061006C00200068006F007A0068006100740020006C00E9007400720065002000610020006A006F006200620020006E0079006F006D00740061007400E1007300690020006D0069006E0151007300E90067002000E9007200640065006B00E900620065006E0020006D00610067006100730061006200620020006B00E9007000660065006C0062006F006E007400E1007300FA002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00610074002E00200041002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00200061007A0020004100630072006F006200610074002000E9007300200061002000520065006100640065007200200035002E0030002C00200069006C006C00650074007600650020006B00E9007301510062006200690020007600650072007A006900F3006900760061006C0020006E00790069007400680061007400F3006B0020006D00650067002E>
    /POL <FEFF0055017C0079006A0020007400790063006800200075007300740061007700690065014400200064006F002000740077006F0072007A0065006E0069006100200064006F006B0075006D0065006E007400F3007700200050004400460020007A002000770079017C0073007A010500200072006F007A0064007A00690065006C0063007A006F015B0063006901050020006F006200720061007A006B00F30077002C0020007A0061007000650077006E00690061006A0105006301050020006C006500700073007A01050020006A0061006B006F015B0107002000770079006400720075006B00F30077002E00200044006F006B0075006D0065006E0074007900200050004400460020006D006F0067010500200062007901070020006F007400770069006500720061006E00650020007A006100200070006F006D006F00630105002000700072006F006700720061006D00F300770020004100630072006F0062006100740020006F00720061007A002000520065006100640065007200200035002E00300020006C007500620020006E006F00770073007A007900630068002E>
    /RUS <FEFF04180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043F043004400430043C043504420440044B00200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E04320020044100200431043E043B0435043500200432044B0441043E043A0438043C00200440043004370440043504480435043D04380435043C00200441002004460435043B044C044E0020043F043E043B044304470435043D0438044F0020043B04430447044804350433043E0020043A04300447043504410442043204300020043F04350447043004420438002E0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043E0442043A0440044B04320430044E04420441044F002004320020043F04400438043B043E04360435043D0438044F04450020004100630072006F00620061007400200438002000520065006100640065007200200035002E003000200028043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D04380445002004320435044004410438044F04450029002E>
    /TUR <FEFF004400610068006100200069007900690020006200610073006B01310020006B0061006C006900740065007300690020006900E70069006E002000640061006800610020007900FC006B00730065006B0020006700F6007200FC006E007400FC002000E700F6007A00FC006E00FC0072006C00FC011F00FC006E0065002000730061006800690070002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020006F006C0075015F007400750072006D0061006B00200061006D0061006301310079006C006100200062007500200061007900610072006C0061007201310020006B0075006C006C0061006E0131006E002E002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020004100630072006F006200610074002000520065006100640065007200200035002E003000200076006500200073006F006E00720061007301310020007300FC007200FC006D006C0065007200690079006C00650020006100E70131006C006100620069006C00690072002E>
    /HEB <FEFF05d405e905ea05de05e9002005d105e705d105d905e205d505ea002005d405d005dc05d4002005db05d305d9002005dc05d905e605d505e8002005de05e105de05db05d90020005000440046002005e205dd002005ea05de05d505e005d505ea002005d105e805d605d505dc05d505e605d905d905d4002005d205d105d505d405d4002005d905d505ea05e8002c002005e205d105d505e8002005d005d905db05d505ea002005d405d305e405e105d4002005de05e905d505e405e805ea002e002005e005d905ea05df002005dc05e405ea05d505d7002005d005ea002005de05e105de05db05d9002005d4002d005000440046002005e205dd0020004100630072006f006200610074002005d5002d005200650061006400650072002005d205e805e105d005d505ea00200035002e0030002005d505de05e205dc05d4002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


