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Afričančata (Jaromír Nohavica) 

     C                     Ami    Dmi    G   C 

1. V Africe, tam žijou sloni a podobná zvířata, 

                         Ami    Dmi G C 

   mezi stromy je tam honí Afričančata, 

    F        G       C      Dmi         G 

   načančané Afričanče jako uhel černé je, 

    C                  Ami    Dmi   G    C  

   ráno skočí na saranče a jede do Guineje. 
 

2. Děvčata tam honí kluky a kluci zase děvčata, 

   k nám to mají trochu z ruky, Afričančata, 

   přes moře a přes potoky, dva tisíce šestset mil, 

   na kole tak dva-tři roky, no a pěšky ještě dýl. 
 

3. Průšvih je, když Afričanče černé jak mé boty 

   narodí se naší Anče od nás z Dolní Lhoty, 

   ale narodí či nenarodí, vždyť je to vlastně putna, 

   hlavně, že nám nemarodí a že mu u nás chutná. 

 

 

 

 

 

 

 

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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Naše pračka Zanussi (Vodňanský, Skoumal) 

   G/A              C/D              G/A 

1. Naše pračka Zanussi, trha pradlo na kusy.  

C/D              G/A                D/E 

Trha pradlo jako žradlo, strka si je do pusy.  
 

2. Naše pračka Zanussi, něco přece žrat musi.  

Naše pračka, extra značka, každy na ňu hartusi.  
 

3. Lá, la, la, la…  
 

4. Naše pračka Zanussi, se mi tim však nezhnusi.  

Zanesu ji do opravny, tam, se o ňu pokusi.  
 

5. U-u-udržbař položi ji na polštář  

A pak řekne: „Mily pane, to je sabotáž“.  
 

6. Lá, la, la, la…  
 

7. = 1.  
 

8. U-u-udržbař urobi ji udržbu.  

A ja zase muj ty prase, ja zas na něj bu bu bu  

C/D         G/A           D/E           G/A 

Je to tak, je to tak, zna to každy Ostravak.  

  

2 
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V čudu (Zdeněk Svěrák, Jaroslav Uhlíř) 

       G 

1. Můj strejda, Ruda Miler, 

      C 

   je povoláním dealer, 

     D 

   odborně rádoby 

     C        D 

   nabízí nádobí. 

   Já hledám strýčka Rudu 

   a on je pořád v čudu, 

   prej aby nebyl chud, 

   tak žije v městě Čud. 
    

   G       C        G 

R: Jaké je to asi v Čudu, 

   G         C         G 

   jestlipak tam někdy budu? 

   (G7)    C         D  G 

   Je to Evropa či Asie, 

   Emi             C   D7 

   jaké to tam asi je? 

   Mají tam prý zlaté tele, 

   všechno je tam jako z tele- 

   jako z televizní reklamy, 

   C          D 

   tohle teta řekla, 

   C          D 

   tohle teta řekla, 

   C          D     G 

   tohle teta řekla mi. 
    

2. Strýc vrátil se nám z Čudu, 

   a opláchl se v sudu 

   pak dobrou noc nám dal 

   a tři dny tvrdě spal. 

   Já vyptával se Pepy, 

   proč strýc je takhle jetý. 

   Byl prostě v městě Čud, 

   je jetý, ne však chud. 
    

R: + 

   Tohle teta řekla, 

   takhle mi to řekla, 

   tohle teta řekla mi. 
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Čtyři bytelný kola (Greenhorns) 

    C       G7     Ami  F      Emi     G7  

1. Čtyři bytelný kola má náš proklatej vůz,        

 C        F    C        G7   C     F    C      G7    

tak ještě pár dlouhejch mil zbejvá dál, tam je cíl,  

    C         G7     C F C    

a tak zpívej o Santa Cruz.   
 

    F                 C  

R: Polykej whisky a zvířenej prach,    

     G7        C    

nesmí nás porazit strach,        

 F                    C    

až přejedem támhleten pískovej plát,        

D7               G         C    

pak nemusíš se už rudochů bát. 
 

Rec: matka:"Georgi, už jsem celá roztřesená, zastav!"       

otec: "Zalez zpátky do vozu, ženo!" 
 

2. Jen tři bytelný kola má náš proklatej vůz, 

tak ještě pár dlouhejch mil zbejvá dál, tam je cíl,           

a tak zpívej o Santa Cruz.   
 

R: 

Rec: syn:"Tatínku, tatínku, už mám plnej nočníček!"     

otec: "Probůh, to není nočníček, to je soudek s 

prachem!" 
 

3. Jen dvě bytelný kola má náš proklatej vůz, 

tak ještě pár dlouhejch mil zbejvá dál, tam je cíl,           

a tak zpívej o Santa Cruz. 
 

R: 

Rec: děd:"Synu, vždyť jedeme jak s hnojem!"     

otec:"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: 
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Rec: matka: "Georgi, zastav, já se strašně bojím Indiánů!"       

otec: "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: 

Rec: Indiáni!!! 

 

 

 

 

 

Máme doma obludu 

   G                            D 

1. Máme doma obludu. Já vím, my víme.  

D                               G 

Přihnala se k obědu. Já vím, my víme.  

G                              C 

Teď má pusu od medu. Já vím, my víme.  

C        G             D              G 

Odjela na mopedu, stalo se to ve středu.  
 

2. Máme doma upíra.  

Já vím, my víme.  

Na půdě se zavírá.  

Já vím, my víme.  

Čuchal česnek s cibulí.  

Já vím, my víme.  

Zub mu vypad, teď bulí,  

stalo se to v pondělí.  
 

3. Máme doma strašidlo.  

Já vím, my víme.  

Do povidel upadlo.  

Já vím, my víme.  

Spí pod bílým papírem.  

Já vím, my víme.  

Uteklo i s upírem,  

stalo se to předvčírem. 
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Vlaštovko, leť (Jaromír Nohavica) 

     C              Ami 

1. Vlaštovko, leť přes Čínskou zeď, 

     F                    G 

   přes písek pouště Gobi, 

      C          Ami 

   oblétni zem, vyleť až sem, 

    F                   G 

   jen ať se císař zlobí. 

     Emi                   Ami 

   Dnes v noci zdál se mi sen, 

    F                  G 

   že ti zrní nasypal Ludwig van Beethoven, 

     C              Ami           F G C 

   vlaštovko, leť, nás, chudé, veď. 
 

2. Zeptej se ryb, kde je jim líp, 

   zeptej se plameňáků, 

   kdo závidí, nic nevidí 

   z té krásy zpod oblaků. 

   Až spatříš nad sebou stín, 

   věz, že ti mává sám pan Jurij Gagarin, 

   vlaštovko, leť, nás, chudé, veď. 
 

3. Vlaštovko, leť rychle a teď, 

   nesu tři zlaté groše, 

   první je můj, druhý je tvůj, 

   třetí pro světlonoše. 

   Až budeš unavená, 

   pírka ti pofouká Máří Magdaléna, 

     C              Ami           F G C 

   vlaštovko, leť, nás, chudé, veď, 

                    Ami 

   vlaštovko, leť, nás, chudé, veď, 

     C 

   vlaštovko, leť ... 
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Loďka malá 

    D                  A  

Tak byla jedna loďka malá  

                      D  

tak byla jedna loďka malá   

                           A  

na moři jak, jak, jakživ nebyla   

                           D  

na moři jak, jak, jakživ nebyla     

     A     D  

ohe ,ohé, óhé 
            

           A                                   D  

R: Ohé ohé matelots, matelots naviguez sur les flote  

        A                                   D    

Ohé ohé matelots, matelots naviguez sur les flote 
 

|: Když šest neděl na moři byla :| 

|: tu náhle do-do-došly zásoby :|  

ohé, ohé,ohé 

R: Ohé ohé matelots... 
 

|: Los tahali o slámku krátkou :| 

|: by zvěděli, kdo, kdo má sněden být :|  

ohé, ohé, ohé 

R: Ohé ohé matelots... 
 

|: Los pad na toho nejmladšího :| 

|: snědli ho s bí-, s bí, s bílou omáčkou :|  

ohé, ohé, ohé 

R: Ohé ohé matelots... 
 

|: A jestli jsme vás otrávili :| 

|: my můžem za-, za-, začít na novo :| 

ohé, ohé, ohé 

R: Ohé ohé matelots... 
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Velmi nesmělá 

   Dmi               C   Dmi 

1. Potkali se v pondělí v pondělí  

                      C  A 

Byli velmi nesmělí nesmělí  

  F            C   A 

A tak oba dělali, dělali  

Dmi            C    Dmi 

Jakoby se neznali, neznali  
 

2. V úterý sebral odvahu odvahu  

Odhodlal se k pozdravu pozdravu  

A pak v citové panice panice  

Prchali oba k mamince mamince  
 

   F      C       Dmi 

R: Semafor popásá chodce  

  F      C     F 

motorky auta tramvaje  

             C          Dmi 

A všechny cesty dneska vedou  

     F      C     Dmi 

/: do pekla i do ráje :/  
 

3. Ve středu spolu postáli postáli  

Dívali se do dáli do dáli  

A do dáli se dívali dívali  

I když už spolu nestáli nestáli  
 

4. Ve čtvrtek přišel první zvrat první zvrat  

Prohlásil, že má ji rád má ji rád  

A ona špitla do ticha do ticha  

Že na ni moc pospíchá pospíchá  
 

R:  
 

5. V pátek to vzal útokem útokem  

Jak tak šli krok za krokem za krokem  

Přesně v šestnáct dvacet pět dvacet pět  

Zavadil loktem o loket o loket  
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6. V sobotu ji chyt za ruku za ruku  

Hlavou jí kmitlo je to tu je to tu  

A jak hodiny běžely, běžely  

Drželi se drželi, drželi  
 

R: 
 

7. V neděli už věděli, věděli  

Že jsou možná dospělí, dospělí  

A tak při sedmém pokusu, pokusu  

Dal jí pusu na pusu na pusu  
 

8. Když zas přišlo pondělí, pondělí  

Příšerně se styděli, styděli  

A tak oba dělali, dělali  

Jakoby se neznali, neznali  
 

R: 

 

 

 

 

 

 

 

Apoštolská 

C             G          Ami  C  F          C      Dmi     G 

Pohleď jak můj život plný strastí, ve víně se zvolna rozplývá, 

  C               E              Ami       C          F 

je krásné držet sklenku, když se nikdo neptá, jak je venku 

      G        C 

a co dál až dozpívám. 
 

R: Vždycky jsem chtěl být jako apoštol, vím, že stačí chtít 

a jen si přát. 

V důchodu si budu klidně psát evangelium, aby další o mně 

mohli psát. 
 

Zazpívám si hory doly stráně, pomodlím se a pak půjdu spát. 

Síla zvyku tak jako chléb sládne na jazyku, zbytečné je brát 

si, co mám rád. 
 

R: 
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Křížovky (Zdeněk Svěrák, Jaroslav Uhlíř) 

   G                    C      G 

R: Křížovky, křížovky s tajenkama, 

                          C           D 

   vy mě vždycky potěšíte když jsem sama, 

   G                   C            G 

   křížovky, křížovky, dobře je nám spolu, 

   C             G          D            G 

   když to nejde vodorovně, jde to shora dolů, 

   C             G          D            G 

   když to nejde vodorovně, jde to shora dolů. 

    

   G 

1. Posvátný býk na čtyři - atis, 

                          D 

   odstraňovač bradavic - lapis, 

   citoslovce skákací - hop, 

                          G 

   pravoslavný duchovní - pop. 

   Běžné jméno pro feny - asta, 

                        D 

   a týdeník pro ženy - Vlasta, 

   otec kněžny Libuše - Krok, 

                          G 

   má to dvanáct měsíců - rok. 

R:    
    

2. Krásný, jemný anglicky - fine, 

   zesílená záporka - i ne, 

   český herec na tři je Lír 

   a ozdoba pod nosem - knír. 

   Pamatuj, že sarmat je Alan 

   a mladý muž nářečně - chalan, 

   Olomouc má na autech - OL, 

   škůdce našich šatníků - mol. 
    

R: + 

   když to nejde vodorovně, jde to shora dolů. 

 

 

 

 

 

 

 

10 



13 
 

Dva roky prázdnin (Karel Černoch) 

    Ami          G     Ami 

Vzhůru na palubu dálky volají  

                 G    Ami 

Příhodný vítr už vane nám 

                G       Ami 

Tajemné příběhy nás teď čekají  

              G     Ami 

mým domovem bude oceán  

   F   G       F       C 

V ráhnoví vítr plachty nadouvá  

 F    G           C 

žene loď v širou dál  

 Dmi         Ami          Dmi                  E 

kolébá boky plachetnice, jak by si s ní jenom hrál.  

  F   G      F     C 

Posádku ani škuner neleká  

F     G      C 

Bouře ni uragán  

 Dmi            Ami        Dmi      E     Ami 

přítomnost země oznámí nám příletem kormorán.  
 

Náš ostrov vzdálený z vln se vynoří,  

z příboje snů našich pustý kraj,  

zátoku písčitou úsvit odhalí,  

háj palem útesy bílých skal.  

Příď krájí vlny i tvůj čas,  

srdce tvé bije rázně,  

nástrahy moře nebezpečí s přátely zvládneš vždy snáz.  

V přátelství najdeš pevnou hráz,  

zbaví tě smutku bázně,  

zítra až naše cesta skončí, staneš se jedním z nás. 
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Lou z Lille (Klíč) 

    C/D       F/G   C/D           G/A  

1. Ona jmenuje se Lou a pochází prý z Lille,        

       C/D        F/G          C/D   G/A     C/D    

má čertů rohy, křídla andělů, půvab lesních víl,                            

                       F/G        C/D         G/A  

kdo strávil s ní pár chvil, jak šampaňské by pil,       

   C/D            F/G            C/D      G/A     C/D    

má úsměv tupců, trubců závratě pro ni, pro Lou z Lille. 
 

         C/D             F/G        C/D            G/A  

R1: Jako srpky luny boky tenké má a úsměv velkých dam,             

       C/D     F/G  C/D  G/A        C/D    G/A     C/D     

tak se lehce vznáší nad zemí, letí, vůbec netuší, kam,                    

                  F/G       C/D            G/A  

jako srpky luny boky tenké má a úsměv velkých dam,             

       C/D     F/G  C/D  G/A        C/D    G/A   C/D     

tak se lehce vznáší nad zemí, letí, vůbec neví, kam.     
 

2. Dětsky vážný hlas, větrem urousaný vlas      

a oči jako okna za plotem černočerných řas,        

       D/E       G/A      D/E     A/H    

co já vím, nemá dům, ale asi ani byt,        

      D/E         G/A             D/E     A/H   D/E    

a přesto každý kluk chce náramně tam, kde ona, být.           
 

           D/E            G/A       D/E            A/H  

R2: Jako srpky luny boky tenké má a úsměv velkých dam,             

        D/E    G/A  D/E   A/H       D/E   A/H     D/E     

tak se lehce vznáší nad zemí, letí, vůbec netuší, kam,                   

                      G/A       D/E            A/H  

jako srpky luny boky tenké má a úsměv velkých dam,             

        D/E    G/A  D/E   A/H       D/E   A/H    D/E     

tak se lehce vznáší nad zemí, letí, vůbec neví, kam. 
 

3. Víno, vejce, sýr, taky čerstvých ryb dost má,    

tohle do košíku každý na trhu zadarmo jí dá,    

a báby závidí, mají každé ráno zlost,    

a my si ji tu pěkně hýčkáme jen tak, pro radost.  
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R1:          
 

       D/E         G/A   D/E          A/H  

Ona jmenuje se Lou a pochází prý z Lille,        

D/E            G/A         D/E   A/H   D/E G/A D/E A/H D/E 

A/H   

má čertů rohy, křídla andělů, půvab lesních víl ... 

 

 

 

 

 

 

 

Statistika (Zdeněk Svěrák, Jaroslav Uhlíř) 

   C/G 

1. Je statisticky dokázáno, 

   Ami/Emi 

   že slunce vyjde každé ráno, 

   C/G 

   a i když je tma jako v ranci, 

   Ami/Emi 

   noc nemá celkem žádnou šanci. 
    

           F/C        G/D 

R: |: Statistika nuda je, 

           C/G      Ami/Emi 

   má však cenné údaje, 

        F/C         G/D 

   neklesejte na mysli, 

       F/C         C/G 

   ona vám to vyčíslí. :| 
    

2. Když drak si z nosu síru pouští 

   a Honza na něj číhá v houští, 

   tak statistika předpovídá, 

   že nestvůra už neposnídá.   

R: 
    

3. Tak vyřiďte té ctěné sani, 

   že záleží to čistě na ní, 

   když nepustí ji choutky dračí, 

   tak bude o hlavičky kratší. 

R: 
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Bubny (Robert Křesťan) 

    G            G7  

1. Z indiánský rezervace    

    C         G    

vidím dým k mrakům jít,    

  C        G    

jede bílá honorace    

    D    

rudejm život vylepšit.     

  G         G7    

Vidí jenom smutný oči,    

       C       G    

z kterejch nože lítají.    

   C       G    

Nikdo prstem neotočí,    

   D     G    

nikoho nevítají.    
 

   G                   G7  

R: A bubny zní - zní od hor k horám 

   C         G    

bubny štěstí a nadějí          

   C         G    

bubny snění - bubny díků             

      D       G    

ty bubny mlčet nesmějí  
 

2. Ptaj se tváře zamračený, 

proč nám vzali od hor stín, 

zbyly pláně unavený, 

zlý jak keře ostružin. 

Ptáme se vás bílý lidi,  

kde je našich ptáků zpěv,  

proč už slunce neuvidí  

a proč zem tu kropí hněv 

R: 
 

3. Šli jsme jednou na úřady,  

zkoušet prosit nanovo,  

poslali nám kromě rady  

i sekaný olovo.  
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Divíte se bledý tváře,  

že k vám mluví mlčení,  

rvěte listy kalendáře,  

moc jich pro vás už není. 
 

R: 
 

4. Máte školy v každý díře,  

máte zemi - máte moc,  

vaše moudrost na papíře,  

bude volat o pomoc.  

Z indiánský rezervace  

slyším hlasy zděšený,  

odjíždí už honorace  

a má hlavy svěšený  
 

R: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taši delé (Zuzana Navarová) 

   G  

Přicházíš z hor  

   G 

ze Země sněhů   

                 E 

slunce, co pálí do mraků  

  Ami         

kde řeky se rvou  

       D  

o kámen z břehu  

   G       Ami 

a duše lítaj na draku.  
 

 

 

 

 

Přicházíš z hor 

ze Země sněhů   

na střeše světa usínáš  

já vím, každej tvor  

zná soucit i něhu   

      G      Ami     D7 

jenže ty dlouho se neozýváš  
  

        Ami7            D7                  

R: |: Taši delé Slunce, Sanghy 

               G 

 a Dharmy Taši delé :| 
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Buchet je spousta 

   C                       F      G  

1. Z pekárny světa kraj za láskou svou,     

C       F            Ami    G     

nejednu překonal jsem vůli zlou,     

Dmi    G     

a moje princezna,     

Emi     Ami     

ta jistě rozezná,     

F        G      C     

že ji mám vážně rád.     
 

2. A v jeho blízkosti se náhle zdá,     

že létat v oblacích se málem dá,     

dát ruku na ruku,     

netřeba záruku,     

jeho se přece nelze vůbec bát.    
  

    C               F      G  

R: Oslava veliká ať už se chystá,     

Emi         Ami     Dmi       G     

buchet je spousta, lahodná sousta.     

C                 F             G     

Ať naše láska je vždy stejně čistá       

F         G          C     

a pevná jako brány trám.     
 

3. Hezká, jak obrázek a zábavná     

a pýchu princezen tak málo zná,     

vyrostla v dostatku,    

jak holka ze statku,     

umí za práci brát.      
 

4. Konečně kluk co o mě zájem má,     

přitažlivost je jistě vzájemná,     

a srdce z rubínu,     

má barvu po vínu,     

starý král novému vždy má jej dát.      
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R: Ta naše dvojice je překvapivá     

a dle všech známek pekárna - zámek,     

je trasa, která někdy krátce trvá,     

a já ji dobře lásko znám.      
 

R: Oslava veliká ... 

 

 

Dej mi víc své lásky (Olympic) 

   Emi                           G  

1. Vymyslel jsem spoustu napadů, aů,       

  Emi                    D    H7    

co podporujou hloupou náladu, aů,    

Emi                    A            Ami    

hodit klíče do kanálu, sjet po zadku holou skálu,      

Emi           H7          Emi  (D7)    

v noci chodit strašit do hradu, aů. 
  

2. Dám si dvoje housle pod bradu, aů,      

v bílé plachtě chodím pozadu, aů,    

úplně melancholicky, s citem pro věc jako vždycky     

vyrábím tu hradní záhadu, aů. 
 

   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, aů.  
 

R: 
 

4.=3. 
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Prázdniny u babičky (Zdeněk Svěrák, Jaroslav Uhlíř) 

   G  

1. Husy plavou po vodě,                 

            D    

kočka leží v chládku, 

C    

vesnice je v pohodě, 

 D              G    

brambory jsou v řádku.    

 

2. Kvočna hlídá kuřata,  

říčka spěchá na jez,  

nepij, když jsi uhřátá,  

to se radši najez. 
 

   C         G  

R: Prázdniny u babičky,    

D           G      G7    

prázdniny v Čechách,    

C          G    

krásné jak holubičky    

D          G    

na horkých střechách.    

Prázdniny u dědečka,    

prázdniny na vsi,    

školní rok ten se přečká,    

nastanou, nastanou, nastanou, nastanou zas. 
 

3. Ve stáji jsou vlaštovky,    

které mouchy loví,    

much je pořád na stovky,    

kde se berou nový.    
 

4. Zavrtej se do fůrky,    

budeš vonět senem,    

zaváříš-li okurky,    

přidej kopr s křenem.  
 

R: 
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Vlaštovky (Traband) 

Ami        Emi 

Každé jaro z velké dáli 

F               C 

vlaštovky k nám přilétaly, 

Ami      G               Emi 

někdy až dovnitř do stavení. 
 

Pod střechou se uhnízdily 

a lidé, kteří uvnitř žili, 

rozuměli jejich švitoření 
 

O dalekých krajích, hlubokých mořích, divokých řekách, 

o vysokých horách, které je nutné přelétnout, 

o nebeských stezkách, zářících hvězdách, o cestách domů, 

o korunách stromů, kde je možné odpočinout 
 

Jsme z míst, která jsme zabydlili, 

z hnízd, která jsme opustili, 

z cest, které končí na břehu 

Jsme z lidí i všech bytostí, 

jsme z krve, z masa, z kostí, 

jsme ze vzpomínek, snů a příběhů 
 

Jsme jako ti ptáci, z papíru draci, létáme v mracích 

a pak se vracíme zpátky tam, kde připoutaní jsme 

Jsme lidské bytosti z masa a kostí, jsme jenom hosti 

na tomhle světě - přicházíme, odcházíme 
 

A chceme mít jisto, že někde místo, že někde je hnízdo, 

odkud jsme přišli a kam zas potom půjdeme spát, 

že někde je domov, že někde je hnízdo, útulno čisto, 

že někde je někdo, kdo čeká na nás, na návrat 
 

Tam v dalekých krajích, v hlubokých mořích, v divokých 

řekách, 

ve vysokých horách, které je nutné přelétnout 

Tam v nebeských stezkách, v zářících hvězdách, na cestách 

domů, 

v korunách stromů, kde je možné odpočinout 
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Znala panna pána (Václav Neckář) 

        C          A7  

1. Tisíckrát, tisíckrát,          

     D7            G    

můžeš chtít, můžeš chtít          

    C          A7    

vzdálenou, vzdálenou            

        D7           G    

hvězdou být, hvězdou být.           

       C             F    

Světlo hvězd, světlo hvězd      

             C    

vstříc věkům září,         

     F      C    F      C    

však kdo má rád, kdo má rád,       

   G7     C    

má mnohem víc.    
 

2. Tisíckrát podél cest    

jako strom můžeš kvést,    

tisíckrát řekou být,    

jako tón v strunách znít.    

Na tisíc, na tisíc    

let neznáš stáří    

však kdo má rád, kdo má rád,    

má mnohem víc. 
 

    C                 F            G    C    

R2: Znala panna pána, zdálo se, že o ní stál,     

C               F           Ami  G     

a to byla rána, jíž se její táta bál.     

Ami     

Měl svou dceru příliš rád       

  Fmaj7             G7     

a pánovi jí nechtěl dát,     

C                 F           G    C     

znala panna pána, hádejte, co bylo dál. 
 

 

 

 

20 



23 
 

3. Tisíckrát můžeš chtít    

vzdálenou hvězdou být.    

Jako sám horský štít    

mrakům vstříc, hrdě čnít.    

Až poznáš svou, až poznáš svou 

tvář v dětské tváři,    

tak pochopíš, že kdo má rád    

má mnohem víc. 
 

 

R2: Znala panna pána, zdálo se, že pro ní vzplál.     

A to byla rána, jíž se její táta bál.     

Aby mohla šťastně žít,     

tak pánovi měl život vzít.     

Znala panna pána, hádejte, co bylo dál. 

 

 

 

 

 

Huascaran 

   D           Emi           D  

1. Od horských pramenů Huascarán,  

         Emi                D  

nejtěžší z kamenů na prsou mám,  

        Emi                    D  

pochází z úbočí, kde zvoní cepín tvůj,  

            Emi                       D  

v slzách se rozmočí, až se vrátíš milý můj.  

 

2. S odvahou k zázrakům nese svůj kříž,  

k stříbrným oblakům a ještě výš.  

Já jsem však zbabělá a tonu v obavách,  

čekám tě lásko má,  

vrať se prosím živ a zdráv. 
 

Rec: Zpravodajství ČTK dne 31. 5. 1970: 

V jihoamerické republice Peru vypuklo katastrofální 

zemětřesení, které si vyžádalo tisíce lidských obětí, 

mezi nimi i čtrnáct životů československých horolezců, 

kteří sem přijeli pokořit nejvyšší horu peruánských And 

- Huaskaran. 
 

3. = 1. 
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Jasný jak facka (Hop Trop) 

    Ami                G                  F  

1. Tak už to vře a chlapi vostrý jsou jak meče                 

           C                   G          C    

a že maj' vztek, tak pijou, co jen trochu teče,             

        G           Dmi          E7    

na lodi jak by měla přijít velká bouře,               

         Ami          G          F   Ami    

to, co se děje, skoro podobá se vzpouře. 
 

2. Začal si kapitán, co hrozný tvrdil věci,    

za který držet by ho měli v pevný kleci,    

říkal, že svět je vlastně velikánská koule,    

a nikdo nevěřil mu ani na půl coule.    
  

            C              G  

R: Jasný jak facka, země je placka             

      Dmi       C    

a kolem dokola jen oceán,              

         Ami           D    

do tisíc láter, tvrdil to páter,             

       F          B  G    

a to je víc než kapitán,                 

        C           G    

ten když si nahne, hned ho to táhne              

      Dmi       C    

pořád na západ do Indie,               

       Ami          D    

po zlatě prahne, skončí na ráhně               

       F         C    

a dýl než tejden nepřežije. 
 

3. Bylo by snadnější než jeho tvrdou hlavu    

přesvědčit vorvaně anebo mořskou krávu,    

že kdo se jednou vydal do neznámejch proudů,    

dostal se zaručeně k poslednímu soudu.  
 

R:   
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Popelka (Karel Černoch) 

  Emi/Ami     D/G           C/F  H/Emi  Emi/Ami  

1. Už se lidé scházejí, král uspořádal bál.   

              D/G            C/F  H/Emi  Emi/Ami  

Dívky z celého království už zaplavují sál.    

G/C             A/D         G/C           A/D    

Každá by chtěla prince mít, žádná však netuší,       

   G/C       A/D       C/F     H/Emi   Emi/Ami    

že objeví se Popelka a princ ji bude chtít. 
 

2. Popelka dvě sestry má a jejich matku zlou,    

ty se na bál chystají, Popelku nevezmou.    

Sotva se vrátka zavřela, hned šaty obléká,    

ty, co od táty dostala, a na bál pospíchá. 
 

3. V sále všichni ustanou, když princ ji provází,    

dvanáctá hodina odbíjí, Popelka odchází. 

Ráno v celém království Popelku hledají,    

jakmile ji naleznou, hned svatbu chystají. 
 

4. A to je konec pohádky, kterou já zpíval vám, 

tak to v pohádkách chodívá, ať žije princ a král. 

Jen kolovrátku zpívej, jen kolovrátku hrej, 

ať žije naše Popelka, ať žije princ a král. 
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Naštěstí (Pavel Callta) 

C  

Proč mám klít a proč být sklíčen, 

G 

jen když jsem si zabouch klíče 

Ami         F 

hnedka po ránu. 
 

Místo toho lehkým klusem, 

Vybíhám za autobusem, 

Jen tak v županu. 

    G 

A v trenkách 
 

F              G  

Vždyť je to tak fajn, když k ránu, 

  C         G    Ami 

se smát chce každá tvář. 

F            G 

Byť se smějou mně, 

tak to zvládnu. 
 

 C       G       Ami    F 

R: Neštěstí naštěstí nosí střepy. 

Ze střepů štěstí svý zase slepím. 

V neštěstí naštěstí, jak známo, 

štěstí svý najít smíš nejspíš. 
 

Dneska jsem tak trochu z formy, 

V autobuse revizor mi 

Vzal víc než pár kil. 

To snad ne! 
 

Když na zkoušku mířím stopem, 

Seznámím se s holkou s copem, 

Rázem cesta je cíl. 

Už mám její číslo. 
 

Jó, je to tak fajn, když k ránu 

se děje, co má se stát. 

A když to nevyjde, 

tak to zvládnu. 
 

R: 
 

Číslo se mi z ruky smylo, 

holka s copem mojí milou 

zřejmě nemá být. 
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Či snad jí potkám jindy z rána, 

vím, že osud má svůj plán a 

že mě překvapí. 

Snad jo! 
 

Jo je fajn, když víš, že přijde, 

To všechno, co má se stát. 

A když jen počkám si, 

tak to vyjde. 
 

R: 

 

 

Johanka (Brontosauři) 

   Ami        Emi     Dmi             Ami  

1. S hlavou skloněnou lidí zástup se tu dívá,          

   Emi    Dmi       G            Ami    

nebe nad hlavou, slyšíš dětskej pláč,             

jenom s vírou svou stojí dívka plavá, bílá,          

oheň nad hlavou, jenom s pravdou dál. 
 

   E                   Ami  

R: Hej, muži, přidej oheň spí,           

   E             Ami    

vždyť páni se nudí jen,         

    E             F    

ať plameny nesou zprávu zlou,          

     C              G        Ami    

jak skončil soudnej den s Johankou. 
 

2. Dík svůj dal ti král, celá Francie si zpívá,    

to se osud smál, smutek utíká,    

s pannou Johankou ke štěstí se země dívá,    

vítr zprávu vál, že se dýchat dá.  
 

R: 
 

3. S hlavou skloněnou lidí zástup se tu dívá,    

nebe nad hlavou, slyšíš dětskej pláč,    

popel s vánkem ví, co se v dívčím srdci skrývá,    

hra se zastaví, jiná začíná.  
 

R: 
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Trezor (Karel Gott) 

   G                      C    

1. Ze zdi na mě tupě zírá po trezoru temná díra,       

A7                       D7       

poznám tedy bez nesnází, že tam nepochybně něco schází,       

G                          C       

ve zdi byl totiž po dědovi velký trezor ocelový.       

D7                              G       

Mám tedy ztrátu zdánlivě minimální.      
        

   G        D7                           G                Emi    

2. Na to že náhodně v krámě vášnivé dámě padl jsem za trofej, 

A7                              D7       

tvrdila pevně: přijdu tě levně, nezoufej, ó jé, jé, jé, jé.       

G                       C       

Jenže potom v naší vile chovala se zhůvěřile,       

A7                      D7       

aby měla správné klima, dal jsem ji do trezoru, ať v klid u 

dřímá. 
 

   G                              C    

R: Spánku se bráním už noc pátou, ne ale žalem nad tou ztrát 

ou, 

D7                              C   G       

jen hynu bázní, že kasař úlovek vrátí.          
 

3. = 2.          
 

R: Spánku se bráním ...       

... jen hynu bázní, že kasař úlovek vráááááátí. 
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Ukolébavka 

   Ami    C     G     Dmi 

1. Máš už spát, klidně spát 

 C       E     Ami 

sen ti vrátka otevírá. 

Máš už spát, klidně spát, 

křídlem noc únavu stírá. 
 

    C         Fmaj7 

R: Už ovečky jdou tajemnou tmou, 

    C    E7          Ami 

flétna jim tichounce zpívá. 

        C    G     Dmi 

Máš už spát, klidně spát,  

  C       E7     Ami 

sen ti vrátka otevírá. 
 

2. Vím, právě vyplouváš na jezero snů, 

mírný vánek loďku hýčká. 

Snad v dálce uvidíš křišťálový klíč, 

tím ti den odemkne víčka. 
 

R: 
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Vítr se ztiší 

    Ami                     C 

R: Vítr se ztiší, přestane bouřit moře. 

    G 

Ať hluší slyší, už končí jejich hoře. 

 Ami                     G 

Vítr se ztiší, přestane moře dout. 

                         E      Ami 

Ať hluší slyší, zbaveni těžkých pout. 
 

     Ami 

1. Proč svět je šedý ve tváři, 

    F 

kdy už k oslavě zazáří, 

      G           E     Ami 

proč tone ve tmě hlavní sál? 

  Ami 

Proč nezřím průvod pochodní? 

       F 

Snad cítíte se nehodni 

      G               E    Ami 

jít vítat, když jde králů Král? 
 

R: 
 

2. Jen moudří přišli ke Králi, aby mu poctu 

vzdávali, jen zlomek těch, co měli jít. 

Tak tiše, skromně přišel k vám Bůh - člověk, 

vládce světa sám, a nikdo nechce svědkem být. 
 

R: 
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Holčičí a kočičí (Zdeněk Svěrák, Jaroslav Uhlíř) 

   C              G   C  

1. Mám ráda kočku Elišku,                       

                 G    C    

spí pod postelí v pelíšku      

F            C    

a někdy velmi jemně       

F            G    

si přilehne i ke mně.    

Jestli tam mezi zvířaty    

mít důlek pěkně vyhřátý,    

v tom důlku tmavošedém    

mi s Eliškou si předem.   
          

     F            G     C         Ami    

R: Jsem trochu holčičí a trochu kočičí.    

 F          C           F       G    

Něco mám prý od rodičů, něco od číči.         

  F            G      C        Ami    

Jsem trochu holčičí a trochu kočičí.    

 F          C           G      C    

Po kočce se každá holka ráda opičí.    
 

2. Já našlapuju zlehounka    

a trhám třásně z běhounka,    

já nesnáším se s psisky    

a piju mlíko z misky.    

Mám chuť se s někým kočkovat,    

musím se dát však očkovat,    

nejlépe v době jarní    

službou veterinární.  
 

R: 
 

3. Vy koukáte se po očku    

copak je tohle za kočku,    

jak pyšně klade tlapky    

a jestlipak má drápky.    

Mé drápky stojí na stráži    

a tomu já je ukáži,    

kdo nechová se jemně    

k mé Elišce a ke mně.    
 

R:  
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Ježci (Samson) 

G 

Když potkáte ježky, 

G 

jdou většinou pěšky, 

D7      Emi 

nožičky maličký  

Ami       D7 

a tělíčka těžký. 
 

G 

Nejraděj maj z louky 

G 

žížaly a brouky, 

D7       Emi 

jablíčka nejedí, 

Ami     D7   G 

po těch mají pšouky. 
 

C 

Bušte do bubnů a do pián, 

C 

ježek není vegetarián, 

H                       Emi 

je to vlastně hrůza přátelé, 

Ami                  D7 

co on sežvejká a sežere. 
 

Když potkáte ježky, 

jdou většinou pěšky, 

zatím snad nedošli 

na vrcholek Sněžky. 

C   D7    G 

Asi nemaj běžky. 

  C        D7    G 

A bez nich je to těžký. 
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Převrat v banánové republice (Znouzectnost) 

   G      D      C     D    G     D  C D 

1. Generál Sancho Grácia zmocnil se vlády  

 G          D         C       D    G  D  C  D 

v banánový republice, někde uprostřed pralesa.    

G          D         C    D        G   D C  D 

Hlásili to po ránu v rádiu a psali v novinách.    

 G        D         C           D 

Banánová republika, kde není nic jiného, 

    G   D    C   D 

než banány a armáda.   
 

   Emi         C         D           G   D   Emi 

R: A já vám říkám, že z toho nekouká nic dobrýho,    

            C       D 

a já vám říkám, že banány teď budou 

 G          D       G          D 

zas o něco dražší, zas o něco dražší, 

 G          D       G 

zas o něco dražší. Oujé.   
 

2. Generál Sancho Grácia stojí na balkóně    

a hází po lidech slibama, že bude líp.    

A lidi jsou rádi a vyskakují.    

Ale byli by radši, kdyby po nich házel koláče a řízky.      
 

R: 
   

3. V banánový republice je dneska hrozně veselo.    

Generála Sancho Gráciu shodili lidi z balkónu    

a s ním jeho poskoky a patolízaly.    

A armáda složila zbraně, no to je veselo.      
 

R: 
   

Rec: Dámy a pánové, svržená vláda sedí momentálně v 

hostinci U Exilu, nalévá si hlavy banánovým vínem a 

přemýšlí, přemýšlí, jak se dostat zpátky k moci. No, 

když bude dost dlouho přemýšlet, tak určitě na něco 

přijde. Co takhle třeba vojensko-politický převrat!      
 

R: 
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Blondýna 
 

C               F                        C 

Když šel Pepek do mlýna, tak tam potkal Jožina 

          F        C               F  C 

a Jožin mu povídá: Nejlepší je blondýna 
 

R: Nejlepší je blondýna, nejlepší je blondýna, nejlepší je 

blondýna, nejlepší je blondýna. 
 

Blondýna je nejlepší, bruneta však postačí  

a kdo nemá rád blondýny, koupíme mu hodiny. 
 

R: 
 

Já mám rád i brunety, vlezu si do rakety 

vystřelím se na měsíc, zazpívám … a pak už nic 

 

 

 

 

Plane ohnisko v lese 

    D               A               D 

1. Plane ohnisko v lese, tichá pieseň sa nese, 

z dálky odpovie echo, ozvenou pozdrav náš. 
 

    D                             A    D 

/: Čuj, čuj, čuvaj :/ ozvenou pozdrav náš. 
 

2. Už sa vatra rozhádá, vedúcich hlas svolává, 

děti v dumaniu z lesa, kol ohňa dokola. 
 

/: Pojď k nám, pojď k nám :/ kol ohňa dokola. 
 

3. Ten čo sa blúdil lesom, ide k vatre za hlasom, 

bratrovi povie heslo a jméno čo si dal. 
 

/: Čuj, čuj, čuvaj :/ a jméno čo si dal. 
 

4. Vatra radostně prská, nas spojí láska bratská, 

A čisté predsavzetie vždy každý splní rád. 
 

/: Čuj čuj, čuvaj :/ vždy každý splní rád. 
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ODDÍLOVÁ HYMNA 

1.  Vpřed, vzhůru před námi nový svět. 

Před námi prapor, ten vítá den, 

život chceme žít, život není sen. 

Vpřed, vpřed, v záři zlatý květ, 

rozepněme křídla před námi nový svět. 

V dálavách slunných čeká na nás den, 

v záři ranního slunce je zaplaven. 
 

2.  Zní v dál, v dál zvoní zvon polední. 

Pevný je krok náš, kde slunný kraj, 

v hrudi nám však zpívá srdce divnou báj, 

v dál, v dál naše mládí sní, 

kol nás je ráj, radostných mladých dní. 

Půjdeme lesy a lučinami v dál, 

až tam kam vítr nikdy nás nezavál. 
 

3.  Již hleď, hleď my domovu jsme blíž. 

Byly jsme tam, kde lesů kraj, 

v svém chladném stínu tak mnohý chová taj. 

Hleď, hleď, jak dohasíná den, 

každý se domů vrací okouzlen. 

Dnes byl to sen a zítra práce zas, 

my půjdem ruku v ruce vždy v každý čas. 

 

 

 

 

 

 

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. 
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