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Co se ozývá večerem, pokud se zrovna nenatáčí filmy: 
 

1) ŠŠŠ ANI K STÁRU 3)
2) TAK ABYSTE TO VĚDĚLA AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ 16)
3) ANI K STÁRU CESTA 4)
4) CESTA COŽ TAKHLE DÁT SI ŠPENÁT 15)
5) SEVERNÍ VÍTR ČEKÁM NA SIGNÁL 10)
6) NA KOLENA ČEKÁM NA SIGNÁL 11)
7) MILENCI V TEXASKÁCH DĚLÁNÍ 15)
8) NESTŮJ A POJĎ JEZDÍM BEZ NEHOD 19)
9) SMOLÍKOVI KDYBY SE V KOMNATÁCH 17)
10) ČEKÁM NA SIGNÁL MÁM JEDNU RUKU DLOUHOU 18)
11) ČEKÁM NA SIGNÁL MILENCI V TEXASKÁCH 7)
12) WHISKY TO JE MOJE GUSTO NA KOLENA 6)
13) ÚDOLÍ KRÁSNÝCH ŽAB NESTŮJ A POJĎ 8)
14) ZABILI, ZABILI S TEBOU MĚ BAVÍ SVĚT 20)
15) COŽ TAKHLE DÁT SI ŠPENÁT SEVERNÍ VÍTR 5)
16) AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ SLADKÉ MÁMENÍ 20)
17) KDYBY SE V KOMNATÁCH SMOLÍKOVI 9)
17) DĚLÁNÍ ŠŠŠ 1)
18) MÁM JEDNU RUKU DLOUHOU TAK ABYSTE TO VĚDĚLA 2)
19) JEZDÍM BEZ NEHOD ÚDOLÍ KRÁSNÝCH ŽAB 13)
20) S TEBOU MĚ BAVÍ SVĚT WHISKY TO JE MOJE GUSTO 12)
20) SLADKÉ MÁMENÍ ZABILI, ZABILI 14)
 

 
 

Prorubské 30. letní zpívání a zívání, 
lehce napjaté filmové očekávání… 

 

 
 
 

Spóóóóustu informací, fotky, kroniku, písničky a hlášky 
z našich táborů hledejte na webových stránkách 

 

www.mrmaci.com 
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TICHO NA PLACE !!! 
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NESTŮJ A POJĎ  (z filmu Páni kluci) 

 
Nestůj a pojď, nestůj a pojď, nestůj a pojď, 
my jsme ti tři jak se patří, nápadů studánka 
Nestůj a pojď, nestůj a pojď, nestůj a pojď, 
čeká nás štěstí a sláva, tak, jako v čítankách 
 
Ať naše vlajka vlaje dál, dál, dál, 
všem holkám zprávu dá, že vyplujem v dál  
a poplujem dál - on, ty a já 
Nestůj a pojď, nestůj a pojď, nestůj a pojď, 
za všemi poklady světa, které nás čekají 
 
Ať naše vlajka vlaje dál, dál, dál, 
všem holkám zprávu dá, že vyplujem v dál  
a poplujem dál - on, ty a já 
Nestůj a pojď, nestůj a pojď, nestůj a pojď, 
za všemi poklady světa, které nás čekají 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                         
 

 
ÚDOLÍ KRÁSNÝCH ŽAB   (z filmu Údolí krásných žab) 
 
Kam se všichni těší, kdo to ví?  
Já to vím a ty to znáš.  
Tam, kde čeká tábor stanový,  
ten přítel náš, ten přítel váš.  
  
Tam v dáli u starého mlýna teče řeka líná,  
v měkké trávě záda nebolí,  
tam hukot jezu a zpěv žabí láká nás a vábí,  
tam je naše krásné údolí.  
  
Naši chlapci tábor postaví,  
jak žíti v něm si poradí.  
Ožije i náhon bublavý  
o šťastný smích i o mládí. 
 
Tam v dáli u starého mlýna… 
  
Přijdou chvíle her i soutěží,  
kdo první byl, kdo poslední?  
O to přece vůbec neběží,  
chcem svorně žít  
jedenáct dní. 
 

       Tam v dáli u starého mlýna… 
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ZABILI      (z muzikálu Balada pro banditu) 
 
Zabili, zabili, chlapa z Koločavy, 
řekněte, hrobaři, kde je pochovaný 
 
Bylo tu, není tu, havrani na plotu 
bylo víno v sudě, teď tam voda bude, není, není tu 
 
Špatně ho zabili, špatně pochovali, 
vlci ho pojedli, ptáci rozklovali 
 
Bylo tu, není tu... 
 
Vítr ho roznesl po dalekém kraji, 
havrani pro něho po poli krákají 
 
Bylo tu, není tu... 
 
Kráká starý havran, krákat nepřestane, 
dokud v Koločavě  živý chlap zůstane    
živý chlap zůstane…. na na na na na na 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
         MILENCI V TEXASKÁCH      (z filmu Starci na chmelu) 

Chodili spolu z čisté lásky a sedmnáct jim bylo let 
a do té lásky bez nadsázky se vešel celý širý svět, 

Ten svět v nich ale viděl pásky, a jak by mohl nevidět, 
vždyť horovali pro texasky a sedmnáct jim bylo let. 

A v jedné zvláště slabé chvíli za noci silných úkladů 
ti dva se spolu oženili bez požehnání úřadů 

Ať vám to je či není milé, měla ho ráda, měl ji rád, 
odpusťte dívce provinilé, jestli vám o to bude stát. 

Ať vám to je či není milé, měla ho ráda, měl ji rád, 
a bylo by moc pošetilé pro život hledat jízdní řád 

Tak jeden mladík s jednou slečnou se spolu octli na trati, 
kéž dojedou až na konečnou, kéž na trati se neztratí, 

kéž na trati se neztratí, kéž na trati se neztratí 
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       AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ       (ze stejnojmenného filmu) 

 
Zavolejte stráže,zbláznilo se páže, zbláznilo se páže, 
prý chce dobýt hrad. 
Skutálí si páže kouli velké ráže, kouli velké ráže, můžete se smát. 
Vám se asi zdá, že páže nedokáže, páže nedokáže ztéci pevný hrad. 
To neznáte páže, s koulí velké ráže, s koulí velké ráže,  
může se to stát. 
Vážení dospělí, račte vstát z postelí. 
****************************************************** 
Každý den, každý den, k svačině jedině, 
jedině pramen zdraví z Posázaví. 
Chcete-li prospěti dítěti zdravému, 
kupte mu pramen zdraví z Posázaví. 
Výrobky mléčné, to je marné, jsou blahodárné a věčné. 
****************************************************** 
Den je slunečný, den je slunečný, noc má peříčka havraní 
Čas jako vítr letí, Čas jako vítr letí 
rostu do slečny, rosteš do slečny, snad ti dorostu do paní. 
Až budem plnoletí, až budem plnoletí. 
My si na sebe, my si na sebe, my si na sebe počkáme. 
Čas jako vítr letí, Čas jako vítr letí 
srdce nezebe, srdce nezebe, chvilku na sebe počkáme. 
A budem plnoletí a budem plnoletí a budem plnoletí, ty a já. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SEVERNÍ VÍTR     (z filmu Vrchní prchni) 
 
Jdu s děravou patou, mám horečku zlatou, 
jsem chudý, jsem sláb, nemocen 
hlava mě pálí a v modravé dáli se leskne a třpytí můj sen 
 
Kraj pod sněhem mlčí, tam stopy jsou vlčí 
tam zbytečně budeš mi psát 
sám v dřevěný boudě sen o zlatý hroudě já nechám si tisíckrát zdát 
 
Severní vítr je krutý, počítej lásko má s tím 
k nohám ti dám zlaté pruty nebo se vůbec nevrátím 
 
Tak zarůstám vousem a vlci už jdou sem, 
už slyším je výt blíž a blíž 
už mají mou stopu, už větří, že kopu svůj hrob a že stloukám si kříž 
 
Zde leží ten blázen, chtěl dům a chtěl bazén 
a opustil tvou krásnou tvář 
měl plechovej hrneC, v něm pár zlatejch zrneC  
a nad hrobem polární zář 
                                        Severní vítr je krutý… 
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   NA KOLENA   (z filmu Šakalí léta) 
 

   Táhněte do háje, všichni pryč, 
   chtěl jsem jít do ráje a nemám klíč, 
   jak si tu můžete takhle žrát, 
   ztratil jsem holku, co ji mám rád. 
 
   Napravo, nalevo, nebudu mít klid, 
   dala mi najevo, že mě nechce mít, 
   zbitej a špinavej, tancuju sám, 
   váš pohled káravej už dávno znám. 
 
   Pořád jen [: na kolena, na kolena, :] jé jé jé, 
   pořád jen [: na kolena, na kolena, :] jé jé jé, 
   pořád jen [: na kolena, na kolena, :] je to tak, 
   a vaše saka vám posere pták. 
 
   Cigáro do koutku si klidně dám, 
   tuhletu pochoutku vychutnám sám, 
   kašlu vám na bonton, vejmysly chytrejch hlav, 
   sere mě Tichej Don a ten váš tupej dav. 
 
   Pořád jen na kolena, na kolena, ... 
   a tenhle barák vám posere pták. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
       

     COŽ TAKHLE DÁT SI ŠPENÁT   (z filmu Což takhle dát si špenát :-) 
 
   Což takhle dát si špenát,     špe-špe-špe-špe-špe špenát. 
   Králem květin je špenát     ten zeleňoučký špenát. 
    
   Na talíř, když šéfkuchař ho dává, dává nám 
   strávník volá vivat hurá sláva - špenát mám. 
    
   Zdroj vitamínů skýtá        to organismus vítá 
   elixír mládí skrývá        uvěří, kdo se dívá. 
 
   S tělem tvým pak energie mává, mává dál 
   on se zdrojem inspirace stává, stává vám. 
 
   Což takhle dát si špenát,      špe-špe-špe-špe-špe špenát. 
   Králem květin je špenát     ten zeleňoučký špenát. 
    
   Žen-šen ten je proti němu sláma, vím to sám 
   špenát baští sportsmen, dítě, dáma, též si dám. 
    
   *: Co chceš více  - chop se lžíce! 
    
   Což takhle dát si špenát,     
   špe-špe-špe-špe-špe špenát. 
   Králem všech květin je špenát       
   ten zeleňoučký špenát. 
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MÁM JEDNU RUKU DLOUHOU   (z filmu Jízda) 
 
Najdem si místo, kde se dobře kouří, 
kde horké slunce do nápojů nepíchá, 
kde vítr snáší žmolky ptačích hovínek 
okolo nás a říká: 
 
Můžeme zkoušet, co nám nejlíp zachutná 
a klidně se dívat, jestli někdo nejde, 
někdo, kdo ví, že už tady sedíme 
a řekne: Nazdar, kluci. 
 
Mám jednu ruku dlouhou. 
 
Posaď se k nám, necháme tě vymluvit 
a vzpomenout si na ty naše úkoly. 
Tu ruku nám dej a odpočívej v pokoji 
tam, na tom místě, kde se dobře není... 
 
Na na na na na na na... 
 
Mám jednu ruku... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANI K STÁRU   (z filmu Vratné lahve) 
 
Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci 
už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci 
 
Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě 
já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě 
nemám jasno v hlavě 
 
Ani k stáru, ani k stáru, ani k stáru 
nemám o životě páru, nemám páru 
třebaže jsem dosti sečtělý, sečtělý 
 
Až mi tváře zcela blednou, zcela blednou 
dal bych si ho ještě jednou, ještě jednou 
třeba s vámi, třeba s vámi, chcete-li 
 
Už dlouho šlapu po světě  
a čekám, co se ještě stane 
Mám pořád duši dítěte  
a říkají mi starý pane 
 
Já citově jsem založen při smutných filmech slzy roním 
a měl jsem taky málo žen teď už to asi nedohoním 
už to nedohoním 
 
Ani k stáru, ani k stáru, ani k stáru... 
 
Až mi tváře zcela blednou, zcela blednou 
dal bych si ho ještě jednou, ještě jednou 
třeba s vámi, třeba s vámi, chcete-li 
třeba s vámi, milé dámy, chcete-li 
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CESTA   (z filmu Křídla Vánoc) 
 

Tou cestou, tím směrem, prý bych se dávno měl dát 
když sněží, jde to stěží, ale sněhy pak tají  
kus něhy ti za nehty slíbí a dají 
 
Víc síly se prát, na dně víc dávat, než brát 
a i když se vleče a je schůdná jen v kleče 
donutí přestat se zbytečně ptát  
 
Jestli se blížím k cíli, kolik zbývá víry 
kam zvou, svodidla, co po tmě mi lžou 
Zda couvám zpátky a plýtvám řádky 
co řvou, že už mi doma neotevřou  
 
Nebo jít s proudem, na lusknutí prstů se začít hned smát 
mít svůj chodník slávy a před sebou davy  
a přes zkroucená záda být součástí stáda 
 
Ale zpívat a hrát , kotníky líbat a stát 
na křídlech všech slavíků a vlastně už ze zvyku 
přestat se zbytečně ptát  
 
Jestli se blížím k cíli...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      KDYBY  SE V KOMNATÁCH   (z pohádky Princové jsou na draka) 
 

K životu na zámku mám jednu poznámku,  
je tu neveselo, je tu truchlivo 
v ostatních královstvích nezní tak málo smích,  
není neveselo, není truchlivo 
 
Kdyby se v komnatách běhoun jak hrom natáh 
a na něm akrobati začali kejklovati 
kdyby nám v paláci pištěli dudáci 
to by se krásně žilo, to by byl ráj 
 
Kde není muzika, tam srdce naříká,  
tam je neveselo, tam je truchlivo 
chtěla bych dvůr pestrý, kde znějí orchestry,  
pěkně naveselo, žádné truchlivo 

 
      Kdyby se v komnatách... 

 
      ************************************ 

 
 
 
 
DĚLÁNÍ 

       
Když máš srdce zjihlé, když máš potíže,  
tak dej cihlu k cihle, těsto do díže, 
upeč třeba chleba, postav třeba zeď, 
žal se krásně vstřebá, začni s tím hned teď, začni s tím hned teď. 

 
Dělání, dělání, všechny smutky zahání, dělání, dělání je lék. 
Dělání, dělání, to nám úsměv zachrání, dělání, dělání je lék. 
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ČEKÁM NA SIGNÁL   (z filmu Signál) 
 
Čekám na signál, ten z nebe nepřichází a tak čekám dál.  
 
Hledím ke hvězdám, ve dne je nevidím a v noci nevnímám. 
    
Tisíce družic, vysílačů, vedení a přijímačů, 
 
jak pilné včelky rozsévají signál z květu na květ. 
 
V zemi České čtrnáct miliónů funkčních SIM karet, 
 
krom naší vsi je všude moderní svět. 
 
Přestaňme pěstovat už obilí, radši si kupme všichni mobily. 
 
No my tu nebudem nikomu dělat debily. 
 
My u nás postavíme sloup, vysílací sloup. 
 
Proražme sloup střechou kostela, vždyť ten lemra farář stejně nic 
nedělá. 
 
Zbourejme radši starou zvonici, ať signál zalije naši vesnici. 
 
Čekám na signál...                             ....v noci nevnímám 
 
Za zatáčkou u rybníka, máme kutila.  
 
Tom sváří, pájí, krájí, český ruce všechno znaj. 
 
Do týdne tu stálo dílo hodno génia. Kam, že tenhle skvělý přístroj 
daj´? 
 

 
 
Připojme na kostel v naší vesnici, tuhletu prapodivnou krabici. 
 
Vyšlem signál na všechny družice, ať rozšíříme obzory i hranice. 
 
Nikdo však u nás neměl tušení, že globální způsobíme rušení. 
 
Že způsobíme těžké časy, no co. Opět budem pěstovati klasy, no co. 
 
Tohle je vzkaz pro všechny kutily, kde bychom byli, kdybyste nebyli. 
 
Vždyť vaše výtvory jsou báječné,  progresivní, ba i bezpečné. 
 
Osmý div světa byste stvořili, kdyby však vodiče víc vodily. 
 
Dočkej času jako husa klasu, zejtra tu bude stát i stroj času.  
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WHISKY, TO JE MOJE GUSTO   (z filmu Limonádový Joe) 
 
Whisky, to je moje gusto,  
bez whisky mám v srdci pusto, 
kdyby ji můj táta pil, byl by tu byl mnohem dýl, 
když se ve skle leskne whisky,  
tak má barman dobrý zisky, 
život se dá zkrátka žít, jen když je co, jen když je co,  
jen když je co pít. 
 
Tu láhev baculatou, tu pestrou vinětu, 
tu whisky temně zlatou pije i Manitou, 
kdo chce se státi mužem, ten whisky pije rád, 
a proto všichni můžem společně zazpívat: 
 
Whisky, to je moje gusto... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SMOLÍKOVI   (ze seriálu Smolíkovi) 
 
S dobrou náladou a s trochou smůly v patách 4 klauni jdou, kam, kdo ví kam 
po vzoru Alenky, kouknu se za zrcadlo, to já si hraju, heč, na letadlo. 
S písní bláznivou a s fůrou smůly v patách, 4 klauni jdou, tam, ke hvězdám 
umíš-li proměnit tonů  pár správně a klopoty 
v pátek hle svátek máš navrch dvě soboty 
namísto blátivých barevné šlápoty, po sobě tam zanecháš  
 
Já jsem Pepa Smolík, jej, smůly mám tolik a stojí na mě celá rodina, 
přitažlivost zemskou na chudáka ženskou a vždycky to tak hezky začíná. 
 
Šlápni na to , přidej plyn, trošku uber, pozor s tím, 
drž si klobouk, čepici, uletí ti - dva tři. 
Táta s mámou, děti, pes, rozhodli se . že vás dnes, 
rozesmějí k pláči až - zkrátka jak se patří. 

Týna vtipem srší, do nosu, jí prší, náš Ládínek je s oslem kamarád, 
perou se už skoro, jak Žofka a Zoro a přesto jeden druhého má rád. 
 
Šlápni na to , přidej plyn…                               …zkrátka jak se... 
 
A ještě k nám patří Nuny, pravnuk, ze 3a30. století, čili Smolík lomeno 8,  
to celé na druhou…..SM LOMOS…SM LOMOS….ohlaš se, ohlaš se! 
Pře-čte-myš!   Co říká?    Prozradím za pět korun! 

Promiň, pradědečku, ale opět jsem si neuvědomil, že vy v praatomovém 
věku nerozumíte mojí novočeštině. Naštěstí tu mám tuto roztomilou 
aparaturu na čtení myšlenek a jejich tlumočení do staročeštiny. 
 
Vážení, toto spojení je přísně tajné. Ví o něm pouze Ládínek a já! 
 
S dobrou náladou a s trochou smůly v patách…   heč, na letadlo. 
S písní bláznivou a s fůrou smůly…    … proměnit tonů pár po vzoru  klopoty 
ve zdraví nedočkáš nejbližší soboty, pokud si s námi teď nezazpíváš 
ta ra da ra daa   ta ra da ra daa   pam pam                                              
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SLADKÉ MÁMENÍ (z filmu S tebou mě baví svět) 
 
Když jsem byl ještě malej kluk, nosil jsem péro, šíp a luk,  
teď už mě praky nebaví, myslím na holky toulavý (hlavně v noci).  
Úvozem voněl modrej bez, pod keřem únavou jsem kles,  
proč už mě Anča nebaví, znám jiný holky toulavý (hlavně v noci). 
 
S tebou mě baví svět, má zlatá Ančo,  
já bych tě láskou sněd, má sladká Ančo, 
s tebou mě baví svět má sladká Ančo,  
já bych tě láskou sněd (hlavně v noci). 
 
U chajdy oheň plápolá, do bytu skřítek zavolá,  
proč už tě holky nebaví, máš radši boty toulavý (hlavně v noci).  
V rybníce kváká hejno žab a já sním o královně Maub,  
proč už mě Anča nebaví, znám jiný holky toulavý (hlavně v noci). 
 
******************************************************************************** 
Sladké mámení, chvíle závratí, střípky zázraků které čas už nevrátí 
Sladké mámení, dálek lákavých, vůně snů těch starých snů nádherných 
 
Léta tryskem pádí čas nikoho příliš nešetří 
Rychle k městu zády nebo jako v mládí na Petřín 
Žádné jízdní řády, žádný shon a žádné závětří 
Vytáhnout z tajných skrýši sny,  
ten starý song pořád nejvíc zní 
 
Kvést jak jarní louka uspořádat tajnou výpravu 
plout kam vítr fouká pryč od nudných vod a přístavů 
a do slunce se koukat všechny trable házet za hlavu 
Být jak pták, vznést k oblakům  
dát nový lak oprýskaným snům 

 

 
Ššš (z filmu Rebelové) 
 
Akáty šumí, když padá déšť,  
padá mi do vlasů, chce mi je splést 
neví, že láskou chci si hlavu plést 
tak mu to ššš, ššš, šššššš šepotám! 
 
Do mého ticha tiše vkročil on  
lásku rozhoupal jak velkej zvon 
před chrámem lásky byl bláznivej shon 
každej si ššš, ššš, šššššš šepotá! 
 
Jenže ten den je už včerejší  
já nevím, proč mě všichni konejší 
vždyť nejsem jediná, co bloudí 
co modlitbu ššš, ššš, šššššš šepotá! 
 
Ten, kdo v noci vtéká jako každej den vím, že někdo zbarví černej sen 
sen zmoklej jako dnešní den 
po kterém ššš, ššš, šššššš šepotám! 
 
Padadada 
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TAK ABYSTE TO VĚDĚLA (z filmu Kdyby tisíc klarinetů) 
 
Marně si hlavu lámu proč muži většinou 
neradi vidí dámu chladnou a nečinnou 
Nedávno přišel ke mně, sladkej a milej  byl 
A doopravdy jemně, jemně mě oslovil 

 
Vy byste porád seděla a nevydala hlásku 
A to se přece nedělá a já vás varuju 
Tak abyste to věděla, tak já vám vyznám lásku 
Tak abyste to věděla, tak já   vás miluju 

 
 

Já nemám ráda muže, kteří se vnucujou 
Za prachy oni u žen si štěstí kupujou 
To nejsou muži pro mne, mě nejspíš získá si 
Ten který přijde skromně a tiše prohlásí 

 
Vy byste porád seděla... 

 
Ten který přišel včera do naší ulice 
Za večerního šera byl hezkej velice 
oči mu něžně planou, jak se tak plaše ptá 
a když mu řeknu ano, tak tiše zašeptá 

 
Vy byste porád seděla... 
 
 
 
 
 
 
 

 
JEZDÍM BEZ NEHOD (z filmu Rebelové) 

 
Dva roky jezdím bez nehod s větrem se honím o závod 
Na moje obutí je spolehnutí a motor má vždy správný chod 
Asfalt mi šumí pod koly kličkuju mezi výmoly 
Řítím se jako drak však vždycky jen tak, jak předpisy mi dovolí 
 
Tak já pádím (on pádí) cestou necestou (vždy svěží) 
V pět v Dejvicích (v pět v Dejvicích) v Brně před šestou (to stěží) 
Však jak říkám (jak říká) není náhodou (jen náhodou) 
Že se nesetkám s nehodou 
 
Bez nehod jezdit dovedu, tak vedu stroj svůj kupředu 
Vždy stejnou rychlostí a bez starostí jen díky svému mopedu 
 
Tak já pádím (on pádí)... 
 
Bez nehod jezdit dovedu, tak vedu stroj svůj kupředu 
Vždy stejnou rychlostí a bez starostí jen díky svému mopedu 


