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Z rozmlácenýho kostela v krabici s kusem mýdla
přinesl jsem si anděla, rozlámali mu křídla
díval se na mne oddaně, já měl jsem trochu trému
tak vtiskl jsem mu do dlaně krabičku od parfému

Já tady nebudu já vidím vobludu já vodsaď pryč pudu jímá mě strach
chyťte tu vobludu sežere palubu - tohle je vo hubu achich och ach

Já tady nebudu...
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 ke komínu pěl: K tobě Bóže blíž
Já tady nebudu...
Náš kormidelník chrabrý je drsná povaha
zalehl u zábradlí a házel flaškama
když na vobludě bouchl kanystr vod džinunu
tu přízrak vztekle houkl a vlítl na briguigu
Já tady nebudu...

zase dolů
10

Pak hlídali jsme oblohu, pozorujíce ptáky
debatujíce o bohu a hraní na vojáky
do tváře jsem mu neviděl, pokoušel se ji schovat
to asi ptákům záviděl, že mohou poletovat
A proto...
Když novinky mi sděloval
u okna do ložnice
já křídla jsem mu ukoval
z mosazný nábojnice
a tak jsem pozbyl anděla,
on oknem uletěl mi
však přítel prý mi udělá
novýho z mojí helmy
A proto...

Tři stěžně rozlámala na naší kocábce
však ztuhla jako skála když čuchla k posádce
pak démon alkoholu ji srazil v oceán my slezli
my slezli zase dolů a chlastali jsme dál

PRORUBKY - červenec 2016

-

Má ocas dvě stě 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

A proto, prosím, věř mi, chtěl jsem ho žádat
aby mi mezi dveřmi pomohl hádat
co mě čeká a nemine, co mě čeká a nemine

-

Jó 200 nás tam bylo na brize do Číny
a furt se jenom pilo až tuhly ledviny
a když už bylo k ránu a všichni pod vobraz
křik plavčík na stožáru a hlásek se mu třás

TABOROVA
KLASIKA

ANDĚL (Karel Kryl)

MIMOVA ZAMILOVANA

OBLUDA (Samson a jeho parta)
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Saxano, v knihách vázaných v kůži
zapsáno kouzel je víc než dost.
Saxano, komu dech se z nich úží
Saxano, měl by si říct: už dost!

NESTŮJ A POJĎ (z filmu Páni kluci)

NOVINKA!

Cizími slovy ti jedna z nich poví, že
muži se loví, buď pan admirál nebo král.
Vem oko soví, pak dvě slzy vdovy, to
svař a dej psovi, co vyl a byl sám opodál.
Saxano, v knihách...

Saxano, v knihách vázaných v kůži
zapsáno kouzel je na tisíc.
Saxano, v jedné jediné růži,
Saxano, kouzel je mnohem víc.

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

-

Seď chvíli tiše a pak hledej spíše kde ve všem
se píše, že tát bude sníh, loňský sníh.
Najdeš tam psáno, jak změnit noc v ráno, jak zaklít
ne v ano a pláč v nocích zlých, změnit v smích.

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

FILMOVY
HIT

SAXANO (z filmu Dívka na koštěti)

Filmové léto aneb My vám ty Oscary přivezeme

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
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Kdyby se v komnatách...
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BARBORA PÍŠE Z TÁBORA

Božský, Olymp je Božský
a proto do Prorubek na tábor si každé léto jezdím
Božský, Olymp je Božský
ve stanu u Kněžny si prostě lebedím.

Maminko, tatínku, posílám vám vzpomínku
z letního tábora, jistě víte, že vám píše vaše dcera Barbora.
Strava se nedá jíst, dneska byl jen zelný list.
Polívka studená, co v ní plavou místo nudlí číslice a písmena.

Vzadu u Kari tam roste kapradí
že je voda studená mi vůbec nevadí
Teplé kakao když ráno posnídám
tak kručení v břiše vůbec nevnímám

Myslela jsem prostě, že budou různé soutěže,
slíbili bojovku, pak jsme hráli vybíjendu, na ovce a na schovku.
Štefan, hlavní vedoucí, chodí s naší vedoucí,
která je příšera, scházejí se, líbají se u totemu za šera.

vzpominka
na loni

Božský, Olymp je Božský...
Hlásná Třebáň je krásná
a proto ke svý Máně do Třebáně
často jezdit hledím.
Hlásná Třebáň je krásná,
u Máni v Třebáni si prostě lebedím.
Dole u Berounky roste kapradí,
komáři že koušou to nám nevadí.
Máňu u řeky když večer objímám
tak bodání hmyzu vůbec nevnímám.

Závěrem dopisu ještě trochu popisu:
ta bréca vedoucí je tlustá jak dvě normální oddílové vedoucí.
Když běží po lese, všechno na ní třese se.
Užívá make-upu, co na ní ten Štefan vidí, to já prostě nechápu.

-

Přes den zažijem tu spoustu legrace
vedoucí to baví – nemusej do práce
večer u ohniště rád si zazpívám
až do rána potom vůbec nezívám

Proč jsem se nenarodila o pár let dřív?
Dneska bych krásně chodila se Štefanem, co říká si Steve.
Proč jste mě prostě neměli o pár let dříve?
Řekla bych: nebuď nesmělý, líbej mě, Steve.

-

Božský, Olymp je Božský...

(Zdeněk Svěrák & Jaroslav Uhlíř)

TABOROVA
KLASIKA

BOŽSKÝ OLYMP aneb HLÁSNÁ TŘEBÁŇ (Ivan Mládek a my)

Proč jsem se nenarodila…
P.S. je tady ještě: Pošlete dvě tři sta, jsem bez peněz dočista.
Pojedem do Písku, máme v plánu zastavit se v Jitexovém středisku.
Když jsme se koupali, všichni na mě koukali.
Je to tím, že možná v jednodílných plavkách už jsem
už jsem prostě nemožná.
Proč jsem se nenarodila, nenarodila dřív?

8
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MILENCI V TEXASKÁCH
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ÚDOLÍ KRÁSNÝCH ŽAB (z filmu Údolí krásných žab)

(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,

NOVINKA!

-

FILMOVY
HIT

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.

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

Naši chlapci tábor postaví,
jak žíti v něm si poradí.
Ožije i náhon bublavý
o šťastný smích i o mládí.

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

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…

-

FILMOVY
HIT

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

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…

kéž na trati se neztratí, kéž na trati se neztratí

14
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CO JSEM MĚL DNES K OBĚDU (Jiří Šlitr)

POD DUBEM, ZA DUBEM ( z pohádky Lotrando a Zubejda)

Představte si, představte si, co jsem měl dnes k obědu,
Představte si, představte si, co jsem měl dnes k obědu.
Knedlíky se zelím, se zelím kyselým,
To koukáte, to koukáte, to jsem měl dnes k obědu.

Pod dubem, za dubem, tam si na tě počíháme,
pod dubem, za dubem, tam tě oškubem.

pak jsem jed u stolu kdo ví co v rosolu – to koukáte…

Loupežníci z povolání, to jsou páni,to jsou páni.
Loupežníci z profese nejlepší jsou v okrese.
My řekneme: ruce vzhůru a hned máme peněz fůru.
Žádné jiné řemeslo nikdy tolik nekleslo.

kapustu vařenou jedli jsme ji s Mařenou – to koukáte…

To koukáte, to koukáte, to jsem měl dnes k obědu!

Pod dubem, za dubem, tam si na tě počíháme,
pod dubem, za dubem, tam tě oškubem.
Špatná věc se podařila, hrubá síla zvítězila.
Tak to chodí na světě navzdory vší osvětě.
Loupežníci z povolání, to jsou páni,to jsou páni.
Loupežníci z profese nejlepší jsou v okrese.

hi
t

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,
pirožku, blinčiky, kartofěly, svinčíky,
co je moc, to je moc, syrečky from Olomóc,
na chlebě romadúr od madam de Pompadour,
špenátovou konzervu, teďka všechno rozervu,
vařené bravčové, zožrali ho bačové,
žincica z Levoče, zná ji každý Jihočech,
koprovou vode dna dala tetka hodná,
zaječí pysky zapíjel jsem whisky
kuní ocas na špeku, přinesli mě od Fleků,
kuřata smažený, ale už bez Mařeny.

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.

ko
vy

škubánky maštěný baštil jsem jak praštěný – to koukáte…

Pod dubem, za dubem, tam si na tě počíháme,
pod dubem, za dubem, tam tě oškubem.

Pod dubem, za dubem, tam si na tě počíháme,
pod dubem, za dubem, tam tě oškubem.

po
ha
d

sám jsem si za pecí zadělal telecí – to koukáte…

6
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ZABILI

Filmové léto aneb My vám ty Oscary přivezeme
NAD STÁDEM KONÍ (Buty)

(z muzikálu Balada pro banditu)

Nad stádem koní podkovy zvoní, zvoní
černý vůz vlečou a slzy tečou a já volám:
Tak neplač můj kamaráde náhoda je blbec když krade
je tuhý jak veka a řeka ho splaví, máme ho rádi
No tak co , tak co , tak co

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...

-

FILMOVY
HIT

Vítr ho roznesl po dalekém kraji,
havrani pro něho po poli krákají

Vždycky si přál, až bude popel i s kytarou, hou
Vodou ať plavou, jen žádný hotel s křížkem nad hlavou
Až najdeš to 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:
Vysyp ten popel, kamaráde, do bílé vody, vody
Vyhasnul kotel a náhoda je štěstí od podkovy
Vysyp ten popel, kamaráde, do bílé vody, vody
Vyhasnul kotel a náhoda je štěstí od podkovy

Bylo tu, není tu...
Kráká starý havran,
krákat nepřestane,
dokud v Koločavě
živý chlap zůstane

smutna ale krasna

Živý chlap zůstane...na na na na na na
5
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Šinu si to starým Coloradem, když tu uslyším výkřik vzdálený,
jel jsem podle hlasu a k mému úžasu ležel tam chlap k zemi skolený
Ruty-šuty, Arizona, Texas, ruty-šuty, Arizona má,
jel jsem podle hlasu a k mému úžasu,ležel tam chlap k zemi skolený.

Dneska už mně fóry ňák nejdou přes pysky
stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky
stojím s dlouhým obojkem, jak stájovej pinč
tu kravatu, co nosím, mi navlík soudce Lynch

Sklonil jsem se k jeho obličeji, poznal jsem v něm svého dvojníka,
jeho tělo bylo probodáno nožem, teplá krev mu z rány vytéká
Ruty-šuty, Arizona, Texas, ruty-šuty, Arizona má,
jeho tělo bylo probodáno nožem, teplá krev mu z rány vytéká

Tak kopni do tý bedny, ať panstvo nečeká
jsou dlouhý schody do nebe a štreka daleká
do nebeskýho báru já sucho v krku mám
tak kopni do tý bedny, ať na cestu se dám

-

BEDNA OD WHISKY (Miki Ryvola)

TABOROVA
KLASIKA

RUTY-ŠUTY

-

Mít tak všechny bedny vod whisky vypitý
postavil bych malej dům, na louce ukrytý
postavil bych malej dům a z okna koukal jen
a chlastal bych tam s Billem a chlastal by tam Ben. Tak kopni…

Pravil ke mně hlasem zmírajícím: "Příteli můj, padre jediný,
byla to na mě léčka, já to nevěděl, jako starej vůl jsem naletěl
Ruty-šuty, Arizona, Texas, ruty-šuty, Arizona má,
byla to na mě léčka, já to nevěděl, jako starej vůl jsem naletěl.
Když chceš, hochu, Arizonu znáti, musíš umět jezdít, bít se, pít,
musíš umět střílet, ženy milovat, potom můžeš Arizonu znát
Ruty-šuty, Arizona, Texas, ruty-šuty, Arizona má,
musíš umět střílet, ženy milovat, potom můžeš Arizonu znát

Kdyby jsi se hochu jen pořád nechtěl rvát
nemusel jsi dneska na týhle bedně stát
mohl jsi si v suchu tu svoji whisky pít
nemusel jsi, hochu, na krku laso mít. Tak kopni…
Když jsem štípnul koně a ujel jen pár mil
nechtěl běžet, dokavád se whisky nenapil
zatracená smůla zlá a zatracenej pech
když kůň cucá whisky, jak u potoka mech.

Tak kopni…

Až kopneš do tý bedny, jak se to dělává
do krku mi zůstane jen dirka mrňavá
jenom dirka mrňavá a k smrti jenom krok
má to smutnej konec - a whisky ani lok. Tak kopni…
4

....já sucho v krku mám, tak kopni do tý bedny !
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Z Těšína vyjíždí vlaky co čtvrthodinu,
včera jsem nespal a ani dnes nespočinu,
svatý Medard, můj patron, ťuká si na čelo,
ale dokud se zpívá, ještě se neumřelo, hóhó.
Ve stánku koupím si housku a slané tyčky,
srdce mám pro lásku a hlavu pro písničky,
ze školy dobře vím, co by se dělat mělo,
ale dokud se zpívá, ještě se neumřelo, hóhó.
Do alba jízdenek lepím si další jednu,
vyjel jsem před chvílí, konec je v nedohlednu,
za oknem míhá se život jak leporelo,
ale dokud se zpívá, ještě se neumřelo, hóhó.
Stokrát jsem prohloupil a stokrát platil draze,
houpe to, houpe to na housenkové dráze,
i kdyby supi se slítali na mé tělo,
tak dokud se zpívá, ještě se neumřelo, hóhó.
Z Těšína vyjíždí vlaky až na kraj světa,
zvedl jsem telefon a ptám se:"Lidi, jste tam?"
A z veliké dálky do uší mi zaznělo,
že dokud se zpívá, ještě se neumřelo.hóhó

Nám se stalo něco překrásného, nám se stalo něco divného,
našla dívka kluka nešťastného, zamilovala se do něho.
Jim se stalo něco překrásného, jim se stalo něco divného,
našla dívka kluka nešťastného, zamilovala se do něho.
/: Já jsem ten nešťastník, já jsem ta slečna,
je z toho najednou láska neskutečná. :/
Na světě mě pranic netěšilo, teď mi přijde, že je bezvadný,
mně se taky zdá, že je tu milo, přibrala jsem kilo za dva dny.
A už se ví, proč si vyvolila, právě toho muže za muže,
řekla, že to způsobila síla, která všechny síly přemůže.
Jim se stalo něco překrásného, jim se stalo něco divného,
našla dívka kluka nešťastného, zamilovala se do něho.
Já jsem ten nešťastník, (jim se stalo něco překrásného)
já jsem ta slečna, (jim se stalo něco divného)
je z toho najednou (našla dívka kluka nešťastného)
láska neskutečná. (zamilovala se do něho)

NOVINKA!

po
ha
d

že dokud se zpívá ještě se neumřelo

NÁM SE STALO NĚCO PŘEKRÁSNÉHO
(z pohádky Lotrando a Zubejda)

hi
t

DOKUD SE ZPÍVÁ (Jarek Nohavica)

Filmové léto aneb My vám ty Oscary přivezeme

ko
vy

Filmové léto aneb My vám ty Oscary přivezeme
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AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ
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JDOU PO MNĚ JDOU

(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.

(Jarek Nohavica)

Býval jsem chudý jak kostelní myš,
na půdě půdy jsem míval svou skrýš
pak jednou v létě řek jsem bať, svět fackuje tě a tak mu to vrať

To neznáte páže, s koulí velké ráže, s koulí velké ráže, může se to stát.

Vážení dospělí, račte vstát z postelí.
Zavolejte stráže,zbláznilo se páže,zbláznilo se páže,prý chce dobýt hrad.
To neznáte páže,s koulí velké ráže,s koulí velké ráže,může se to stát.

******************************************************
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.

-

FILMOVY
HIT

******************************************************
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.

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 National bank
Jdou po mně jdou, jdou, jdou, na každým rohu mají fotku mou
kdyby mě chytli, jó byl by ring,
tma jako v pytli je v celách Sing-Sing Jé jé
Ve státě Iowa byl od poldů klid, chudinká vdova mi nabídla byt
byla to kráska, já měl peníze, tak začla láska jak z televize
Však půl roku na to 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
Jdou po mně jdou...

JAREK FOREVER

Teď ve státe Utah žiju spokojen, pípu jsem utáh a straním se žen
kladou mi pasti a do pastí špek, já na ně mastím, jen ať mají vztek
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
Jé jé

2
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SEVERNÍ VÍTR (z filmu Vrchní prchni)

ZLATOKOP TOM (country klasika)

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

Tom dostal jednou nápad, když přestal v boudě chrápat,
že má se něco stát,
a že byl kluk jak jedle, tak rozhodnul se hnedle
a odjel na západ.
Z domova si sebral sílu, krumpáč, bibli, dynamit a pilu,
mimoto prut a červy, do torny dal konzervy a jel zlato vyhledat.

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 hrnek, v něm pár zlatejch zrnek
a nad hrobem polární zář
Severní vítr je krutý…

-

FILMOVY
HIT

Ty jsi to moje zlato,
které mám tak rád,
jen ty mi stojíš za to
život pro tě dát.
Bez tebe zlato nic není,
jen ty jsi to moje
haťa paťa potěšení,
zkrátka a dobře
ty jsi to moje zlato,
zlato kočičí.
Tom říkal, že je zlatokop
o zlato ani nazakop,
neví jak vypadá.
A jak tak dlouho kopal,
tak dostal na to dopal,
přešla ho nálada.
Sebral si svoji kytaru,
dal si nalejt whisky v brandy v baru
a za poslední nugget
svý holce koupil puget a pak jí zazpíval:
R. Ty jsi to moje zlato...
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Co se ozývá večerem po promítání:

1) ZLATOKOP TOM
2) AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ
3) NÁM SE STALO NĚCO PŘEKRÁSNÉHO
4) RUTY - ŠUTY
5) NAD STÁDEM KONÍ
6) CO JSEM MĚL DNES K OBĚDU
7) ÚDOLÍ KRÁSNÝCH ŽAB
8) BOŽSKÝ OLYMP aneb HLÁSNÁ TŘEBÁŇ
9) NESTŮJ A POJĎ
9) KDYBY SE V KOMNATÁCH
10) OBLUDA
11) ANDĚL
12) SAXANO
13) BARBORA PÍŠE Z TÁBORA
14) MILENCI V TEXASKÁCH
15) POD DUBEM, ZA DUBEM
16) ZABILI, ZABILI
17) BEDNA OD WHISKY
18) DOKUD SE ZPÍVÁ
19) JDOU PO MNĚ JDOU
20) SEVERNÍ VÍTR

Prorubské letní zpívání a zívání,
pod taktovkou režiséra řízené skřehotání…

Veškeré informace, fotky, kroniku, písničky a hlášky
z našich táborů hledejte na webových stránkách

www.mrmaci.com
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