Táborová hymna 20x jinak

1998 – ČELOŽNICE - 2017
Občanské sdružení ARCHA
- sdružení pro rekreaci a pobyt v přírodě -

1998 – HUSITÉ
Buďte krví zbrocení, tak dojdete spasení
Bůh vás v nebi ocení za křížové tažení
Pod křížem se bijte dál, kacíř nám všem spánek vzal
Vždyť vám papež požehnal a sám král vás povolal
Ref.:

Dýchá Rýn z hranice dým
Mistr Jan umírá se svým poselstvím

Budem bránit naši zem proti kříži kalichem
Bok po boku svorně jdem, proti světu, proti všem
Píseň na rtech, v ruce zbraň, zemi svou si hrdě braň
Musíš splatit krví daň - lide český rychle vstaň!
Ref.:

Dýchá Rýn z hranice dým
Mistr Jan umírá se svým poselstvím

Nezmohl je celý svět, sami se však zmohli hned
Proti Čechu šel zas Čech, zrada chytla druhý dech
Ref.:

Dýchá Rýn z hranice dým
Mistr Jan dokonal se svým poselstvím

http://www.supermusic.sk/skupina.php?action=piesen&idpi
esne=4899

1999 – NAPŘÍČ PRAVĚKEM
V pravěku žijou mamuti a podivná zvířata,
pračlověci je tam honí, chytnou je natotata.
Mají na to pračlověci, mají na to jeden trik,
vynalezli velkou jámu, spadne jim tam mamutík.
Na na na na…
Pračlověk se cítí nejlíp, když si rožní mamuty,
včera div že hladem nechcíp, dnes přežere se natuty.
K mamutovi dá si pivo z kvašeného obilí,
nějak bude - nějak bylo, ze zítřka se nestřílí.
Na na na na…
Večer sednou k táboráku: „A-ha, e-he, u-hu“
takhle spolu diskutují, procvičují mluvu.
Takhle zvolna probíhala jejich hominizace,
v pravěku má přece základ naše civilizace.
Na na na na…

2000 – expedice EGYPT
1)

Ten kdo by jednou chtěl Egypt navštívit
ať ničeho se vůbec neleká.
Jeho tajemství chtěl všechna objevit
pak ho čeká cesta daleká.

R1:

Tajemná je Země písků,
Nil je řekou života.
Pyramidy (spící) v písku – faraonů je to hrob,
nevzdávej to – hledej vchod,
nezahazuj flintu do žita!

2)

Ten kdo vytrvá, snad bránu objeví
a faraonů pasti překoná.
Potom může říct s velkou hrdostí:
„Nejlepší jsem, jako vždycky – JÁ!“

R2:

Tajemná je Země písků,
Nil je řekou života.
Pyramidy (spící) v písku – faraonů je to hrob,
nevzdal´s to a našel vchod,
teď můžeš vyrazit dál do světa.

2001 – expedice JAPONSKO
Japonští samuraji jdou,
s nima gejši jedna za druhou,
šógúnovi poklonit se jdou,
s čímpak – s čímpak
no s rýží – no s rýží! (tam-tam-tam-tam)
Sumáci se v ringu žduchají,
Japonky se tomu chechtají,
nakonec jim saké podají,
s čímpak – s čímpak
no s rýží – no s rýží!
Samuraj – neprohraj,
Sumisto – takisto!
(tam-tam-tam-tam)
Popadá nás hrozně velká zlost,
všichni máme suché rýže dost!
Co zas budem paličkama žrát?
No rýži – no rýži!
Samuraj – neprohraj,
Sumisto – takisto,
karate – saláte! Uáááá…

2002 – MISE PARALELNÍ SVĚTY
1) Vzhůru na palubu dálky volají,
příhodný vítr už vane nám.
Výpravy, souboje nás teď čekají,
jak všecko zvládnem uvidíš sám
R: Černá díra ať nám se vyhýbá
plujem dál ke hvězdám.
Až všichni spolu k cíli dojdem
??????? si to všude dám.
2) Loď kosmická je nám všem mým domovem,
s ní jistě vyhnem se neštěstí.
Nikdo z nás neví – snad ráno tu nebudem,
kéž dokormidlujem k vítězství.
R: Připrav se na cestu dalekou,
rozum do hrsti vem.
/: Zítra až naše cesta skončí,
pojedem zpět na Zem. :/

2003 - AZTÉKOVÉ
Parabailar la Bamba,
parabailar la Bamba, se necesi
una poca de gracia,
una poca de gracia, parami parati.
Yariba, yariba…
Yariba, yariba,
Porti serre. Porti serre. Porti serre…
Bamba, bamba… bamba, bamba
Bamba, bamba… bamba, bamba!
Quantanamera – guajira quantanamera (jé),
Quantanamera – quajira quantanamera…
Quantanamera – guajira quantanamera (jé),
Quantanamera – ra, ra, ra!

2004 – RYTÍŘI KULATÉHO STOLU
1)

Zvedněte poháry pánové,
už jen poslední přípitek zbývá.
Artuš nám grál najít přikázal,
snad prý ho Morgana skrývá!
Nic není horšího než grál v moci zla,
Na celý svět padá jen černá tma.

2)

Má Artuš šanci najít grál?
To není vůbec věc jistá…
Jen Merlin vidí budoucnost
a Morgana zlá kouzla chystá!
Rytíři proti zlu pomoci jdou
Válečné bubny hrají tu svou.

3)

Do ticha zazněla přísaha –
Ani krok z tohoto místa!
Se zbraní každý vyčkává, dobře ví, co se chystá!
Budem mít štěstí a čest a slávu?
Nebo jen smůlu a nad hrobem trávu…

Sloku č.4 by se naučili až na závěr tábora (po získání grálu).
4)

Nad Kamelotem vlajka zavlála,
to značí, že je tam sláva.
Všem věrným pokaždé nesmírnou
sílu a jednotu dává
Ve znaku grál a v grálu víra
Jen pravda vítězí, v pravdě je síla!

2005 - VIKINGOVÉ
1)

Vikingové – válečníci
Vikingové – námořníci
Vikingové – táborníci
do Valhally plujem!

Ami
G
Ami
G Emi Ami

R1:

Jó, jó, na drakkarech
Jó, jó, u vesel v párech
Jó, jó, pot na zádech
do Valhally plujem!

2)

Bohové jsou vždycky s námi
prorazíme všechny brány
U Thora či u Odina
Valhalla před námi!

R2:

Jó, jó, jsme stateční
Jó, jó, nebezpeční
Jó, jó, zocelení
a to si Odin cení!!!

3)

Vikingové – válečníci
Vikingové – námořníci
Vikingové – táborníci
do Valhally plujem! Ragnarök!

2006 – TIBET
1)

V Tibetu tam žijí mniši a divná horská zvířata
Yettiho tam přes den honí – Tibeťančata.
Přes hory a přes potoky – dva tisíce šest set mil –
pěšky je to tam dva roky – no a možná ještě dýl…
Na na na…

2)

Čistý vzduch a spousta chrámů, tam lidi hlava nebolí
existuje spousta plánů, jak najít bájné údolí.
To krásné místo uprostřed hor nazývá se Šangri-La
ani jedna z mnoha výprav, jej zatím nenašla…
Na na na…

3)

Ve stínu Budhy, pod dohledem mnichů chrámu ŠaoLin
proklouzneme Himalájí a najdeme náš cíl.
Čistá duše, síla vůle – tibetské je poselství
Ať po táboře v srdci zbude –
Hrdost, čest a přátelství …
nga-ccho bö-pa jin

2007 – DIVOKÝ ZÁPAD (Deadwood)
1) To bylo v Dakotě na Západě, osmnáct set dvacet šest,
když na nás náčelník Velký Bizon nachystal mazanou lest!
V okolí Deadwoodu každý se bál, že přijde o svůj skalp.
Pak za to šerif se zástupci vzal a odvetu nachystal…
Povídá: „Jupí! Čerti, mazejte dál!“ na indiány se hnal
Byla to mela a každý se rval, barman whisky nalejval!
2) To bylo v Dakotě o vejplatě, osmnáct set třicet dva,
Seděl jsem v saloonu „U Frankieho“, když se udělala tma.
Na bar dopadl obrovský stín, barman zblednul jak stěna.
„Divokej Bill!“ zašeptal Jim, potom ztichnul jak pěna…
(Já)Povídám: „Jupí! Čerte, jdi radši dál!“
pak jsem ho za nohy vzal (a zahodil!)
Šerifskou hvězdu jsem mu ukázal, (Bill) do dáli upaloval!
3) To bylo v Dakotě někdy v létě, osmnáct set třicet pět,
Rýžoval jsem zlato na potoce, když se přihrnul medvěd!
Povídám: „Jupí! Čerte, jdi radši dál!“
pak jsem ho za kožich vzal (a zahodil!),
udělal přemet a jako tur řval, do dáli upaloval!
Kdo v Deadwoodu žil, vždycky chlapík byl,
kovbojem tu býval rád.
Ruka zatlá v pěst, šerifovská čest,
přál bych vám, abyste to mohli znát!

2008 – PIRÁTI Z KARIBIKU
Na obzoru ani mrak, ani loď, no prostě prd,
Nuda, to je pruda, to už fakt je lepší smrt.
1) Plavím se tu jako vůl a ksicht mi rozežírá sůl.
Nemít místo ruky hák, už bych si facku dal.
Prázdný láhve, prázdnej stůl, hlad se s náma neminul.
Nemá lehkej úděl ten, kdo pirátem se stal.
Na obzoru ani mrak, ani loď, no prostě prd,
Nuda, to je pruda, to už fakt je lepší smrt.
Ref:

Je schlíplá fangle s lebkou a zkřížený jsou hnáty,
Kořalka ať teče, to je pro nás pro piráty ráj.

2) Vítr vůbec nevane, a když jo, tak přestane.
Stojíme jak na souši, to nevěstí nic dobrýho.
Než se člověk naděje, skočej na něj kurděje,
Včera jsme si připíjeli na prvního mrtvýho.
3) Bez výrazný vzpruhy možná za dva dny jsme tuhý.
Tak modlíme se k Bohu, ať nám sešle ňákou bárku.
Jak bych rád, měl co žrát, šavle už má taky hlad.
Už se asi nedočkáme loďky plný dárků.
Ref:

Je schlíplá fangle s lebkou….

Na obzoru ani mrak, ani loď, no prostě prd.
Nuda, to je pruda, kór když se blíží smrt.
Ref:

Je schlíplá fangle s lebkou …

2009 – ARÁBIE TISÍCE A JEDNÉ NOCI
1) Slunce, žár, poušť písčitá, tak každý Arábii zná.
Však málokdo zná tajemství jež pod dunama ukrývá.
Karavany pouští bloudí, po staletí hledají…
střípky kouzelné lampy, co prý splní každé přání.
R: Arábie kouzelná – Indiana Jones ji dobře zná,
Arábie tajemná – jen statečný a odvážný ji prozkoumá!
2) To hledání je náročné a mnoho lidí zmizelo.
Když na vlastní pěst po kouzelné lampě pátralo.
V karavaně nomádů obklopen přátelstvím…
Na velbloudích zádech já svůj sen o lampě sním.
R: Arábie kouzelná – Indiana Jones ji dobře zná,
Arábie tajemná – jen statečný a odvážný ji prozkoumá!

2010 – expedice MARS
/: Ten nejlepší astronaut
je čeložnický kosmonaut :/
/: projdeme (projdeme) – výcvikem (výcvikem)
je náročný věřte mi – na Marsu i na Zemi :/
/: Na Marsu se ukáže
ten, kdo má dost kuráže :/
/: putujem (putujem) – vesmírem (vesmírem)
hned jsme tam a hned zas tu – zkrotíme i kometu :/

2011 – expedice AFRIKA
R: Když někdo jede do Afriky, musí znát všechny místní triky
jestliže tomu nevěří, stane se něčí večeří…
Třeba před lvem ze savany lze se schovati do vany…
nechceš-li býti pokrmem, hned obrať vanu vzhůru dnem
R: Když někdo jede do Afriky, musí znát všechny místní triky
jestliže tomu nevěří, stane se něčí večeří…
Před krokodýlem z řeky Nil, aby ses do němoty zpil…
to nejlepší je slivovice, lék moravské expedice!
R: Když někdo jede do Afriky, musí znát všechny místní triky
jestliže tomu nevěří, stane se něčí večeří…
Když černoch v kotli zatopí, přisyp tam hrstku konopí…
pak sněz alespoň pytlík chilli, domorodce to rozčílí. 
A závěrem ten starý trik, co trvá pouhý okamžik…
ať jsi Jan či Filoména vezmi nohy na ramena (a hned!)

Bonus 
Nebuďte vůbec naivní, nejsou to triky morbidní.
Tak potlačte svůj sentiment, jinak z vás bude exkrement!
ááá – přilákejte gorilu na kuřátko na grilu
kuře dobře upečte a pak rychle a pak rychle…

2012 – ASTERIX a OBELIX
aneb Vzhůru do Galie
Když Římané vládli Evropě
ve své provincii,
(2x tlesk)
svobodná zůstala jen
jedna vesnice v Galii. (2x tlesk)
Asterix a s ním Obelix
nedá se bez boje
(Hej!)
(jim) po boku věrní Galové
s kouzelným nápojem.
César má pěnu u huby
když slyší o Galech, (2x tlesk)
vymýšlí triky zákeřné
vždycky má ale pech. (2x tlesk)
Asterix a s ním Obelix
nedá se bez boje
(Hej!)
(jim) po boku věrní Galové
s kouzelným nápojem.
Dvanáct úkolů pro Asterixe
má Galům zlomit vaz, (2x tlesk)
nám je hned jasné, jak to dopadne
vyhrajem – sper to ďas!
(2x tlesk)
Asterix a s ním Obelix
nedá se bez boje
(Hej!)
(jim) po boku věrní Galové
s kouzelným nápojem.
(Hej, hej!)

2013 – DETEKTIVNÁ AKADEMIE
1) V táboře v Čeložnici máme čest být
chceš-li být detektivem musíš k nám jít
máme tu akademii detektivní
dokážeme řešit i nejtěžší zločiny.
2) Jak ve slabikáři si čteme v důkazech
to znamená, že každý zločinec má pech
ať je stopa zločinu sebenejmenší
náš elitní útvar vždycky všechno vyřeší.
3) Můžou na nás být pyšní Sherlock s Watsónem
může nám padouch hrozit svým "kanónem"
že bychom zklamali tak to se nekoná
jsme bezpochyby ti nejlepší strážci zákona!

2014 – SURVIVAL TEAM
1) Vzhůru na palubu dálky volají,
vítr už příhodný vane nám.
Vtom bouře přitáhne, loď se potápí,
mým hrobem se stane oceán!
Čluny k vzdálené zemi směřují, k pustému pobřeží.
Naše schopnosti rozhodují o tom, kdo vydrží…
Přístřeší pro nás rychle zbudujem, z ohýnku stoupá dým,
všechno zvládneme – zkrátka přežijem,
my jsme „Survival team“!

2) V pustinách bez vody, v deštných pralesích,
na horách, v bažinách, na pouštích.
Tváří v tvář nezkrotné Matce přírodě
nás doprovází smích!
Jídlo obstarat, zvládnout únavu, zranění ošetřit.
K tomu musíš nejen odvahu, ale i kus štěstí mít…
Těžké chvíle si každý prožijem, i s kamarádem svým,
všechno zvládneme – zkrátka přežijem,
my jsme „Survival team“!

2015 – expedice ČÍNA
Šikmé oči, žlutá pleť, co se mi stalo? Co jsem včera sněd?
Alergii na rýži mám, jak panda velká si připadám!
Tvář jak placku – jak čínská zeď,
stal jsem se Číňanem právě teď!
Ref:

Draci a démoni se honí oblohou,
Arak či opium však za to nemohou.
Čínská říše – perla Asie,
ten kdo tam nebyl jakdyž nežije!

Jídelní hůlky mi z uší trčí, po kobylkách mi v břiše kručí
na nohou sandály z bambusu, dej pozor ať nešlápneš do trusu!
Je to boj o život - tak překroč svůj stín
stane se z tebe mistr Šao-lin!
Ref:

Draci a démoni se honí oblohou,
Arak či opium však za to nemohou.
Čínská říše – perla Asie,
ten kdo tam nebyl jakdyž nežije!

2016 – BÁJEČNÁ ANTIKA
Ruty šuty starý Řím a Řecko
ruty šuty to je touha má-á-á-á
tak jsem koupil bilet, to zas bude výlet
alá čeložnická cestovka.
Šel jsem kolem sochy boha Dia,
říkám, co je to tu za šutr?!
Tak jsem naštval bohy, pro to já mám vlohy,
běžím se schovat k mojí mutr.
A už za mnou funí Odyseus,
jemu v patách statný Achiles,
už začínám chápat, jak špatný to byl nápad,
že já jsem do toho Řecka lez!
Nabírám směr slunná Itálie
tam mne ale vítá Hannibal,
všechno naruby, pěna u huby,
snad se ze mne stane kanibal.
Metu si to podél Kolosea,
co je to tu dneska za slavnost?
Jsem hvězda programu, dostal jsem na tlamu
a já už mám té antiky dost!
Ruty šuty starý Řím a Řecko
ruty šuty to je antika
z bobkového listu věnec, ať jsi básník nebo věděc
je to historická klasika!

2017 – HOLLYWOOD
Legenda:

Holky (kurzíva)
Kluci (tučně)
Holky + kluci (podtrženě)

1) Dívej v kině se stmívá
trémou až se mi tají dech
před premiérou
ptám se tě znova:
Co soudíš o mých výkonech?
No to je vážně pecka!
Já – nejsem na slovo skoupá
chtěl jsem ti říct…
máš se mnou jen trápení
Ty přece víš…
že opona stoupá
stříbrnému plátnu jsme blíž
Proboha, kdo to točil !?
Ref.

Dream Works, Pixar, Century Fox
… pam-pam-pa-dam-pam …
Režisér snad večeřel koks
… pam-pam-pa-dam-pam …
Všichni chlapi přepli na box!

2) Jsem filmová víla
A co jsem já?
Jsi režisér bijáků
Jó, je to tak
Já jsem tvoje hvězda
Točím tě, koukej se jak!
S tebou se filmu dotýkám!
Teď klapka nám klapla
No a co?!
Jsem star, jsem přirozená…
Chytá mě křeč…
Co jsem měla, to jsem zvládla,
mám Oskara, heč!
Proboha, kdo to točil !?
Ref.

Warner Bros a Universal
… pam-pam-pa-dam-pam …
Kritik se nás dnes nezastal
… pam-pam-pa-dam-pam …
Teď abych v pohádce hrál!

3) Mám fáro a vilu v L.A.
Jako já!
Jsem královna večírků…
no to je fakt!
Do bazénu zas šampáňo nalej,
jó, to už je na infarkt.
No to je vážně jízda!
Dívej kompars se ztrácí
došly prachy…
já na účtu nulu mám
jsem taky švorc…
Proklínám továrnu na sny,
pozlátko je to tam!
Jsi přece v Hollywoodu!
Ref.

(O) úspěch, slávu, přestaň se prát
… pam-pam-pa-dam-pam …
Filmy, hvězdy, nechej už spát
… pam-pam-pa-dam-pam …
a žij svůj vlastní příběh rád!

2000 … chybí kuchyň: Jana + Lidka

2016 … v plné sestavě

