
Radostný Plecháček - informace dne 14. 2. 2014 

PO DNEŠNÍ  ZKOUŠCE !!!  

Dnes dorazilo na zkoušku, na kterou přišli muzikanti pan Vacek, Šenk a Šeps, 

pouze 8 zpěváků. Věděla jsem dopředu o absenci žáků, kteří se vraceli z 

lyžařského kurzu. Takto prosím ne! Všichni budou mít v pondělí omluvenku 

od rodičů, které tímto žádám o včasné omlouvání, abych v případě větší 

nepřítomnosti stihla změnit termín. Mám v plánu s vámi dělat další zajímavý 

projekt a nerada bych tomu věnovala svůj čas zbytečně. 

Zkouška pátky 14., 21. a 28. února. (Podle situace přidaná zkouška v týdnu) 

KONCERT Humburky pohostinství v sobotu 22. února 2014 - vystoupení proběhne kolem 14.30 až 

15.00 hodin. Nebudeme objednávat autobus, proto prosím o odvoz dětí do Humburk auty. Na místě 

v pohostinství zkouška akustiky a nástupu v 13.45 hod. 

Mít koncertní oblečení (máte u sebe), černé kalhoty, boty, halenky, černé pásky, zapletené copy (dám 

vám červené mašle a sponky). Zelené košile a lodičky dostanete během příštího týdne. 

VŠE CO ZPÍVÁME v Humburkách  

Prosím doučit slova! 

PROGRAM: 

1. vstup Alexandrovci 1. Dolina, Dolina http://www.youtube.com/watch?v=a6CL0uSt0_A 

   2. Kalinka http://www.youtube.com/watch?v=lrdGQPtlteM 

   3. Kaťuša http://www.youtube.com/watch?v=ivASIwtHALM 

   4. Išel Macek do Malacek http://www.youtube.com/watch?v=qNdIcx16ev4 

 

2. vstup1. Okolo Frýdku http://www.youtube.com/watch?v=skrcPDNG8U8 

  2. Rožnovské hodiny http://www.youtube.com/watch?v=IQ6nfaK-GlA 

  3. Píseň o Babinském https://www.youtube.com/watch?v=omWgyBWb0ag 

  4. Vesnická romance http://www.youtube.com/watch?v=iQEB3s3pHAY 

  5. Beskyde, Beskyde 

 http://www.ceskatelevize.cz/porady/878948-zpivanky/20854215302-beskyde-beskyde/ 

  Bližší informace na tel. 775 860 713 (Pavlína Strnková) 
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1. Kůril machorku, charošij tabak  
ljůbil děvočku kak donskij kazak.  
 
ref: Ej razkaša ty maja Ej razkašá !  
Ej razkaša ty maja Ej razkašá !  
Dolina, dolina dolina, dolina  
dolina, dolina dolina maja !  
Dolina, dolina dolina , dolina  
dolina, dolina dolina maja !  
 
2. Kde e ta úlica , kde e tot dom,  
kde e ta děvočka čto ja ljubjom.  
 
ref.  
 
3. Zgorela ulica , zgorel i dom,  
zgorela děvočka čto ja ljubjom.  
 
ref. 
KALINKA 

Kalinka, kalinka, kalinka moja!  

V sadu jagoda malinka, malinka moja!  3x, pak pan Vacek 

KATJUŠA 

Rascvitali jabloni i gruši 

Poplyly tumany nad rjekoj 

Vychadila na bjereg Katjuša 

Na vysokij bjereg na krutoj 

Vychodila na bjereg Katjuša 

Na vysokij bjereg na krutoj 

 

Vychodila piesnju zavadila 

Pro stjepnovo sizovo orla 

Pro tovo kotorovo ljubila 

Pro tovo či pisma bjeregla 

Pro tovo kotorovo ljubila 

Pro tovo či pisma bjeregla 

 

Oj ty pjesnja pjesenka djevičja 

Ty leti za jasnym solncem vsljed 

Y bojcu na dalněm pograničje 

at Katjuši peredaj privjet 

Y bojcu na dalněm pograničje 

at Katjuši peredaj privjet 

 

Rascvjetali jabloni i gruši 

Poplyly tumany nad rjekoj 



Vychodila na bjereg Katjuša 

Na vysokij bjereg na krutoj 

Vychodila na bjereg Katjuša 

Na vysokij bjereg na krutoj 

 

Isiel Macek do Malacek  

Išiel Macek do Malacek, šošovicku mlácic, 

zabudol si cepy doma , mosel sa on vrácic. 

 

Eeeeeeeeej Macejko macejko ko- ko-ko-ko, 

zahraj mi an cenko,ko-ko-ko-ko. 

Na tú cenkú strunú. nu-nu-nu-nu, 

ej, dzunu,dzunu,dzunu,nu-nu-nu-nu. 

 

Zahral Macek dzunu, dzunu 

potom prestal hráci, 

husle sa mu rozsypaly, 

cepom po nich mlácil. 

 

Eeeeeeeeej Macejko macejko ko- ko-ko-ko, 

zahraj mi an cenko,ko-ko-ko-ko. 

Na tú cenkú strunú. nu-nu-nu-nu, 

ej, dzunu,dzunu,dzunu,nu-nu-nu-nu. 

 
ROŽNOVSKÉ HODINY 

1. Rožnovské hodiny smutně bijú,  

rožnovské hodiny smutně bijú,  

/: že ňa s mojú milú, že ňa s mojú milú rozváďajú. :/ 

2. Ale nerozvedú, nebojím sa, 

/: přijde ta hodina:/ ožením sa. 

Píseň O LOTRU BABINSKÉM 

Na kopečku v Africe, 
stojí stará věznice ach ouvej 
Na kopečku v Africe, 
stojí stará věznice ach jo! 
 
Vězňové se tetelí, že maj blechy v posteli … 
Mezi nima Babinskej, známej lotr Mexickej … 
Jednou z rána k večeru přišel bachař nahoru…. 
Běž Babinskej běž dolů, máš tam dole návštěvu …  KUBA MAŠÍN 
Šel Babinskej,šel dolů, milá stála u stolu … 



Když ji lotr uviděl, hnedka v očích zaslzel… 
Neplač milý Josífku, tu ti nesu polívku…KÁJA OČENÁŠKOVÁ 
A vepřovou s knedlíkem ať jsi stále mladíkem… 
Tu ti nesu cibuli, ať tě srdce nebolí… 
A tady máš koláče, smočený jsou od pláče… 
Bež má milá, běž domů, já mám zejtra popravu …FANDA BROKEŠ 
Jakto milá slyšela, škytla, prdla, vomdlela … 
Když mu hlavu sekali, všechny panny plakaly … 
Když mu hlavu usekli, dali mu tam fusekli … 
Na fusekli petržel, aby dlouho vydržel …  
Na svatýho Řehoře hlava skáče po dvoře… 
Na svatýho Augusta hlava zpátky narostla… 
 
 
Vesnická romance 

1. Když pršelo, jen se lilo, a tele doma nebylo,  

   jela Anička na kole hledati tele na pole.  

2. Na poli tele nebylo a pršelo, jen se lilo,  

   na poli byl jen Pepíček, on jí nabídl deštníček.  

3. A za ruce se držíce došli spolu do vesnice,  

   slunce už zase svítilo, nepršelo a nelilo.  

4. A od té doby kdekdo ví, že život není růžový,  

   že za pecí je tepleji než ve švestkové aleji. 

 

Beskyde,Beskyde  

Beskýde, Beskýde, kdo po tobě ide, 
černooký bača ovečky zatáčá 
černooký bača ovečky zatáčá 
 
Aj, bačo, bačo náš, černú košulku máš, 
kdo ti ju vypere, když maměnky nemáš 
kdo ti ju vypere, když maměnky nemáš  
 
Já nemám maměnku, ale mám galánku, 
ona mi vypere černů košulenku  
ona mi vypere černů košulenku.  
Ona ju vypere, a pěkně vyválí, 
až půjdu k muzice, každý mňa pochválí 
až půjdu k muzice, každý mňa pochválí 


