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ilé děti, milí čtenáři, dostává se vám do rukou v řadě již pátý zpěvník Soukromé
základní umělecké školy Dr. Lidinské, zpěvník autorských písniček, které poprvé
zazněly na festivalu zušky Mazec 2017 a rovněž jsou k slyšení na CD ZUŠka (si)
hraje. A jako každý rok to byl zas pěkný mazec. Víte vůbec co je to mazec? Já tedy úplně
ne. Hledal jsem proto ve slovníku pojmů a objevil jsem, že původně slovo mazec znamenalo bitku, řež, též výprask, rvačku, např. v hospodě se strhl pořádný mazec (bitka); kluci
přišli domů pozdě a byl mazec (výprask), ...rovněž mazec fungoval se spojením sec, sec
mazec jako zaklení, nebo dokonce i sec mazec lívanec. Dnes už si ale pod slovem mazec
představujeme něco jiného, význam se posunul. V teenagerském slovníku pojmů jsem
objevil, že mazec znamená doslova: síla, silný zážitek, super kvalita. A festival jménem
Mazec opravdu síla a silný zážitek je. Je to prostě mazec. A to nejen famózními výkony, ale
i nasazením a energií všech účastníků.
Jak to celé vzniká? No, není to tak jednoduché, jak by se zdálo. Za vším je spousta
práce a námahy. Nejdříve vymyslíme téma. Letos jím je Hravá zuška, a tak se písničky
točí kolem her, hravosti a hraní. Pak kdokoliv – žáci, učitelé, přátelé školy, rodiče přicházejí s texty, hudbou, melodiemi, každý, kdo má nápad, dá do placu trochu svého umu
a postupně se rodí písničky. Když jsou ještě v plenkách, nahrají se takzvané demosnímky,
zkušební nahrávky, podle kterých se je zpěváci učí zpívat. A písničky se šperkují. Tam se
upraví trochu text, tam melodie, tam se změní tónina, protože na Jarku je to moc vysoko
a naopak Hynek by to rád trochu vejš, páč dole by bručel jako medvěd. A když už je vše
jasné, jde se do studia.

Nejdříve se vesel, totiž nástrojů chopí parta profesionálních muzikantů pod uměleckým
vedením Pepy Štěpánka, kteří nahrají takzvaný základ (což je taková karaoke verze písní)
a zase si s písní trochu pohrají (inu, hravá zuška :-) ). Z dříve nenápadné a ospalé písně
vytvoří hit jak od Adele, tu zaboostří kytary jak ACDC, tamhle teskně rozezní struny, že i Ed
Sheeran by se rozplakal. A písně si zas oblečou nový kabát. Někdo tomu říká aranž. A pak už
přichází na řadu ti nejhlavnější – žáci, kteří postupně písničky nazpívávají a tím jim vdechují
život. A písničky jsou hotové. Teda hotové, to ještě ne. Nazpívané a nahrané jsou, ale projdou
ještě dlouhou cestou rukama mistra zvuku Petra Lidinského, který musí nahrávku patřičně
upravit, smíchat, prostě si s tím ještě trochu pohrát, než dojde k vylisování na CD. Tak a teď
tu máme pokupě kupu písniček, pestrou to směsici stylů. Kdo chce, může si zarockovat
s Legem, příznivec popu se rozplyne u Hry o Lásku, na folkovou strunu nám zahraje Banjo,
jazzmany přikove k židli Schovka, na disko jízdu vás připraví Škola hrou, skáčkaře rozhopsá
Švihadlo, milovníka reggae rozvlní Mexická vlna a ani hiphoper nepřijde zkrátka a jeho rovný
kšilt roztřepe Malý Youtouber. Zkrátka každému, co hrdlo ráčí. A abyste si mohli tyto skvělé
písničky zahrát a zazpívat i vy, tak jsem vám je všechny pěkně zapsal do not s akordovými
značkami a Kameel Machart k nim nakreslil super obrázky a zpěvník vytiskl.
Cesta k výsledku, jak vidíte, je celkem dlouhá, ale myslím, že jsme to zase zvládli hravě, tento rok dokonce Hravě s velkým H – věrni heslu Hravá Zuška. Přejme tedy naší zušce,
ať je stále tak hravá jako její písničky, protože smutný bývá ten, kdo si nehraje.
Přeji vám příjemný poslech.
Váš Zdeněk Urbanovský
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Draci

hudba: Zdeněk Urbanovský
text: Vít Lidinský
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Švihadlo

Kdo si stojí na vedení? Koho to napadlo,
co možností skýtá prosté švihadlo.
Při obraně domu zastaň se rodiče,
svážeš potmě u postele i zlé lupiče.
Až zvládnete stokrát přeskočit jak nic,
můžete se pustit do hustých pletenic.
Třeba dvojí holanďan, můžeš valit oči,
skáčeš přes dvě švihadla, co opačně se točí.

hudba: Petr Tichý
text: Vít Lidinský

Refr.
Potom křížem krážem i s rukama v bok
můžeš zdolat lehce i Taxisův skok.
Nejlepší je pro nás všechny lákadlo
skákat s celou rodinou přes maxišvihadlo.
No tak už se vzchop!
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Lego

hudba: Vojtěch Borusík
text: Vojtěch Borusík

6

2
Já mám lega šuplík plný,
není z kovu, není z vlny,
ale z akrylonitril butadein styrenu,
že já si na to vůbec vzpomenu.
A když použiju fantazii,
hned jsem v jiné galaxii.
Postavím si svoje světy,
kde žije Yoda i Yety.

3.
Schválně jestli někdo víte,
kolik za cesty utratíte,
kolik cestovka si vydělá.
Určitě se plácnete do čela.
,,Že mě to hned nenapadlo,
proč utrácet za letadlo,
radši vezmu kostek stovku
a postavím Eiﬀelovku.“

Refr.
... a může auto postavit.

Refr.
...a může klidně Beroun postavit.
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Mexická vlna

hudba: Zdeněk Urbanovský
text: Vít Lidinský
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Jak se dělá správná věda,
přečetl jsem Archiméda,
aby byla poddajná,
dal jsem si i Einsteina.
Musel jsem být duchaplný,
když zkoušel jsem mikrovlny,
vejce, výbuch a pak škvarky,
lepší v CERNu honit kvarky.

Špatně spočíst poměr solí,
Au, to štípe, au, to bolí.
Ve vaně mám mrtvé moře,
ve vaně mám mrtvé moře,
škodí fauně, taky ﬂóře.
Refr. 2x
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Míšaumíšach

hudba: Pavel Machač
text: Taťana Bočková, Pavel Machač
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V každé sloce schovalo se
jméno kluka, děvčete.
Celkem patnáct jich tam máme.
Jestlipak je najdete?

Po nábřeží šlape panda,
chytá ňamky ze vzduchu,
vzteklá Radka, to je sranda,
právě spolkla ropuchu.

# Míša umí šachy
Honza záhon za ní –
lokat kafe – Katka
to jsou teda jatka

Katka rolí nadchla Pepu,
trochu nás to mate,
rezavou má totiž řepu,
to má štěstí, spratek.

# Pepan šlape panda
Klára vzteklá Radka
chytá ňamky – Táňa
zatím chybí Máňa

# mate rezavou – Tereza
to má štěstí – Tomáš
Katka rolí nadchla – Karolína
není pilná, spíše líná

Refr.

Když si doma slova písně
ještě jednou přečtete,
všechna jména najdete,
a přitom si jen hrajete,
repe repe repete.

Míša umí šachy skvěle,
záhon za ní rozkvétá,
lokat kafe může směle,
není žádná popleta.
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Panák

hudba: Bedřich Šmarda
text: Vít Lidinský, Bedřich Šmarda
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Zlatá či stříbrná padnou mi skvěle,
hlavně už doskákat vzhůru a směle.
Alespoň bronzová, ta by bodla,
v cíli pak dostanu velkýho hobla.
Na plácku za domem už se to stalo,
skákání v panáku tu probíhalo,
přísný pan rozhodčí mává nám pak,
všecko se skončilo, už je to tak.
Refr.
Refr. 2
Levá hop, a obě, levá,
a když spadneš, tak to neva.
Pravá hop, a obě, pravá,
prohraje ten, kdo se vzdává.
Levá zpátky, levá, pravá,
hlavně nebýt polámaná,
hlavně dojít domů zdravá.
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Pískoviště

hudba: Ladislav Štefek
text: Ladislav Štefek

14

OBA:

Dneska už jsme oba velicí
a dodržujem tradici, tam na pláži,
kde voda slunce odráží.
ONA: Ty si stavíš ten svůj hrad.
ON:
Ty pečeš dort, co mám tak rád.
OBA: Je to jako sen, na pláži strávit celý den.
Refr. 2x
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Škola hrou

hudba: Zdeněk Urbanovský & Sofie, Dominika, Ivana a Vlastimil Lukešovi
text: Sofie, Dominika, Ivana a Vlastimil Lukešovi
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Matika je pro mě nej,
vždycky vím, co po mně chtěj.
Lepší už je jen Matěj?
Proč sčítáš hrušky s jabkama,
proč bavíš se víc s holkama?
Vzorce, zlomky, rovnice, v hlavě mám jen číslice.
Při hodině tělocviku
neumím jen gymnastiku,
předběhnu i Dominiku.
Proč musím dělat kotouly?
Proč z hrazdy máme mozouly?
Dálka, sprinty, překážky, za hlavu hážu narážky.
Refr.
English language is the best,
from the east to the west.
Do you know it more or less ?
Everybody speaks so well.
You are great like Isabell,
english words are beautiful if you know them you are cool.
Refr.
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Schovka

hudba: Jiří Kadlec
text: Vít Lidinský
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Za stromem i v dlouhé trávě
schovaná jsem teďka právě,
jako praví vojáci,
a to se tady vždycky vyplácí.
Jako Rambo splynu s lesem,
maskuji se čerstvým vřesem.
Na zemi se krčím já,
tak rychle, nová hra už začíná.
Refr.

Zimní radovánky

20

hudba: Petr Tichý
text: Vít Lidinský

Himálaje, Alpy sněhu mají fůry,
bobaře však čekají tu jiné noční můry.
Tyhle kopce bobování vůbec nesvědčí,
na špičaté skále prostě nejsi v bezpečí.
Nejlepší je mírné horské údolí,
když vyskočíš za jízdy, tak to nebolí.
Hlavně nezabrzdi v horském potoce,
pokud nemáš boby ještě v záruce.
Refr. 2x
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Pískový hrad

hudba: Petr Lidinský
text: Vít Lidinský
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Padací most vyztužím liánou,
na brčku rodová vlajka mi vlaje.
Dva krabi na stráži hlídkují před bránou,
příliš jsem nekoukal na výdaje.
Často se říká, že hrady jsou věčné,
když na nich stavitel nenechá chybu,
právě proto mi přijde neskutečné,
že ty moje vydrží jen do přílivu.
Refr.

Banjo

hudba: Radůza
text: Radůza
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Máma i táta hlídali mě jako ďas,
abych se od těch pěti strun držel dál.
Když dveře zamkli, já jim oknem utek zas,
abych nevynechal žádnej candrbál.
Jo, ty špatně skončíš, jako pobuda a lump,
jako každej, kdo hrál bluegrass.
Jestli jen jednou vezmeš do ruky ten klump,
sedřu ti kůži z těla, budu jako ras.
Refr.
Jednou, když máma spala, táta jakbysmet,
jako stín do stodoly jsem se vkrad,
Ben Joe banjo upustil a já ho zved,
od těch dob nikdy nepřestal jsem hrát.
Refr. 2x
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Piškvoří král

hudba: Iva Pazderková
text: Iva Pazderková
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Nakonec si v keramice
vypálím malou destičku,
nechci na ní mít nic více
než mou nejlepší partičku.
Piškvoří král, to jsem já,
mou zbraní je ostrá tužka!
Kreslím mřížky, kde se dá,
ví to celá naše ZUŠka.
Refr. 2 x
Jsem piškvoří král!
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Skákací panák

hudba: Zdeněk Urbanovský
text: Lukáš Burian
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Malý youtuber

hudba: Jiří Vidasov
text: Vít Lidinský

Namísto x-boxu nebo pohádek,
zabíjení času na kanapi,
udělám si v prioritách pořádek,
vydělávat budu jako velcí chlapi.

Takhle z dětské kratochvíle, zábavy,
která skýtá pro mě šťastné chvíle,
udělám si zaměstnání voňavý,
s klukama budeme si už jen sdílet...

S mobilem, kamerou taky stativem
natočím a „poustnu“ hustý kecy.
Než abych byl dospělákem nad pivem,
vyjadřovat se budu vždy k věci.

Refr.

Bez studia, diplomu a vzdělání
prorazit a získat spoustu fanynek...
Stačí talent tomu, kdo se ohání,
místo šály, zavážu si motýlek.
Refr.
I když zatím hrajeme si s klukama,
zhlédnutí mám někdy taky dvacet.
Za pár let mě bude živit reklama,
sponzoři se budou rádi vracet.
Videa s králíkem nebo vajíčkem,
co má uvnitř mnohá překvapení,
jednou drsně, jednou zase srdíčkem
natočit a poslat problém není.
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Hra o lásku

Když se takhle podívám
a měsíc se mi v očích odráží,

hudba: Matěj Král
text: Matěj Král

sám pro sebe si povídám,
že měl bych už přestat snít.
32

Refr. 3x

