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Matěj Cingálek

role
textař

Jakub Janoušek

hlavní zvukař

Vojtěch Kundela

zpěvák a uvaděč

Matouš Mikovec

kameraman, úprava videa

Michal Norko

rekvizitář

Tomáš Rychtr

osvětlovač

Ondřej Sláma

asistent kameramana, textař

Pavel Šnejberg

zpěvák „čert“, textař

Jan Táborský

zvukař

Robin Zavadil

maskér

Tereza Humešová

kostymérka

Barbora Kejlová

zpěvačka

Jana Kořánová

zpěvačka, výtvarnice

Tereza Lagová

producent, režisér, textař, raper

Michaela Průšová

výtvarnice

Adéla Samuelová

zpěvačka, textař

Aneta Sekeráková

maskérka

Vendula Tanečková

zpěvačka „čert“, textař

Klára Urbanová

zpěvačka

Martina Vejrážková

klapka

Text písně:
REFRÉN:

Když máš chalupu pojištěnou,
nevadí, že do ní prší.
Výplatu peněz máš zajištěnou,
problémy budou hned nižší.
Štěstí nekoupíš za milión,
přeci všem na dosah leží.
Stačí mít chalupu pojištěnou,
a o čem dál ten náš dnešní svět běží.

RAP:

Rodina Pulíčkova se rozhodla, že pojede do Vysokých Tater,
s cestovní agenturou se dohodla, že jim cestou zazpívá raper.
Nevzali si zdravotní pojištění, už tak je to peněz hodně.
Nebrali v úvahu žádné poranění, ani že mohou být na dně.
Když na místo dorazili, vyjeli hned na svah.
Potom kilák urazili, byl to špatný tah.
…ale co čert nechtěl, co čert nechtěl….
Protože dcera se rozhodla, že černou sjezdovku dá,
bohužel však rychlou jízdu nezvládla, teď už do lesa padá.
…ale co čert nechtěl, co čert nechtěl….
Tak tahle dcera Marta, narazila do stromu,
otočila se karta, poranila si nohu.
Do mobilu volá: „Tati, hnedka pro mě přijeď,
neber s sebou naši máti, ta bude zas šílet.“
…ale co čert nechtěl, co čert nechtěl….
Taťka neumí lyžovat, proto bere boby své,
ty jdou špatně ovládat, přejede nohu dceři své.
…je to zvláštní situace, zvláštní situace…
Nevzali si zdravotní pojištění, teprve teď platí hodně,
je to velké finanční poškození, jsou z toho úplně na dně.

REFRÉN:

Když máš chalupu pojištěnou,
nevadí, že do ní prší.
Výplatu peněz máš zajištěnou,
problémy budou hned nižší.
Pojistku nekoupíš za milion,
pár tisíc za měsíc ti stačí.
Chatu ti rozdupe klidně i slon,
i přes to k tobě peníze přitančí.
Když máš chalupu pojištěnou,
nevnímáš, jak ten čas letí.

Hudba:
Refrén – Když máš v chalupě orchestrion….
Rap – Fast rap beat

