
POVINNÉ PÍSNĚ PODLE KATEGORIÍ – 2020 

1. kategorie:  Chlapsí, poďte k nám 
 

 
 
1. 
Chlapsí, poďte k nám, 
já vám něco dám, 
naše vrátka nevrzají, 
já je zalejvám. 

 
2. 
Ráno teplým mlíkem, 
vo poledni smetanou, 
aby naši nevěděli, 
že k nám chlapsí dou.

  
Z Koterova (Plzeňsko), zapsal Jaroslav Bradáč 1909, zpívala Marie Weinfurtová (*1827)  
Z. Vejvoda: Plzeňsko v lidové písni. 1. díl, Praha 2011, č. 176, s. 379. 
 
 
 
 

2. kategorie: Což ten panský mostek 
 

  
 

1. 
Což ten panský mostek prohýbá se, 
což ten panský mostek prohýbá se, 
je na něm travička, neseká se, 
je na něm travička, neseká se. 

2. 
Což ta panská louka samé kvítí, 
což ta panská louka samé kvítí, 
sluníčko celý den na ni svítí, 
sluníčko celý den na ni svítí. 

 
Z Libně, zapsal František Homolka 1912, zpíval Ladislav Krátký 
V. Thořová – J. Traxler – Z. Vejvoda: Lidové písně z Prahy. 1. díl, Praha 2011, č. 10, s. 100. 



3. kategorie: Nepudu já hájem dál 

 

 

 
 
1. 
Nepudu já hájem dál, 
kudy ovčák ovce hnal, 
pudu radši silnicí, 
potkám hezkou dívčici, 
kdyby mně ji Pámbů dal. 

2. 
Ty ovčáci zoufalí 
truhlu mně vyloupali, 
já ubohá nevěsta 
měla jsem tam přes tři sta, 
všecko mně to pobrali. 

3. 
Vy panenky, hezký ste, 
která se mnou pudete? 
Jedna sedne na koně 
druhá sedne vedle mne, 
pěkně se povezete. 

 
Z Plzeňska, zapsal anonymní sběratel v rámci guberniální sbírky v roce 1819. 
Z. Vejvoda – J. Traxler – M. Ulrychová: Plzeňsko v lidové písni. 2. díl, Praha 2015, č. 430, s. 262. 
 
 

 

4. kategorie: Sázela má milá  
 

 
 

1. 
Sázela má milá  
modrou fijaličku, 
když ji nasázela,  
prosila vlažičku. 

2. 
Vlažička nepřišla,  
přišla jen rosička,  
aby jí neuschla  
modrá fijalička. 

3. 
Modrá fijalička  
co pávové peří, 
každá holka blázen,  
která chlapci věří. 

4.  
Já taky věřila  
a sem oklamána, 
ztratila sem prsten  
s třema kamenama.  

Z Prácheňska, zapsal Karel Jaromír Erben [před 1862]. 
K. J. Erben: Nápěvy Prostonárodních písní českých. Praha 1862, č. 582 s. 149; Prostonárodní české písně a říkadla. Praha 
1894, č. 289, s. 164.  


