
REPERTOÁROVÝ LIST CIMBÁLOVKY RADHOŠŤ – LIDOVÉ PÍSNĚ 

Ach, synku, synku 
A já dobře vím 
A já mám konička vraného, na čtyry 
A já mám Marinu 
A já su synek z Polanky 
A já taká čarná  
A já taká dzivočka 
A já sám vždycky sám 
A keď sa Janoško 
A te Rehradice 
A v tých Nových Zámkoch 
Aj ta hudská hospoda 
Andulko, šafářova 
Ani já, ani ty 
Anička dušička nekašli  
A od Prešova 
Až já na tu vojnu půjdu 
Barborečko, čo to máš 
Beskyde, Beskyde 
Bodaj by vás 
Breclavská kasárňa 
Bude večer už zapadá slunéčko 
Co sa to šupoce  
Cos porobíl Pavelenko, Pavle 
Čerešničky, čerešničky, čerešně  
Černá vlnka 
Černé oči běžte spát 
Čí sú húsky na tej vodě 
Čert aby vzal muzikanty 
Červené jablčko 
Čtyři koně ve dvoře, žádnej s nima neoře 
Čtyři páry bílejch koní, podkovy jim pěkně zvoní 
* Já mám panenku za horama * 
Dalmácia 
Darmo ňa mamičko 
Dědinka v údolí, srdce ma zabolí, keď na … 
Dobrů noc 
Dolu přes Fryštáček 
Do hory ňa poslali 
Dokáď byly staré dvacetníky 
Dyž sem já šel 
Ej lásko lásko ty nejsi stálá 
Ej na tej Dětve studňa murovaná 
Ej ráno ráno 
Ej toč sa dívča  
Ej žandári, žandári 
Ej zomrela mi žena  
Ej, od Buchlova  
Ej, orešinko orešná 
Ej veru nebudem na tej .. 
Ej vy páni vy 
Eště sa já podívám .. k tým 
Eště si já 

Hájku háječku hájku zelený 
Himlhergot sakrment ten plzeňskej regiment 
Hněvala sa moja máti 
Holka modrooká 
Horenka .. hora vysoká hora 
Hory, hory, hory černé  
Hořela lipka, hořela 
Ide poštár 
Išel Macek 
Išla Marina do cintorína 
Já husárek malý 
Já jsem muzikant 
Ja keď sa Janoško  
Já mám kosu, kosenku 
Já su od Lidečka 
Javorník, Javorník  
Jede šohaj z Vídňa 
K horám chlapci k horám 
Kam sa mě te grajcar děl 
Keby ste to mamko moja vedeli 
Keď som išel z Pešti do Budína 
Keď sem kosil poza humny trávu 
Kde je sládek 
Kdo má počernů galánku  
Kdyby byla Morava  
Kdyby tady byla taková panenka 
Kdybych  já byl selský synkem 
Když sem já šel tou Putimskou b. 
Když sem byl malučký pacholíček 
Když sa buček zeleňá 
Kyž sem chodil do školy 
Když jsem koval koníčky 
Když jsem já chodíval přes ty lesy 
Když jsem šel včera po rynku 
Když sem šel z Hradišťa  
Keby ste to veděli 
Keď som já bol mladý 
Kohůtku jarabý 
Kolíne, Kolíne 
Komáři se ženili 
Koupím já si koně vraný 
Kreše mlynár kreše kámen 
Ku Praze je cesta dlouhá 
Lásko, bože lásko 
Letěla husička bez jedného péra 
Lepší je vínečko 
Lístečku z javora 
Lučka zelená 
Mamko moja já sa vydávať mám 
Moja postelenka 
Můj koníčku ryzovraný 
Muzikanti co děláte 
My zme Valaši 



Eště som sa neoženil  
Eště vínko nevykyslo  
Na kopečku stála, plakala 
Na kraj Ameriky 
Na Orave dobře 
Na Strahově pod Petřínem klášter stojí 
Na tů Svatů Katerinu 
Na tej naší na zahrádce 
Na tý louce zelený, pasou se tam jeleni 
Na tých panských lůkách 
Na Petrovských lukách 
Na Santově kopec 
Na vrch Javorníčka 
Na Pankráci na malým vršíčku 
Načo pojděm domou 
Nasela si žitečka 
Napij se synečku 
Něbola som veselá 
Nedaleko od Trenčína 
Nechoď Janku přes Polanku 
Nechce ňa panenka žádná 
Nocovali .. tře maléři 
Nepij Jano 
Neráňaj neráňaj 
Od Tábora až k nám 
Oči, oči, černé oči 
Od Prešpurka kraj Dunaju 
Ogaři idú 
Okolo Bality teče voda 
Okolo Frýdku 
Okolo Hradce 
Okolo Sůče 
Padá, padá rosenka 
Pacholíčku můj 
Pane bože, to je řiť 
Paní mámo švarnů céru máte 
Páslo dívča páva 
Perina má štyry rožky 
Piju já , piješ ty 
Pilo by sa pilo 
Píšťalenka píská 
Plavala husička po Dunaji 
Plzeňská věž převyšuje kopce 
Pod tym naším okénečkem 
Pojď sem bratře kamaráde 
Pod tým naším okénečkem 
Pohánečko, .. zeleňaj sa 
Prečo si něprišel 
Pred muziků verbuňk chasa st.. 
Prijdi Jano k nám 
Proč si k nám neprišel 
Prší, prší, len sa leje 
Prší, prší, len sa leje - 2 
Před muziků 
Rež 

Na břehu Blanice 
Na horách studénky  
S Pánem Bohem 
Sbohem galánečko 
Seděmděsáť sukéň mala 
Sedí sokol na Javori 
Skleničko ty skleněná 
Spadl lístek z Javora 
Stavijá stavijá šibeničky dvoje 
Stojí hruška 
Studentská halenka 
Sů rodiče 
Susede susede 
Svatoborské širé pole 
Svitaj bože svitaj 
Šenkéréčko 
Široký potok 
Široký hluboký, ty vltavský tůně 
Škoda je Mezříča, Praskly.. 
Škoda lásky 
Šly panenky silnicí 
Ta Kněždubská vež 
Ta naša lavečka ej už sa polámala 
Tam od Prešova 
Také sa ně dívča páči 
Takú som si frajárenku zamiloval 
Tam okolo Levoči  
Tancuj tancuj 
Teče voda teče, pres Velecký majír 
To ta Helpa 
Tovačov, Tovačov 
Trava neroste! 
Ty falešná frajárko 
Ty hodiny breclavské 
Ty musíš má milá něco na mě vědět 
Týnom, tánom 
Ty .. ty farská kuchařko 
U kláštera stojí kámen 
U muziky su já chlap 
U Starej Breclavi na hrázi 
U studánky seděla, do čisté vody hleděla 
Uvázal koníčka 
Už je večer, už zapadá slunéčko 
Už sem obešel celů Moravu 
Už sem sa oženil raz dva tři 
Už se ten Tálinskej rybník nahání 
Už mně koně vyvádějí 
V Hodoníně za vojáčka 
V hoře pěkná jedlica 
V poli stojí Anička 
V rychtarově studni 
V širém poli studánečka 
V tem vsetínském zámku 
V tem klobůckém háji 
V tem Kyjově, krajním domě 



Rožnovské hodiny 
Rožnove, Rožnove, drevené městečko 
V tej Milovskej bažantici 
Zafůkaj větříčku 
Zaleť sokol, biely vták 
Zaspala nevěsta 
Z polanského kostelíčka  
Za gurami, za lasami 
Za Lanžhotem v poli 
Za našima humnama 
Za tú horů 
Zasadil sem čerešenku v humě 
Zasvítil měsíc za huménko 
Zavrť sa ně cérečko 
Žaloval sa pták 
 

V Zarazicách krajní dům 
Veselá je dědina 
Veje vetor po ovesnom klasu 
Včera jsem byl u muziky 
Včera mi švicelo 
Vínečko bílé 
Vínečko, né voda 
Vinohrady, vinohrady 
V kolaji voda 
Všeci ludé povedajů 
Vrť sa dívča .. okolo mňa 
Vyhorela stará tura brezová 
Vysoko som vyskočil  
Vysoký jalovec 
Vyrostla lipka 
 

A SPOUSTU DALŠÍCH LIDOVEK… 


