
Káča z Litoměřic 
slova a nápěv Ivo Vodička 

Svižně a vesele        = 165 
 

=&=¢3=S==T==U=!==W==W==U=!==V==U==T=!==W==W==U=!==S==T==U=!==W==W==U=! 
     Kdo- pak  má    ta-  ko-  vou,      ta-  ko-  vou    Ka-  če-  nu,   kaž-  dý   hned   za  že-   nu 

 

'=V==T==U=!==S=;!==S==T==U=!==W==W==U=!==V==U==T=!==W==W==U=!==S==T==U=! 
chtěl  by   ji          mít.        Kdo  zpí- vá    z pl- ných  plic, z pl- ných plic, z pl- ných plic?  Ta   na-  še 
 

'==g===U=!===g===U=!==V==T==U=!==S===;!==X==X==V=!==W==W==U=!==V==U==T=! 
     Ká-     ča,         Ká-    ča       z Li-  to-  mě-      řic!              Ta-  hle-  ta       Ka-   če- na,      ta   jez-  dí      

 

'==U===V===W=!==X===X===V=!==W===W===U=!==:==V===T=!==:==U===S=!==;=:==. 
      do  mlej-   na,       ta     jez-     dí        do    mlej-   na              sa-    ma,              sa-    ma. 
 
 
 

1. 
Kdopak má takovou, takovou Kačenu, 
každý hned za ženu chtěl by ji mít. 
Kdo zpívá a zpívá z plných plic, z plných plic? 
Ta naše Káča, Káča z Litoměřic! 
Tahleta Kačena, ta jezdí do mlejna, 
ta jezdí do mlejna sama, sama. 

   
2. 
Takovou nemají v Roudnici, v Mělníce, 
každý hned veselku chtěl by s ní mít. 
Kdopak už protančil střevíců na tisíc? 
Ta naše Káča, Káča z Litoměřic! 
Tahleta Kačena, ta jezdí ze mlejna, 
ta jezdí ze mlejna sama, sama. 

 
  

D                                              A7                       D 

D                             G                            D                             A7                        D 

A7                    D                                                                   A7                       D        

ô                  

                                              A7                      D                   G                       D                        A7                    



 10+1 písnička z Litoměřicka  Ivo Vodička  staženo z www.levactvi.cz/litomericke  

Jakpak se vdám? 
slova a nápěv Ivo Vodička 

Svižně     = 145 
 

=&=¢3(==S===S===U==!====g¶===!===V===U===T==!====c³==)===X===X===V=! 
                           Jak-   pak    se            vdám,             když  nic     ne-           mám?             Já    mám   jen        
 

'==W===W===U==!==V===U===T==!==U===V===W==!===X===X===V==!===W===W===U==! 
      suk-  nič-   ku,          suk-  nič-   ku          kra-   tič-   kou,         k to-  mu    jen              vi-   nič-    ku         
 
 

'==V===U===T=!===c³=!(=U===W===W=!===eµ==!===V===U===T=!===g¶==)===c³=.  
      ma-   lič-   kou        mám.       Kte-   rá      se          vdá,           když   nic    ne-         má?              má? 
 
 
 

1. 
Jakpak se vdám, když nic nemám? 
Já mám jen sukničku, sukničku kratičkou, 
k tomu jen viničku maličkou mám. 
Která se vdá, když nic nemá? 

    
2. 
Káča se má, ta se nám vdá! 
Káča má vinici jako lán, jako lán, 
tu čeká velkej pán, tu čeká pán. 
Káča se má, ta se přec vdá! 

     
3. 
Jak já se vdám s viničkou mou? 
Ve stráni nad řekou, zarostlá lebedou, 
kratičkou sukničku já jenom mám. 
Komu ji dám, přec nic nemám! 

    
4. 
Jakpak se vdám, když nic nemám? 
Až láska zavoní, z Žernosek zazvoní, 
slaďoučkou viničku já přece mám. 
Tak já se vdám, přec nic nemám! 

 
  

A7                            D                                                                   A7                                 D                   D                          
1. 

  D                                                      A7                                D                      G 

2. 

D                                A7                             D                               G                                 D 

   ô                  
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Nepospíchej, nepředbíhej 
slova a nápěv Ivo Vodička 

Rozvážně        = 130 

 

=&=¢3==S==U==U=!==U==T==S=!==R==S==T=!===c==:==!==U==W==W=='=U==W==W=! 
                  Mla- ďoun- ké    ví-  neč-  ko    v sta- rém- su-          dě,             vši-  chni  už      vě-   dí,  co 
 

'=V==W==X=!===g==:==!==X==W==V=!==W==W==W=!===e==:==!==V==U==T=!===g==:=! 
 z te-  be   bu-          de.              Já    ří-  kám,    ne- po- spí-           chej,            ne- před- bí-       hej, 
 

'=U==W==W=!===e==:==!==S==U==U=!==S==U==U=!==V==U==T=='==g=:=!==S==U==U=! 
 do-  čkej  kla-          su,             stej-  ně  si        bu-  deš  zrát     jen  do  ča-         su,           stej-  ně  si  
 

'=S==U==U=!==V==U==T=!===c==:==. 
  bu-  deš  zrát    jen  do  ča-          su. 
 
 
 

1. 
Mlaďounké vínečko v starém sudě, 
všichni už vědí, co z tebe bude. 
Já říkám, nepospíchej, 
nepředbíhej, dočkej klasu, 
stejně si budeš zrát jen do času, 
stejně si budeš zrát jen do času. 

   
2. 
Každému měří čas stejnou měrou – 
kdypak tě smrt skosí, z kůže sderou? 
Já říkám, nepospíchej, 
nepředbíhej, dočkej klasu, 
stejně se budeš smát jen do času, 
stejně se budeš smát jen do času. 

   
  

                         A7                      D                          

A7                     D                     G                        D                                               A7                      D 

ô                  

                                                                                                      A7                      D 

  D                                               A7                      D 

3. 
Nevíš, kdy na tebe hlínu hodí, 
jednou se nad tebou bříza skloní. 
Já říkám, nepospíchej, 
nepředbíhej, dočkej klasu, 
stejně si budeš žít jen do času, 
stejně si budeš žít jen do času. 
   
4. 
A tak to v životě prostě chodí, 
jenom ta vinice vždycky rodí. 
Já říkám, nepospíchej, 
nepředbíhej, dočkej klasu, 
vínečko užívej až do času, 
vínečko užívej až do času. 
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Doksanský klášter 
slova a nápěv Ivo Vodička 

Volně a smutně        = 80 
 

=&=¢3===Q==U==U=!==U´=D==S=!==R==S==R=!===a==:=!==U==W==W=='=W¶=F==U=! 
                   V dok- san- ským  kláš- te- ře       zvo- ny   bi-           jí,               že   mě  dnes   Ma-  ri-    i 
  

'=T==U==V=='=e=:=!=Q==S==U=!==d=:=!=Q==U==U=!=U´==D==S=='R==S==R=!==a=:=! 
  za-   svě-  ti-        li.         Kut-  na   a       kříž,         ni-  kdy mě,   můj   mi- lý,      ne-   u-   vi-       díš. 
 

'Q==U==U=!==U´=D==S!==R==S==T!==c=:=!=Q==U==U=!==U´=D==S!=R==S==R=!=a=:=. 
Vznes- la  se   nej- mlad- ší  z všech ho- lu-   bic,         le-   tí    do       vi-   nic   u     Li-  to-  mě-    řic. 

 
 
 

1. 
V doksanským klášteře zvony bijí, 
že mě dnes Marii zasvětili. 
Kutna a kříž, 
nikdy mě, můj milý, neuvidíš. 
Vznesla se nejmladší z všech holubic, 
letí do vinic u Litoměřic. 

      
2. 
Z Všech svatých bijou dnes na odpověď, 
v srdci tě budu mít i za sto let. 
Kutna a kříž, 
nebudem mít k sobě už nikdy blíž. 
Prstýnek, kolíbka – všechno je nic, 
vyletěl holoubek z Litoměřic. 

      
3. 
Abych té lásky nikdy nepozbyl, 
kříž půjdu obejmout na Radobýl. 
Kutna a kříž,  
takovou lásku už neuvidíš. 
Na nebi pro všechny místa je dost, 
tam ti dva holoubci našli radost.  

Hmi                                             F#7                     Hmi               D 

A                     D      (F#7) Hmi                Emi           Hmi                                          F#7                   Hmi 

                                             F#7                   Hmi                                                         F#7                   Hmi 

ô                  



 10+1 písnička z Litoměřicka  Ivo Vodička  staženo z www.levactvi.cz/litomericke  

Já chci jen takovou 
slova a nápěv Ivo Vodička 

Svižně a vesele       = 155      
 

Poznámka: Od začátku písně do konce 12. taktu použít jako doprovod dudáckou kvintu. 

 

=&=¢3S==W==W=!=S==W==W=!=R==S==T=!=c=:=!=U==W==W=!=U==W==W=!=V==W==X=! 
                Roz- ma- rýn   za klo- bouk chtě- la mi      dát,     pta-   la   se,     pta-  la   se,   zda  ji   mám 
 

'===g==:=!==S==W==W=!==S==W==W=!==V==W==X=!===g==:=!==S==U==U=!=P==T==T=! 
       rád?          Zmi- zet jsem  Dlou- hou chtěl  až  do   vi-         nic,              če-   ka-  la      za    ro- hem 
 

'=S==U==U=!=P==T==T=!==S==T==U=!==W==W==U=!==V==T==U=!==c==:=(=X==X==V=! 
  s ko- lá-  či    s tva- ro- hem,   má sva- tá       Lud- mi- lo,       ne- ptej  se       nic!             Já  chci  jen 
 

'=W==W==U=!==V==U==T=='=U==V==W=!==X==X==V=!==W==W==U=!==T´=:¸!==S²=:¸=) 
  ta- ko- vou,        kte- rá  dá       ma- ko- vou,    kte-  rá   dá     ma-  ko- vou     buch-           tu. 
 
 
 

1. 
Rozmarýn za klobouk chtěla mi dát, 
ptala se, ptala se, zda ji mám rád? 
Zmizet jsem Dlouhou chtěl až do vinic, 
čekala za rohem s koláči s tvarohem, 
má svatá Ludmilo, neptej se nic! 
Já chci jen takovou, která dá makovou, 
která dá makovou buchtu. 

   
2. 
Šáteček z hedvábí chtěla mi dát, 
ptala se, ptala se, jak ji mám rád? 
Vzal jsem to Dómskou ne pronic zanic, 
stála tam s bábovkou velikou jako Říp, 
můj svatý Štěpáne, neptej se nic! 
Já chci jen takovou, která dá makovou, 
která dá makovou buchtu. 

D                      A7                      D                        G                       D                        A7               D          

D                      A7                    D                                                 A7                       D                 G 

12 
D                                                                        A7                      D                                             A7           

3. 
Štípanou pusu hned chtěla mi dát, 
ptala se, ptala se, proč mám ji rád? 
Utek jsem přes Mostku do Žitenic, 
s košíkem vdolků tam stála a smála se, 
můj svatý Václave, neptej se nic! 
Já chci jen takovou, která dá makovou, 
která dá makovou buchtu. 
 

ô                 

D                                           A7                    D                                                           A7 
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Terezínští huláni 
slova a nápěv Ivo Vodička 

Svižně a vesele       = 150      
 

=&=¢4===S===P===S===P=!==S===d===U=!==W===T===T===T=!==W===T===T===T=! 
                         Te-     re-     zín-   ští        hu-     lá-     ni,       to    jsou    pá-    ni,       to    jsou    pá-    ni, 
 

'==T===U===V===W==='===h¸=====W===!===U===S===S===S==!===U===S===S===S==! 
      ko-    níč-    ci      jim             zvo-           ní              pod-    ko-    va-    mi,          pod-    ko-    va-    mi. 
 

'==R===T===P===R==!===S===e===W===!===V===T===T===T==!===V===T===T===T==! 
      Ma-   lo-     va-     ní              ju-     ná-    ci                 ja-     ko     sví-    ce,            ja-     ko     sví-    ce,  
 

'==R===T===P===R==='===f¶====T==='==U===S===S===S==!===U===S===S===S===) 
      těm  na-   šim     pa-             nen-      kám          zlo-   mí     srd-    ce,           zlo-   mí     srd-    ce. 
 

'==U===S===S===S==!===U===P===:===R==!=====c²===:=. 
      ne-    za-    brá-    ní,            ne-    za-              brá-                ní. 
 
 
 
1. 
Terezínští huláni, to jsou páni, to jsou páni, 
koníčci jim zvoní podkovami, podkovami. 
Malovaní junáci jako svíce, jako svíce, 
těm našim panenkám zlomí srdce, zlomí srdce. 
 
2. 
Vyleštěné knoflíky v slunci svítí, v slunci svítí, 
v brašnách jenom troška živobytí, živobytí. 
Nablýskanou šavličkou jen zatočí, jen zatočí, 
srdce se panenkám hned rozskočí, hned rozskočí. 
  

 A7                                                                        D                       

    D                                                                       A7        D            

A7                                                                              D           

3. 
Prýmkované kabátce a řemení a řemení, 
koníčci jim klušou po dláždění, po dláždění. 
Panenky se už v lásce samy topí, samy topí, 
přivážou si šátek na hrot kopí, na hrot kopí. 
 
4. 
Terezínští huláni, samé zlato, samé zlato, 
mimo ordnung jim nic není svato, není svato. 
Utrhnou si kvítečky na potkání, na potkání, 
ani císař pán v to nezabrání, nezabrání, 
nezabrání. 
 

ô                 
D                                                                   Emi        

4. 

A7                                       D                                    Emi 

2. 3. 1. 



 10+1 písnička z Litoměřicka  Ivo Vodička  staženo z www.levactvi.cz/litomericke  

 

Kvítečky na potoce 
slova a nápěv Ivo Vodička 

Zvolna a smutně       = 95 
 

Poznámka: Mladším dětem je možno v 1. a 5. taktu notu d2 nahradit notou a1. 

 

=&=¢3==W===Z===U=!===T===U===V=!===W===W===V=!===e==:==!===W===Z===U=! 
         Po-    tůč-  kem        kví-   teč-    ky         od     Pok-   ra-         tic,                  pouš-  tě-    la 

 

'==T===U===V==!===W===W===V==!=====e===:==!===T===U===V==!===W===U===S==! 
      pa-   nen-   ka,           od-   plu-    ly                 pryč.                  V po-   to-    ce            mlá-   de-   nec 
 

'==X===X===V=='==g==:=!===T===U===V=!===W===U===S=!===T===S===R=!==c==:=. 
    z Li-    to-    mě-         řic,                 vy-    hlí-    žel         kví-    teč-   ky,         ne-    při-    šlo       nic. 
 
 
 

1. 
Potůčkem kvítečky od Pokratic 
pouštěla panenka, odpluly pryč. 
V potoce mládenec z Litoměřic, 
vyhlížel kvítečky, nepřišlo nic. 

   
2. 
Panenka pláče a marně čeká, 
z potůčku slzí je celá řeka. 
Mládenec zas čekal lásky hody, 
pln zloby šel na vzdor do hospody. 

   
 
  

Emi                            A                                D                             A                                 D 

G                             D                   A                               D                               A                              D 

3. 
I s velikou láskou to někdy chodí, 
jako by scházelo živé vody. 
Panenka neměla kvítečků víc, 
umřela láska u Litoměřic. 
   
4. 
Panenka jinému věnec dala, 
do roka synáčka kolíbala. 
Tak se to v životě někdy stává, 
že z lásky mládence bolí hlava. 
 

D                          Emi                           A                               D                      Hmi 

ô                 
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Vinobraní u Lovosic 

slova a nápěv Ivo Vodička; harmonizace Áda Škarda 
Volně a smutně        = 100 
 

=&=¢3==Q==Q==R=!==S==R==Q=!==R==Q==P=!====a==:=!==S==S==T=!==U==T==S=! 
                      Prv-  ní-   ho       říj-  na  v den    vi-  no- bra-           ní               při- táh- li          Praj- zo- vé,  
 

'=T===S===T=='===e==:==!==S===S===T=!==U===T===S=='=T===S===T=='===e==:=! 
   hro-   zí     zbra-          ní.                Jen   čert    ví,       kdo   ko-     ho     dnes-  ka     hos-          tí, 
 

'=Q===Q===R=!==S===R===Q=!==R===Q===P=!===a==:=!==U´==E==U=!==U´==E==U==! 
   če-     ká     nás       ú-      ro-     da      ma-    sa,   kos-         tí.               Bub-  ny    a         píš-    ťa-  ly 
 

'=U===T===S=!===b==:=!==Q===Q===R==!==S===R===Q=!==R===Q===P==!===a==:==. 
  k bo-   ji       ve-          lí,               jen     ži-     vot         od    smr-   ti         mě   teď    dě-             lí. 
 
 
 

1. 
Prvního října v den vinobraní 
přitáhli Prajzové, hrozí zbraní. 
Jen čert ví, kdo koho dneska hostí, 
čeká nás úroda masa, kostí. 
Bubny a píšťaly k boji velí, 
jen život od smrti mě teď dělí. 

  
2. 
Jitrem jsme dostali požehnání, 
prstýnek od milé hřeje v dlani. 
Mlhou nás kupředu ženou holí, 
čekám, která kulka kdy mě skolí. 
Bubny a píšťaly k boji velí, 
jen život od smrti mě teď dělí. 

 
  

Hmi                                           F#mi                   Hmi                D              A        D      A    Hmi 

          Emi  Hmi    F#7                 Hmi                                                        F#mi                         Hmi 

3.  
Smrt lítá vinicí s prázdným košem, 
hrozny se sklízejí pod Lovošem. 
Můj bílý kabát je rázem rudý, 
zda ještě uvidím barvy duhy? 
Bubny a píšťaly k boji velí, 
jen život od smrti mě teď dělí. 
 
4. 
Válka nic nedělá napolovic, 
černá zem vpíjí krev u Lovosic. 
Rok tisíc sedm set padesát šest – 
prstýnek od milé zatínám v pěst. 
Bubny a píšťaly k boji velí, 
jen život od smrti mě teď dělí. 
 

Emi                        F#7                    D                   F#7     Hmi                        Emi                        F#7 

Hmi             F#7     Hmi                       Emi               F#7     Hmi               D                          Hmi 

ô                  
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Vinobraní u Lovosic 

         slova a nápěv Ivo Vodička 
Volně a smutně        = 100 
 

=&=¢3==Q==Q==R=!==S==R==Q=!==R==Q==P=!====a==:=!==S==S==T=!==U==T==S=! 
                      Prv-  ní-   ho       říj-  na  v den    vi-  no- bra-           ní               při- táh- li          Praj- zo- vé,  
 

'=T===S===T=='===e==:==!==S===S===T=!==U===T===S=='=T===S===T=='===e==:=! 
   hro-   zí     zbra-          ní.                Jen   čert    ví,       kdo   ko-     ho     dnes-  ka     hos-          tí, 
 

'=Q===Q===R=!==S===R===Q=!==R===Q===P=!===a==:=!==U´==E==U=!==U´==E==U==! 
   če-     ká     nás       ú-      ro-     da      ma-    sa,   kos-         tí.               Bub-  ny    a         píš-    ťa-  ly 
 

'=U===T===S=!===b==:=!==Q===Q===R==!==S===R===Q=!==R===Q===P==!===a==:==. 
  k bo-   ji       ve-          lí,               jen     ži-     vot         od    smr-   ti         mě   teď    dě-             lí. 
 
 
 

1. 
Prvního října v den vinobraní 
přitáhli Prajzové, hrozí zbraní. 
Jen čert ví, kdo koho dneska hostí, 
čeká nás úroda masa, kostí. 
Bubny a píšťaly k boji velí, 
jen život od smrti mě teď dělí. 

  
2. 
Jitrem jsme dostali požehnání, 
prstýnek od milé hřeje v dlani. 
Mlhou nás kupředu ženou holí, 
čekám, která kulka kdy mě skolí. 
Bubny a píšťaly k boji velí, 
jen život od smrti mě teď dělí. 

  

Hmi                 (Emi)                 F#mi                  Hmi                D 

                             F#7                 Hmi                          (Emi)                      F#mi                         Hmi 

3.  
Smrt lítá vinicí s prázdným košem, 
hrozny se sklízejí pod Lovošem. 
Můj bílý kabát je rázem rudý, 
zda ještě uvidím barvy duhy? 
Bubny a píšťaly k boji velí, 
jen život od smrti mě teď dělí. 
 
4. 
Válka nic nedělá napolovic, 
černá zem vpíjí krev u Lovosic. 
Rok tisíc sedm set padesát šest – 
prstýnek od milé zatínám v pěst. 
Bubny a píšťaly k boji velí, 
jen život od smrti mě teď dělí. 
 

Emi              A      D                        Hmi                                                       Emi                        F#7 

Hmi                      (Emi)                      F#mi                       Hmi               D 

ô                  
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To naše pivečko 
slova a nápěv Ivo Vodička 

Vesele       = 140      
 

=&=¢3==U===V===W=!===W===U===T=!===T===S===S=!===;=:=!===U===V===W==! 
                     To     na-     še            pi-     več-   ko         na      če-   pu,                               byl     by    hřích 
 

'==X===W===V==='==V===U===U==!===;=:=='==g===U=!===h===W=!===W===V===V=! 
    znát   ho    jen          z dos-   le-   chu.                               Prv-     ní           ží-     zeň         za-    há-    ní, 
 

'==;=:=='==f===T=!===V===V===W=!===e==:=!===;=:=!==c===U=!==V===T===U=! 
                          dva-    krát       ží-     zeň   mě-        ří,                                      po    třech     pi-     vu     vě- 
 

'==c===:=!===;=:=!===T===T===U==!===V===U===T==='==U===U===V==!===g==:=! 
       ří.                                        Hos-   pod-  ský            Pe-    tr      má           bři-   cho    jak         měch: 
 

(===X===X===X==!===W===X===W==!===V===U===T==!=====g==:===)====c==:===. 
        „Pi-      va      se            ne-    bo-   jím,         jsem   pře-   ce                Čech!“                    Čech!“ 
 
 

1. 
To naše pivečko na čepu, 
byl by hřích znát ho jen z doslechu. 
První žízeň zahání, dvakrát žízeň měří, 
po třech pivu věří. 
Hospodský Petr má břicho jak měch: 
„Piva se nebojím, jsem přece Čech!“ 
„Piva se nebojím, jsem přece Čech!“ 

   
2. 
Zelené zlato na chmelnicích 
v Úštěku, Polepech, v Křešicích. 
Čtvrté dá, kdo pije sám, páté s kamarády, 
šesté k ženě zády. 
Hospodský na rady není skoupý: 
„Piva se nebojím, nejsem hloupý!“ 
„Piva se nebojím, nejsem hloupý!“  

G                                    D                                 A7                                      D                               D 1. 2. 

   D                             A7                             D 
ô 

D                                         A7                                                                   D 

A7                              D                                                                              Emi                  A7 

                                                                             D                                                              A7 

3. 
Zlaťoučký ječmínek z Roudnice, 
náš litoměřický pivovar. 
Sedmé, osmé, deváté, deset, to už je moc, 
víc už snese jen noc. 
Hospodský sládkovi úspěch věští: 
Pivečku popřeješ „Dej Bůh štěstí!“ 
Pivečku popřeješ „Dej Bůh štěstí!“ 
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Litoměřická vánoční 
slova a nápěv Ivo Vodička 

Pomalu, klidně     = 115 
 

=&=¢3(==eµ=!==õeµ=!==Õeµ=!==c³=)(=P==U==U=!==e=:=='=R==S==T=!==c=:! 
                           Bim –      bam,      bim –      bam.            Br-   zy   je       tma,        na  stře- chách  sníh, 
 

'=R==S==T=!==c==U=!==T==S==R=!==c=:=!=P==U==U=!=P==U==U=!==õe==U=!==d=:=! 
   tak  jak   to      má   být       o    Vá- no-     cích.        O-   ře- chy,    ja-   bl-   ka,      cuk-   ro-      ví,         
 

'=P==U==U=!=P==U==U=!==õe==U=!==d=:=!==P==S==S=!==c=:=='=R==S==T=!==c=:=! 
   co  nás však  če-   ká,  kdo-      pak to        ví?            Le-   tí   hvěz-   da          nad  Bet- lé-      mem, 
 

'=R==S==T=!===c=:!==R==S==T=!===c=:=)(==eµ==!===õeµ==!==Õeµ==!===c³==) 
  mla- dí,  sta-         ří,           spě- cha-  jí           ven              Bim –           bam,           bim –         bam. 
 

'=P===U===U==!====e=:==!==P===U===U==!====e=:==!==P===U===U==!====e=:===. 
   Tak   zvo-   ny              zní,             tak     zvo-  ny               zní,             tak    zvo-   ny              zní… 
 
 
/: Bim – bam, bim – bam. :/ 
1. 
Brzy je tma, na střechách sníh, 
tak jak to má být o Vánocích. 
Ořechy, jablka, cukroví, 
co nás však čeká, kdopak to ví? 
Letí hvězda nad Betlémem, 
mladí, staří spěchají ven. 
 
2. 
Aleluja na nebesích, 
tak jako vždycky o Vánocích. 
Ořechy, jablka, cukroví, 
co nás však čeká, kdopak to ví? 
Kdo jablíčko nerozkrojí, 
budoucího se nedoví.  

D             F              F#4            D                  D                                        A                       D 

   ô                  

A                      D                 A                       D                                                              F                    A 

D                                              F                    A               D                                        A                       D 

D               zeslabovat do ticha 

A                      D                A                                D            D                 F                   F#4              D 

3. 
Lidský shon v nás dávno už ztich´, 
právě tak má být o Vánocích. 
Ořechy, jablka, cukroví, 
co nás však čeká, kdopak to ví? 
Ve Štěpánu o půlnoci, 
budeme blíž Boží moci. 
 
4. 
Chraň nás, Bože, od věcí zlých, 
po celý rok, zvlášť o Vánocích. 
Ořechy, jablka, cukroví, 
co nás však čeká, kdopak to ví? 
Město už spí, jen zvony bdí, 
v nebi hvězdy, ticho a mír. 

/: Bim – bam, bim – bam. :/ 
Tak zvony zní, 
tak zvony zní, 
tak zvony zní… 

1. – 4. 
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Litoměřická / Zahrajte mi mou  
(lidová) 

Svižně     = 165 
 

=&=¢4===S===T===U===V==!===w==!===W===X===W===X==!===W===X===W===X==! 
                         Za-    hraj-   te     mi            mou,           li-      to-,      li-     to-,            li-      to-,     li,-    to-, 
 

'==W===V===U===T==!===s==!===g===W===U=!===f===V===T=!===U===U===U===S=! 
       li-     to-     mě-   řic-            kou.           Na   zdra-   ví           Ka-    če-    ny,         že     má    krá-    vy       
      

'===d===T==`==!===S===T===U===V==!====w===='==W===V===U===T==!====s===. 

      stra-   če-   ny,          suk-    ni      ze-     le-               nou,            suk-    ni      ze-      le-              nou. 
 
 
 

1. 
Zahrajte mi mou, lito-, lito-, lito-, lito-, litoměřickou. 
Na zdraví Kačeny, že má krávy stračeny, 
sukni zelenou, sukni zelenou. 

    
2. 
Jede Kačena, jede, jede, jede, jede, jede do mlejna. 
Sukni má zas novou, květovanou, červenou, 
přitom si zpívá, přitom si zpívá. 

 
 
 
 
 

„Litoměřická“ nebo také „Zahrajte mi mou“ je nejstarší a stále zpívaná lidová píseň z Litoměřicka, kterou 

snad jako první uveřejnil v roce 1838 ve svém zpěvníku „Písně krátké v větším počtu starodávné lidu obecného 

českého“ v poněkud rozpustilé hospodské verzi Jan Jeník z Bratřic (1756-1845). 

„Litoměřická“ je minimálně po dvě století stále živá, což se projevuje celou řadou změn v nápěvu i textu. 

Že píseň byla rozšířená a hojně se v 19. století zpívala, dokladuje i to, že se část jejího textu objevila v jedné z po-

vídek souboru „Pan amanuensis na wenku“ (Praha, 1845) oblíbeného dobového humoristy Františka Jaromíra 

Rubeše (1814-1853), ale i to, že byla předmětem zájmu Karla J. Erbena i dalších národních sběratelů lidových písní. 

„Litoměřická“ je i po dvou stoletích tak oblíbená, že ji zpívají i dospělí, nejen děti v litoměřických školách a sbo-
rech, a byla vždy součástí repertoáru místních dechových orchestrů. „Litoměřická“ je prostě náš poklad, protože 
„kdopak má takovou Kačenu“? 
 

A7                                        D                                                  A7                             D 

A7                              D                                                                   A7                                         D 

  D        

ô 


