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nahráli
Zdeněk Stašek, housle
Jan Maděrič, kontrabas
Jan Káčer, cimbál
Josef Chýla, viola
Jan Chýla, housle
Radek Chýla, klarinet
František Věrný, zpěv
| čtvrtek 13. 2. 2020 | Nivnice, sál Beseda |

výukový list vytvořil
Vlastimil Ondra | 15. - 16. 2. 2020

A dolina, dolina 
folklorni-akademie.cz/pisnicka/a-doli-
na-dolina-2020

Dole Váhem voda běží
https://www.folklorni-akademie.cz/
pisnicka/dole-vahem-voda-bezi-2020

Gulovatéj tváře byla
https://www.folklorni-akademie.cz/
pisnicka/gulovatej-tvare-byla-2020

Chodila Anička 
v zeleném háji 
https://www.folklorni-akademie.cz/
pisnicka/chodila-anicka-v-zelenem-
-haji-2020

Níže Debrecína
https://www.folklorni-akademie.cz/
pisnicka/nize-debrecina-2020

Před naši je mostek
https://www.folklorni-akademie.cz/
pisnicka/pred-nasi-je-mostek-2020

Vyletěla laštovička
https://www.folklorni-akademie.cz/
pisnicka/vyletela-lastovicka-2020

Takého sem muža mala
https://www.folklorni-akademie.cz/
pisnicka/takeho-sem-muza-mala-2020

Jano z hory jede
Šustne lístek, šustne
Počkajte, pacholíci
Cimbálová hudba souboru Olšava
LP  Lidové písně 
z moravskoslovenských Kopanic  (1976)

Na bánovském kostele
https://www.folklorni-akademie.cz/
pisnicka/na-banovskem-kostele-2020

táhlá z Korytné

korytňanská 
sedlcká 

Národní ústav lidové kultury

tanec (video)
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zásadní zdroj korytňanských

Ferdinand  TOMEK 
Slovenské písně 

z Uherskobrodska 
(Olomouc 1926)

méně známé
korytňanské sedlcké

a tato píseň se zpívá 
na ukončení tance, stejně jako 
píseň Náš tatíček nebožtíček

další nahrávky
korytňanských sedlckých

Děkujeme Marcele Trtkové, 
Lubomíru Málkovi a Janu Káčerovi
za svolení ke zveřejnění nahrávek 

z Korytné pro výukové potřeby.

Dívča z Javoriny
Studená rosenka
Šustne lístek, šustne
Na bánovském kostele
Cimbálová muzika Olšava
CD Dívča z Javoriny (1997)

Šak sa ti mynářé
Kdo chce cérku
Ach, mamičko
Šohajku drahý
Sviť měsíčku jasně
Cimbálová muzika Ohnica
CD Muzika pod nohy (2016)

Kdo to na mňa žaluje
Na tom panském díle
Hore ňú, dole ňú
Náš tatíček nebožtíček
Cimbálová muzika Olšava
CD Kytice z Uherskobrodska (1998)

Zajdi slunko
Šak sa ti mynářé
Počkaj, polesný
Níže Debrecína
Cimbálová muzika Vlčnovjan
CD Vlčnovjan (1996)

Ach, mamičko, moja
Pověz ně, mamičko
Cimbálová muzika Vlčnovjan
CD Vlčnovjan (1996)

Nasela sem mariánku
Kukačka kuká
Cimbálová muzika Vlčnovjan
CD Vlčnovjan (1996)

https://youtu.be/8EYKa5DBhsI
https://www.folklorni-akademie.cz/pisnicka/a-dolina-dolina-2020
https://www.folklorni-akademie.cz/pisnicka/hnalo-divca-kravy
https://www.folklorni-akademie.cz/pisnicka/dole-vahem-voda-bezi-2020
https://www.folklorni-akademie.cz/pisnicka/hody-mile-hody
https://www.folklorni-akademie.cz/pisnicka/gulovatej-tvare-byla-2020
https://www.folklorni-akademie.cz/pisnicka/az-pujdete-pres-pole-zdenek-pomykal-2008
https://www.folklorni-akademie.cz/pisnicka/chodila-anicka-v-zelenem-haji-2020
https://www.folklorni-akademie.cz/pisnicka/az-pujdete-pres-pole-zdenek-pomykal-2008
https://www.folklorni-akademie.cz/pisnicka/nize-debrecina-2020
https://www.folklorni-akademie.cz/pisnicka/az-pujdete-pres-pole-zdenek-pomykal-2008
https://www.folklorni-akademie.cz/pisnicka/pred-nasi-je-mostek-2020
https://www.folklorni-akademie.cz/pisnicka/az-pujdete-pres-pole-zdenek-pomykal-2008
https://www.folklorni-akademie.cz/pisnicka/vyletela-lastovicka-2020
https://www.folklorni-akademie.cz/pisnicka/az-pujdete-pres-pole-zdenek-pomykal-2008
https://www.folklorni-akademie.cz/pisnicka/takeho-sem-muza-mala-2020
https://www.folklorni-akademie.cz/pisnicka/az-pujdete-pres-pole-zdenek-pomykal-2008
https://www.folklorni-akademie.cz/uploads/media/5e495d5b48e4c_jano-z-hory-jede-olsava-1975.mp3
https://www.folklorni-akademie.cz/pisnicka/na-banovskem-kostele-2020
https://www.folklorni-akademie.cz/pisnicka/az-pujdete-pres-pole-zdenek-pomykal-2008
http://www.lidovakultura.cz/2019/07/04/d-3-sedlcka-korytnanska-z-korytne/
http://www.lidovakultura.cz/2019/07/04/d-3-sedlcka-korytnanska-z-korytne/
http://www.lipina.org/tomekferdinandzpevnik/zp_obsah.htm
https://www.folklorni-akademie.cz/uploads/media/5e49658b5c0b6_divca-z-javoriny-1997.mp3
https://www.folklorni-akademie.cz/uploads/media/5e496b6a0d4f8_mlynarske-z-korytne.mp3
https://www.folklorni-akademie.cz/uploads/media/5e49661d5f0e0_kdo-to-na-mna-zaluje-1998.mp3
https://www.folklorni-akademie.cz/uploads/media/5e4974b666cd4_zajdi-slunko-zajdi-sak-sa-ti-mynare-pockaj-polesny-nize-debrecina.mp3
https://www.folklorni-akademie.cz/uploads/media/5e49785b63bd0_ach-mamicko-moja-povez-ne-mamicko.mp3
https://www.folklorni-akademie.cz/uploads/media/5e4978348a065_nasela-sem-marianku-kukacka-kuka.mp3

