
 



POVĚRY U ŠTĚDROVEČERNÍ VEČEŘE 
 Podle tradice mělo být na štědrovečerním stole devatero pokrmů. 

 Magickou moc měla plachta, pokrývající stůl. Na jaře z ní hospodář 
rozséval obilí, aby bylo pěkné a nebylo potlučené od krup. 

 Pro hojnou úrodu bylo třeba sníst nejprve lžíci hrachu. 

 Někde vařili polévku s dlouhými nudlemi, aby mělo žito dlouhé 
klasy. 

 Večeře se začínala a končila modlitbou, ve které se vzpomínalo na 
zemřelé členy rodiny. 

 Hospodyně nesměla vstát od stolu, jinak by jí neseděly slepice na 
vejcích, obsluhovala tedy děvčata. 

 Zbytky jídla byly zakopány do země, aby byla úrodná. 

 Když hospodyně připálí vánočku, bude o vánocích stonat. 

 Kdo si pod štědrovečerním stolem bos šlápne na sekeru, toho 
nebudou bolet nohy a celý rok zůstane zdráv. 

 Při štědrovečerní večeři přivolávají pokrmy z čočky a jáhel 
bohatství, drobná mince pod talířem peníze. 

 Vdavekchtivé děvče má na Štědrý den jedinečnou příležitost. Stačí, 
když tajně sebere devět patek od vánoček a do roka je pod čepcem. 

 Večer před Štědrým dnem si položte k posteli ořech. Po probuzení 
ho rozlouskněte a snězte. Po celý rok by vám měly dát pokoj blechy a 
štěnice :-) 

 Sníš-li při štědrovečerní večeři kousek okoralého chleba, bude se tě 
držet štěstí. 

 Rozliješ-li víno, čekej do roka křtiny. 

 Česnek a med pojišťují zdraví, hrách dodává 
sílu. 

 Kdo nosí u sebe tři šupiny ze 
štědrovečerního kapra, toho se drží peníze. 



 



Slovo advent se promítlo i do pojmenování kalendáře, oblíbeného zejména u dětí, který jim pomáhal urychlit a 

zpříjemnit dny zbývající do příchodu Štědrého večera. Adventní kalendář neobsahoval celou adventní dobu, 

začínal vždy 1. prosince a končil Štědrým dnem. Pro každý ze 24 dní bylo připraveno nějaké drobné 

překvapení. 

Název adventní je trošku matoucí. Adventní kalendář totiž celou dobu adventu neobsahuje, vždy jde o 

zobrazení políček od 1. do 24. prosince. 

 

V dřívějších dobách bývaly adventní kalendáře doslova uměleckým dílem zobrazujícím nejčastěji liturgické 

výjevy z bible či zobrazují část vesnic nebo měst s důmyslně schovanými okénky. Vyráběny byly v malých 

dílnách z tvrdého papíru a ve svých okénkách skrývaly obrázky, veršíky nebo citace z bible. 

 

http://www.ceske-tradice.cz/tradice/zima/advent/adventni-kalendar 

 

Průvodce vánočního času je anděl – objevuje se jako 

postava z průvodu sv. Mikuláše i jako figurka k vánoční 

dekoraci. Postava anděla troubícího na roh zavěšená nad 

vánoční stůl prý dokáže přivést do domu duše zemřelých 

předků i usmířit rozkmotřené příbuzné. 

http://vanocni.darek.cz/vanocni-zvyky-a-tradice/ 

 

 

 

Velmi známým zvykem bývalo řezání třešňové větvičky 

„barborky“ a to nejen na ozdobu světnice, ale také pro 

její údajnou čarovnou moc. Uříznutá „barborka“ se 

vložila do nádoby s vodou a čekalo se zda vykvete. 

 

Kolikátý den od uříznutí větvičky „barborka" vykvetla, tolikátý měsíc v následujícím roce byl pro majitele 

větvičky tím šťastným. 

 

Jindy děvče uřízlo větviček více a každé dala jméno jednoho z chlapců, kteří jí byly sympatičtí. Věřilo, že se 

stanou nevěstou toho, která větvička nesoucí jeho jméno vykvetla nejdříve. 

 

Podle lidové víry se měla třešňová větvička ze stromku starého alespoň deset let uříznout v ten okamžik, kdy se 

na obzoru objevil první sluneční paprsek. Taková větévka se pak odnesla do domu, kde bylo děvče na vdávání a 

čekalo se, zda se větvička o Štědrém dnu obalí květy, což znamenalo brzké vdavky. 

 

Kvítek z barborky ukrytý za šněrovačkou prý měl tu moc přivábit chlapce, na kterého děvče myslelo. 

  

 

 

http://www.ceske-tradice.cz/tradice/zima/advent/adventni-kalendar
http://vanocni.darek.cz/vanocni-zvyky-a-tradice/


 

 

 

 
  



Štědrovečerní věštění 
Nikdy jindy se v českých domácnostech tolik nečaruje, jako právě na Štědrý večer. Přes den nesmíte zametat a 

vynášet z domu odpadky a smetí, protože byste si vynesli štěstí. Při samotné večeři počet strávníků můsí být 

vždy sudý, pokud není, dává se talíř navíc pro nečekaného hosta. Pod talíř se dávají rybí šupinky, které si pak 

každý dá do své peněženky a ty zajistí dostatek financí na celý příští rok. A také se nesmí zapomenout, že se od 

svátečního stolu nesmí vstávat a odcházet až do skončení večeře. Protože kdo to udělá, ten se už "příštích 

Vánoc nedožije". 

Součástí štědrého večera bylo tajemné vánoční kouzlení. Každý se ho trochu bál, přesto se každým rokem 

znovu a znovu snažil poodhrnout clonu budoucnosti. 

 

Nejznámějším čarováním bylo Objevila-li se hvězdička, znamenalo to štěstí, 

byl-li tam ale kříž, znamenalo to smrt nebo vážné onemocnění. 

 

Podobně se věštilo . Černý vnitřek ořechu předpovídal neštěstí a 

smutek, zdravý ořech pak radost a štěstí. 

 

Na Štědrý večer neměl mít nikdo u sebe źádnou cizí věc, protože by ho v dalším roce čekala smůla a neštěstí. 

 

Svobodné a nezadané dívky nezapomínaly na . Postavily se zády ke dveřím, do pravé 

ruky vzaly pantofel nebo jinou vhodnou obuv a hodily ji za sebe. Mířil-li střevíc špičkou ke dveřím, očekávala 

se svatba a odchod z domu, špička v opačném směru znamenala nejméně jeden další rok zůstat “na ocet”. 

 

Pokud se chtěla dívka dozvědět jméno jí souzeného, stačilo 

.. Jablko oloupala tak, aby získala jednu dlouhou spirálu. Tou pak třikrát zatočila nad hlavou a 

odhodila ji. Na zemi spirála vytvořila tvar, z něhož bylo možné s trochou fantazie vyčíst písmeno, jímž začínalo 

jméno toho pravého. 

 

Oloupané jablko se pak dalo použít k dalšímu zvyku. Nožem se rozdělilo na tolik dílků, kolik bylo osob u stolu 

a každý svůj dílek snědl. Všichni věřili, že kdyby kdokoli z přítomných v příštím roce zbloudil (obrazně či 

doslova), stačilo si jen vzpomenout, s kým jedl o vVánocích společné jablko a našel by cestu zpět. 

 

 

Podobně se dalo . Z cibule se naloupalo dvanáct sukének, položily se 

vedle sebe a do každé se nasypalo trochu soli. Každá sukénka představovala jeden měsíc v roce. Na které se sůl 

do rána rozpustila, v tom (podle pořadí vedle sebe) se očekával déšť. Ve které pouze zvlhla, ten měl být 

normální a u které sůl s cibulovou sukénkou nic neprovedla, se dalo čekat sucho. 

 

Zapomenutým slovanským zvykem bývalo Tím si 

každý zajistil, že ho po celý příští rok měli mít všichni rádi. 

 

 

Známým věštěním bývalo i . Ozval-li se děvčeti 

nejdříve kohout, znamenalo to, že se dívka vdá do roka. Ozvala-li se 

nejdříve slepice, dívka měla zůstat svobodnou. 

 

 

O půlnoci děvčata běhávala přes naoranou brázdu volajíce: „Štěkej, štěkej 

pes, kde je milý dnes, ať je tu hned!“. Poté vyčkávala, z které strany pes 

zaštěkal, neboť z té strany měl přijít jejich 

 

Děvčata třásla také bezem a přitom říkala: „Třesu, třesu bez, ozvi se mi pes, 

kde je milý dnes?“. Na tu stranu, kde se ozvalo štěkání, se pak dívka měla 

provdat. 



 



 

Ne každý dárek je vhodný pro každého. Aby nedošlo k nechtěnému omylu, stačí Ježíškovi nahlédnout do 

vánočního horoskopu:

21. března – 20. dubna 

Je spontánní a přímý, žije v přítomnosti 

a vše kolem něj ho zajímá. Je 

„bolestně“ upřímný, ale nikdy to 

nemyslí zle. Nedokáže se poučit ze 

zkušeností druhých, avšak má dost 

energie k získávání zkušeností 

vlastních. 

Proto mu darujte encyklopedie, 

literaturu faktu, mikroskop, historické 

videofilmy. 

 

21. dubna – 20. května 

Je to rozkošník, který si užívá života, 

miluje majetek, je vytrvalý, umíněný, 

nedá pokoj, dokud nedosáhne svého. Když má vztek, tak už to stojí za to. Proto mu věnujte něco trvalého – 

zlato, stříbro, tvrdou měnu. Nepohrdne ani starožitnostmi. 

 

21. května – 21. června 

Nestálý, rychlý, obratný, mistr umění přizpůsobivosti, zvědavý, velmi živý. Nepokojní, nestálí, rádi se 

nechávají unášet fantazií. Nejlepším dárkem pro něj bude poukaz na dovolenou, fotoaparát, knihy o životě 

slavných – ty čtou velmi rádi. 

 

22. června – 22. července 

Citlivý, lehce popudlivý, často se bojí okolního světa. Je křehký, zranitelný a nadevše miluje bezpečí a svou 

rodinu. Rád se vrací do dětství. Pro raka je radost vybírat dárek. Má radost ze všeho do domácnosti – z hrníčků, 

hodin, servisu, ubrusu, povlečení … 

 

23. července – 22. srpna 

Odvážný, umíněný, panovačný, s úžasným organizačním smyslem. Nenávidí průměrnost, touží vyniknout a 

veřejně se projevit. Radost mu udělá dar, jímž mu dáme najevo, jak moc pro nás znamená (například dopisní 

papíry s jeho monogramem, kvalitní psací potřeby, drahá aktovka, kapesník či košile s jeho monogramem). 

 

23. srpna – 22. září 

Přesná, spořádaná, puntičkářská, někdy malicherná a šetrná. Občas jí chybí sebedůvěra, ale vždy je spolehlivá. 

Mravnost jí je nade vše. Uvítá plánovací kalendář, kasičku, pořadač na doklady, náprsní tašku se spoustou 

přihrádek na kreditní karty a doklady. Vhodná je kniha Domácí lékař či Jakou mám chorobu? 

 



23. září – 22. října 

Zrozenci Vah milují soulad, nesnášejí spory a intriky, jsou citliví ke svému okolí, milují vše krásné – jedním 

slovem estéti. Mají smysl pro spravedlnost a vždy se chtějí správně rozhodnout, proto jsou často váhaví. 

Radost jim udělá krásná keramika, obraz, šperk nebo svícen. 

 

23. října – 21. listopadu 

Náročný, vytrvalý, má dost energie, je bystrý, kritický, ale těžko se začleňuje do společnosti a rád škodí sám 

sobě. Miluje změnu, kterou si umí dobře zdůvodnit, klid ho ničí. 

Skvělým dárkem je nový byt, nová chata, poukaz do lázní, k moři, na parašutistický výcvik. 

 

22. listopadu – 20. prosince 

Samostatný, odvážný, občas mravokárce, respektuje zákony a morální pravidla, touží o exotice, vše dělá prudce 

a s nadšením, má rád pospolitost. 

Největší radost mu udělá rodinná sešlost a nejlepším dárkem je víkendový pobyt kdekoliv – rád všechno pozná 

a dlouho nikde nevydrží. 

 

21. prosince – 19. ledna 

Není přesný, je zdrženlivý, přemýšlivý, nesmělý, není prospěchář, ctí morálku, je vytrvalý, nic nebere na 

lehkou váhu. Je ctižádostivý, upíná se na daleké cíle. 

Skvělým dárkem budou hodinky, hodiny, budík, kalendář, ale také poukaz na masáž, relaxační koupel či 

relaxační hudba, špatně se uvolňuje. 

 

20. ledna – 18. února 

Idealista, který miluje klid. Potřebuje mít životní cíl, nerad je k něčemu nucen, nemiluje konflikty. Je klidný, 

má rád vše nové a moderní. 

Uvítá filosofickou knihu, módní oblečení, módní boty, doplňky, ale radost mu udělá i něco nového do bytu, 

například toastovač nebo kávovar. 

 

 

19. února – 20. března 

Zrozenci Ryb jsou vnímaví, pružní, sžijí se s každou 

situací, bývají přecitlivělí, chápaví, rádi poskytují 

druhým služby, jsou ovlivnitelní, touží po teple. 

Potěší je vlněný pléd, ručně pletený svetr, měkký 

župan, krásná hudba, přírodní kosmetika či hodnotná 

kniha (nejlépe encyklopedie). 

 

 

 

Zdroj: Týdeník Květy, knižní archív České tradice, 

internet 



 
 



Tradiční vánoční zvyky   

v evropských zemích 
Málokteré období v běžném roce je opředeno tolika pověrami, zvyky 

a tradicemi jako jsou právě Vánoce. A jakkoliv je to kacířské vězte, 

že se naše Vánoce neustále vyvíjejí, Některé tradice zanikají a jiné 

naopak vznikají. Vánoce jsou vedle Velikonoc jedním 

z nejvýznamnějších křesťanských svátků v roce. Výběr vánočních 

tradic a zvyků v různých zemích podle agentury DPA: 

Itálie: Ježíšek dětem rozdává dárky v noci na 25. prosince teprve několik let. 

Dříve byly v Itálii Vánoce svátkem, při němž se scházela celá rodina. Nadílka dárků jejich součástí nebyla. Děti 

však obdarovávala čarodějnice (Bafana), která i nyní v noci na 6. ledna létá od domu k domu a ukládá dárky do 

punčochy. 

Španělsko: Nejdůležitějším vánočním rituálem je losování šťastných čísel vánoční loterie (Lotería de 

navidad), která je nejstarší a největší loterií na světě. Dne 22. prosince jsou rozdělovány miliardy mezi velké 

množství výherců. 

Nizozemsko: Mikuláš, který se tu jmenuje Sinterklaas cestuje v doprovodu svých pomocníků 

nazývaných Zwarte Piet v nádherně vyzdobeném parníku plném dárků, které rozdává 5. prosince. 

Řecko: Mnoho Řeků si na Vánoce dává do zahrady nebo za okno místo stromku loďku ozdobenou 

světelnými řetězy. Dárky se obvykle na Vánoce nedávají. Místo toho děti dárky nacházejí v noci na Nový rok 

pod postelí. Nosí je Santa Basil. 

Rusko: Dárky dětem nosí na Nový rok Děda Mráz. Rodiny se shromažďují kolem jedličky a společně 

jedí. Ortodoxní vánoční svátky se podle juliánského kalendáře slaví o 13 dní později než například v České 

republice. 

Polsko: Na Štědrý večer se podávají bezmasá jídla. Oficiálně je 24. prosinec dnem půstu, ale ve 

skutečnosti od slavnostní tabule sestávající tradičně z 12 pokrmů neodchází nikdo hladový. V mnoha polských 

rodinách se prostírá jedno místo navíc pro případ, že přijde nečekaný host. Podle polské legendy hovoří zvířata 

na Štědrý večer lidskou řečí. 

Bulharsko: Na Štědrý večer se na závěr postní doby podává lichý počet tradičních bezmasých pokrmů. 

Zvlášť oblíbená je červená paprika plněná rýží a rolády z vinných listů nebo zelí. Stůl se po večeři neuklízí, aby 

se během noci mohli najíst i zesnulí. 

Rumunsko: Během adventu se často pořádá zabíjačka. Děti chodí od domu k domu a zpívají vánoční 

koledy. Za to dostávají peníze nebo sladkosti. 

http://pribramsky.denik.cz/zpravy_region/tradicni-vanocni-zvyky-v-ruznych-zemich-sveta-20121225.html 

http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90050&idc=2262551&ids=2271&idp=86339&url=http%3A%2F%2Fwww.letuska.cz%2F
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90078&idc=2262551&ids=4300&idp=86427&url=http%3A%2F%2Fwww.hgs.cz%2Fudrzba-venkovnich-ploch
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=89893&idc=2262551&ids=12866&idp=86243&url=http%3A%2F%2Fwww.podravka-eshop.cz
http://pribramsky.denik.cz/zpravy_region/tradicni-vanocni-zvyky-v-ruznych-zemich-sveta-20121225.html


Lití olova 

 

Na přípravu náročnější, zato významově bohatší je staročeský zvyk lití olova. 

Potřebujeme:  

• magický kov alchymistů – olovo. Není –li, nahradíme ho pájecí slitinou (je také zdravotně bezpečnější) 

• naběrčku nebo lžíci na tavení 

• otevřený oheň (kamna, krb, kahan, méně romanticky ale spolehlivé působí propan butanový turistický vařič a hořák plynového 

sporáku) 

• nádobu se studenou vodou, podle tradice měla být dřevěná, ale opět se nabízí různé kompromisy, smaltované lavory apod. Pozor na 

plast, když na něj kápne žhavý kov, poškodí jej. 

• klíč s velkým uchem a nejlépe zuby do kříže 

• 2 dřevěné špalíčky nebo vařečky na podepření klíče 

Alternativou je koupená sada na lití olova. 

 

Postup: Do nádoby dáme vodu, přes nádobu dáme dvě vařečky a mezi ně položíme napříč klíč. (Cynici mohou lít rovnou, bez klíče). 

Kousek olova nahřejeme v naběračce nad plamenem, rychle se roztaví. Tekuté lejeme přes ucho klíče do vody. Zde okamžitě tuhne. Z 

vzniklého tvaru hádáme budoucnost. Věští se buď ženich nebo se ptáme obecně na budoucnost. 

Když by se z tvaru nedalo nic poznat, zasviťte na něj baterkou a hádejte podle stínu na zdi. 

Ulitý kousek si můžeme schovat mezi osobní poklady a porovnat znova v závěru roku při osobním bilancování, jak jsme pochodili. 

 

Pozor pálí – rukojeť naběračky i horké olovo. Nesaháme na ně rukou a taky se nešťucháme a příliš netlačíme nad lavorem, abychom 

nespálili někoho dalšího.  

.Při čtení významu použijeme zejména vlastní fantazii: 

 čáry rovné – spokojený, klidný život 

 čáry vlnité – nejasnosti, zmatky, cestování, duševní zmatky 

 půlkruh – falešný přítel, zrada, rozchod s milovaným člověkem 

 jeden uzavřený kruh – finanční zisk, dědictví, dar 

 porušený či prolamovaný kruh – tím větší zklamání, čím více je rušivých prvků, též nemoc či neutěšená 

finanční situace 

 více dobře vyvedených kruhů – štěstí, blahobyt, hodně dětí 

 dva kruhy – svatba 

 více porušených kruhů – nic dobrého na vás nečeká 

 dva porušené kruhy – rozchod s partnerem, zrušení zásnub či svatby 

 kruh zlomený při vyndávání z lázně - znamená prý smrt či minimálně sedm let smůly 

 pravidelný ovál – sňatek z lásky 

 pravidelný čtverec – harmonický život v souladu s ostatními lidmi i přírodou 

 pravidelný trojúhelník – nečekané štěstí v podnikání 

 nepravidelný trojúhelník – nejistota, ztráta zajištěné existence 

 jeden kříž – smrt přítele nebo příbuzného 

 dva kříže – zajištěné stáří 

 malý lesklý křížek – ussmrt dítěte 

 dům se střechou a oknem – štěstí tě provází 

 dům s oplocenou zahradou – dědictví, bezpracný zisk, ale i povinnosti a námaha 

 dům hořící – těžká nemoc 

 husté mřížky – vězení nebo dlouho odloučení 

 člověk, postava – žij svůj život tak, aby ses za své činy nemusel stydět, máš velkou odpovědnost 

 srdce – láska je branou k poznání 

 dvě srdce – milenecký vztah 

 květiny – láska, rodinné štěstí 

 stromy – dlouhá životní cesta 

 stromy s bohatým větvovím či rozkvetlé – čeká tě skvělá budoucnost 

 stromy polámané – nemoc                                                     http://loskutak.nova.cz/clanek/hobby/liti-olova.html 



 

  

 



 



Poetický zvyk, který upoutá (nejen) každé dítě, je pouštění lodiček z ořechových skořápek. Několik vlašských 

ořechů se rozpůlí a do vyprázdněných polovin skořápek se připevní maličká svíčka  - nejsnáze  pomocí 

nakapaného vosku. Ořechová lodička se zapálenou svíčkou se vypustí do větší nádoby s vodou. Její plavba 

předznamenává životní dráhu toho, kdo ji vyslal. Když vydrží dlouho svítit, čeká majitele život dlouhý a 

šťastný.  

Co lodička prozradí? 

 Zůstane u břehu - nečekají vás žádné změny 

 Okamžitě se potopí - veškerá snaha zlepšit svou situaci bude marná 

 Potopí se až po chvíli - vlastním přičiněním nebo hrou náhod se vaše snažení přes dobrý začátek mine účinkem 

 Pluje bok po boku s jinou lodičkou - láska a přátelství, též výhodná obchodní spolupráce. Pluje-li jedna lodička 

napřed, její tvůrce bude ve vztahu dominovat. Čím déle plují vedle sebe, tím bude vztah pevnější. 

 Všechny lodičky v kruhu - v rodinném kruhu bude přátelství, úcta a tolerance 

 Jedna lodička uprostřed kruhu - její majitel potřebuje ochranu a pomoc. 

 Jedna lodička mimo rodinný kruh - její tvůrce v nadcházejícím roce rodinu opustí 

 Lodička sama dopluje k druhému břehu - úspěšně a bez pomoci získáte, po čem toužíte 

 Lodička se točí v kruhu - nerozhodnost, přešlapování na místě, ujasněte si, co od života chcete 

 Lodička potopí jinou lodičku - majitel „agresívní“ lodičky chce své plány uskutečnit za každou cenu. Pokud jde 

o lodičky partnerů, znamená to rozchod či vážnou krizi. Jsou-li to lodičky sourozenců, jde o žárlivost agresora. 

 Váhavá lodička, která se drží nejprve u břehu a pak vypluje a dorazí na protilehlý břeh znamená, že po 

počátečních zmatcích najdete správnou cestu k uskutečnění svých cílů. 

 Lodička nabere vodu, ale přesto dorazí k druhému břehu: svůj záměr uskutečníte s odřenýma ušima. 

 Lodička mění partnery a vždy se na nějakou dobu připojí k jiné: budete hledat sami sebe a ujasňovat si své 

plány a touhy. 

 Zhasne-li svíčka v okamžiku, kdy vyslovujete svou otázku, jste neupřímní k sobě i k ostatním. 

 Zhasne-li svíčka v plující lodičce, která se sice nepotopí, ale zůstane v přístavu, je vám ve skutečnosti 

záležitost, na kterou jste se ptali, lhostejná. 

 Lodička se připojí k jiné a té zhasne svíčka: svým chováním zapříčiníte ztrátu lásky či odmítnutí. 

 

Kdo by neznal pranostiku: "Jak na Nový rok, tak po celý rok"? 

Co to ale pro nás znamená? 

 

Určitě bychom měli vynést všechny odpadkové koše, převléct dočista všechno povlečení v postelích, vyprat a 

vyžehlit prádlo, aby nikde nezůstal nějaký "rest". 

 

Co je ale nejdůležitější - buďme na sebe milí a hodní!!! Pokud se budete cítit šťastni tento den, pak by se Vám 

štěstí nemělo vyhýbat ani v novém roce. 

 

 



Štědrej večer nastal 
 

Staročeská koleda "Štědrej večer nastal" patří stále mezi 

nejoblíbenější české vánoční koledy. Již v 17. století 

chodívali koledníci po vesnicích, zpívajíce přitom i mimo 

jiné tuto koledu. Za vykoledovanou výslužku darovali 

zelené větvičky chvojí, symbolizující zdraví a život. 

 

 

Štedrej večer nastal, 

koledy přichystal, 

koledy přichystal. 

 

Panímámo vstaňte, 

koledu nám dejte, 

koledu nám dejte. 

 

Panímáma vstala, 

koledu nám dala, 

koledu nám dala. 
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