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1. Vydala mamička (svadobný valčík - slovenský) 
2. Do lesíčka na čekanou (valčík - český) 
3. Tébi ču (valčík - chorvátsky) 
4. Černý cigáň (valčík - český) 
5. V hlbokej doline (valčík - slovenský) 
6. Zahraj cigáň (valčík - slovenský) 
7. Neber si synečku malučké ženy (valčík - záhorácky) 
8. Strahováček (valčík - český) 
9. Keď sme roličku orali (valčík) 
10. Päťdesiatka (valčík) 
11. Kvitne drobná ďatelinka (valčík) 
12. Hovoranský potuček (valčík - moravský) 
13. Ešte som nevidel tak dievčatko plakať (valčík) 
14. A od Prešova (východoslovenský valčík) 
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15. Hájku, háječku + Hejbá se to hejbá u starýho mlejna (valčík + polka - Čechy) 
16. Chodila Maryša (valčík - moravský) 
17. Krásna pasáčka (valčík) 
18. Stavali tesári (valčík) 
19. Dedinka v údolí (valčík) 
20. Mala som, mala som (valčík) 
21. Horenka, horenka, hora (valčík) 
22. Včera neďele byla (valčík – český) 
23. Tam na stráni při měsíčku (valčík - český) 
24. V tej milostnej bažantnici (valčík) 
25. U studánky seděla (valčík) 
26. Mám ja kosu, kosičku (valčík) 
27. Trenčiansky zámeček (valčík) 
28. Okolo súče (valčík) 
29. Trenčiansku dolinu, chlapci mašírujú (valčík) 
30. Oliva, oliva (valčík) 
31. Už je večer, už zapadá slniečko (valčík) 
32. Zapadá slniečko za vysoké hory (valčík) 
33. Drietomskú dolinu vodička preteká (valčík) 
34. Odtrhla sa skala (valčík) 
35. Vezmi mě rybáři (valčík) 
36. Okolo seče (valčík) 
37. Na Šumavě je dolina (valčík) 
38. Spadol lístok z javora (valčík) 
39. Záhorskú dzedzinu (valčík) 
40. Zvoňte mi zvony (valčík) 
41. Kvitne drobná ďatelinka (valčík) 
42. Už troubějí (valčík) 
43. Šel jsem za noci aleji (valčík) 
44. Konopa, konopa, zelená konopa (valčík) 
45. Ačaču, ačaču (valčík) 
46. Na Pankráci + Marjánko, pojď se mnou (valčíky) 
47. Hledám galánečku (valčík) 
48. Pesničko ľúbezná (valčík) 
49. Pod tou našou starou lípou (valčík) 
50. Kúty, Kúty (valčík) 
51. Morava krásna zem (valčík) 
52. A ja taká čárna (valčík) 
53. Proč ten jetelíček, trávu převyšuje (valčík) 
54. Když jsem já šel okolo Vás (valčík) 
55. Když jsem šel večer z večera, Mařenka ješte nespala (valčík) 
56. V té malé vesničke bývali, dva věrní kamarádi (valčík) 
57. Do práce mladý horník kráčí (valčík) 
58. Já jsem sirotek (valčík) 
59. Teče potuček bublavý (valčík) 
60. Napij se bratríčku - Možná, že jó, možná, že né (valčík) 
61. Malý hošík černovlasý (valčík) 
62. Ja mám maľovanú vestu (valčík) 
63. Šel jsem za noci aleji, jabloňovou (valčík) 
64. Šumař Bárta (valčík) 
65. Pod našima okny, teče vodička (valčík - koniec do polky) 
66. Točte se pardálové (polka) 
67. Až pomašírujem (polka) 
68. Cestář (polka) 
69. Dva kováři v měste (polka) 
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70. Chodili chlapci k nám (polka) 
71. Šel dráteník po silnici (polka) 
72. Pepíčku, teš se - Ku Praze uhání vlak (polka) 
73. Stratila jsem kajdu (polka) 
74. Když jsem šel v Praze po rýnku (polka) 
75. Jaká by to hanba byla, kdyby žena muže bila + Má roztomilá Báruško (polka) 
76. Když jsem já šel kolem panské zahrády (polka) 
77. Rastie borovienka borová (polka) 
78. Hrajte, já rada tancuju (polka) 
79. Já jsem malý mysliveček, sotva flintu nesu (polka) 
80. Mysliveček vyšel z lesa na cestičku (polka) 
81. Kočka (polka) 
82. Já mám tragáč starý (polka) 
83. Študentská halenka (polka) 
84. Nepudem, nepudem, až to všechno vypijem (polka) 
85. Haja, haja, má panenko hezká (polka) 
86. Kdyby byl Bavorov (polka) 
87. Hospudko, hospudko malá (polka) 
88. Sedela pod borovičkou (polka) 
89. Šli panenky po silnici (polka) 
90. Keď som bol ja malý chlapec, dávali ma spávať za pec (polka) 
91. Až koníčky osedlám, do okénka já Ti zavolám (polka) 
92. Pálavské vŕšky (polka) 
93. Dnes je sobota (polka) 
94. Študentská halenka (polka) 
95. Vzkázala mě moje milá (polka) 
96. Jaké je to hezké (polka) 
97. Hradišťanka (polka) 
98. Ku Praze je cesta doluhá (polka) 
99. Kolíne, Kolíne (polka) 
100. Tys falošná frajárko (polka) 
101. Tá Trnavská pôrodnica (polka) 
102. Prečo si neprišiel (polka) 
103. Slovenské mamičky (polka) 
104. Haj, husičky, haj (polka) 
105. Na tú svatú Katarínu + Sama kráľovna (polky) 
106. Každú jeseň chlapci rukujú (polka) 
107. Neďaleko od Trenčína (polka) 
108. Vysoký jalovec (polka) 
109. Jedna ruža, dve ružne + Keď rozkvitne biela ruža + Biela ruža rozkvitala (zmes  

poliek - Trojruža) 
110. Povedz mi cigánko černá (polka) 
111. Nebola som veselá (polka) 
112. Padá rosička, z rána z nebíčka + Háj, háj, háj, zelený háj (polky) 
113. Zelenáči (polka) 
114. Na břehu Blanice (polka) 
115. Skázala mi moje milá (polka) 
116. U našého mlyna (polka) 
117. V záhradôčke pod okienkom (polka) 
118. Lístoček z brezy (polka) 
119. Boršičanka (polka) 
120. Vy stromčeky okolo Rajčianky (polka) 
121. V rychtárovej studni + Moja postelenka + Hore háj dolinu + Mamko, moja mamko + 

Také sa mi dievča páči + Kúpala sa Katarína (zmies poliek) 
122. Poslúchala frajárečka (polka) 
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123. Jabĺčko od lístka + Čerešničky, čerešničky, čerešne + Tancuj, tancuj, vykrúcaj Od 
steny Anička, od steny (zmes časrdášov) 

124. 17 let (polka) 
125. V tom Trenčianskom potoku (polka) 
126. Za pondelka rána (polka) 
127. Na Orave dobre (polka) 
128. Čo ste hasiči (polka) 
129. Javorinka Šedivá (polka) 
130. Dolina, dolina (polka) 
131. Kapelo, polku hrej (polka) 
132. Když se pšenka zelenala (polka) 
133. Čo to máš má milá, čo to máš za oči (polka) 
134. Cez Nemšovú bystrá voda pretekáva (Za Gajary) - polka 
135. Do rána je malá chvíľa (polka) 
136. Pivovarské kone + Kone moje vrané (polky) 
137. Čo to tam šuchoce (polka) 
138. Tam pod Tatrami + Krčmárik maličký (polky) 
139. Keď som išiel hore Poľanú (polka) 
140. Kalná je voda (zmes českých poliek) 
141. Tá slepička kropěnatá (zmes českých poliek) 
142. Proč ten jetelíček (polka) 
143. Přerovanka (polka) 
144. Od Tábora až k nám (polka) 
145. Kolem naší zahrádečky jedou vojaci (polka) 
146. Šly panenky silnici + Nemelem, nemelem + Nám je to jedno, my peníze nemáme + 

Župajdá (zmes poliek) 
147. Škoda lásky (polka) 
148. Na hodech muzika vyhrávala (polka) 
149. Žala naša Anička (polka) 
150. Záhorácka pjesnička (polka) 
151. Včera jsem te čekala + U našich kasáren + Pojď s námi holka drahá mašírovat 

(zmes českých poliek) 
152. Pod jednou střechou + Proč ta sova tolik houkala + Přes dvě vesnice + Už 

kamarádi, pomalu stárnem + Jednou dvakrát + Kdyby to naši vědeli + Kdyby ty 
muziky nebyly (zmes českých poliek) 

153. Na Vlachovce (polka) 
154. Včera sem byl u muziky (valčík, posledná sloha do polky) 
155. Dobrú noc Milko má (valčík, posledná sloha do polky) 
156. Harmonika hrala (polka) 
157. Žalo dievča, žalo trávu, neďaleko Temešváru (polka) 
158. Na trenčianskom moste fialôčka roste (polka) 
159. Slovenská dievčica (polka) 
160. Bezejmenná – V hájičku potuček (polka) 
161. Keď šoféri naštartujú + Niže Linča, niže Linča tečie járok (polky) 
162. Na brehu riečky (tango) 
163. Deti z Pirea (tango) 
164. Dievčatko krásne nechoď viac odo mňa (tango) 
165. Lapaloma (tango) 
166. Cigánko Ty krásna (tango) 
167. Bubennícke tango (tango) 
168. Bíle konvalinky (tango) 
169. Muziky, muziky (polka - pochod) 
170. Muzikanti fidlikanti + Tri dni ma naháňali + 

+ Muzikanti fidlikanti + Detvianskí žandári +  
+ Muzikanti fidlikanti + Ani tak nebolo +  
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+ Muzikanti fidlikanti + Aj ty naši píjavali +  
+ Muzikanti fidlikanti + Po valašsky od zeme +  
+ Muzikanti fidlikanti + Vyrástla lipla, vyrástla borovička +  
+ Muzikanti fidlikanti + Šup sem, šup tam +  
+ Stárej bábe dáme hrable + Šup sem +  
+ Stará baba jako žába + Šup sem (pijácka zmes) 

192. Ešte som sa neoženil + Oči, oči, čierne oči (čardáše) 
193. V pondelok doma nebudem (čardáš) 
194. Ešte si ja pohár vínka vypijem (čardáš) 
195. Nepi Jano nepi vodu (čardáš) 
196. A ja taká dzivočka (čardáš) 
197. A dze idzeš Helenko, Helenko (čardáš) 
198. Dze še kuri, tam še kuri (východoslovenský čardáš) 
199. Dunajské vlny (klasická skladba) 
200. Trompetenecho (Slavko Avsenik - Slovinsko) 
201. Das Kufsteiner Lied (rakúsko-tirolský valčík s jódlovaním) 
202. V Tirolských Alpách sú ľudia zlatí (rakúsko-tirolský valčík s jódlovaním) 
203. Hol la da rat  ta ta (Franzl lang – rakúskp-tirolská pieseň s jódlovaním) 
204. Ó, Mariána (pomalá) 
205. Slovenská rodná dedina (pomalá) 
206. Včera neděle byla (pomalá – od Pavlíny Filipovskej) 
207. V zeleném údolí tábor stojí (pomalá) 
208. Láska, Bože láska, kde Ťa ľudia berú (pomalá) 
209. Čo je to za hora, hora bez javora (pomalá) 
210. Čože som to ja urobil (pomalá) 
211. Spomínam (pomalá) 
212. Smutný večer, keď som sám (pomalá) 
213. Vínečko, ne voda (pomalá – do čardáša) 
214. Včera nedela bola (valčík) 
215. Živjó + 100 liet, 100 liet, nech žije, žije nám (slávnostná fanfára) 
216. Ej, od Buchlova (svadobná – pomalá) 
217. Zbohom zostávajte (svadobná  - pomalá) 
218. Dolu, dolu, môj vienoček zelený (svadobná – pomalá) 
219. Parta moja, parta (svadobná – pomalá) 
220. Zaspala nevěsta (svadobná – pomalá) 
221. Chodila dievčina po hore plačúci (svadobná) 
222. V zelenom údolí tábor stojí (ľudová - pomalá) 
223. Když jsem šel z Hradišťa (pomalá - ťahavá) 
224. Sobotienka ide (pomalá - ťahavá) 
225. Čože je to za prekásne vtáča (pomalá) 
226. Na Kráľovej holi (pomalá) 
227. Tichá voda od Dunaja padala (pomalá) 
228. Veselá je dedina (pomalá) 
229. Za Lanžhotem v poli (pomalá – do valčíka) 
230. S Pánem Bohem idem od Vás (pomalá – záhorácka) 
231. Boleráz, Boleráz, zelený Boleráz (pomalá) 
232. Vinohradem chodim sám (pomalá – moravská) 
233. Čierne očká choďte spať (pomalá) 
234. V šírem poli studánečka (pomalá - ťahavá) 
235. Teče, voda, teče (pomalá - ťahavá) 
236. Do Trenčína za vojáčka mňa vzáli (pomalá) 
237. Zahučali hory, zahučali lesy (pomalá - ťahavá) 
238. Aká je to pekná ruža, keď pobozká žena muža (svadobná polka) 
239. Kyjovští mládenci by sa oženili (svadobná polka - moravská) 
240. Prstienoček zlavý (svadobný valčík) 
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241. Otecko môj, mamka moja (svadobný valčík – pri rodičovskom tanci) 
242. Na zelenej lúke kopa sena (svadobná polka – čardáš) 
243. Povedz, že mi Javorinka košatá, či je už tá moja milá vydatá (svadobná polka) 
244. U Hodonína malá dedina (polka) 
245. Dneska, muzika staročeská, musíš pěkne hrát (polka) 
246. Mendosíno (modernejšia) 
247. Fero (modernejšia) 
248. ZRPŠ (Pri poslednom litri vína) – modernejšia 
249. Holky z naši školky (modernejšia) 
250. Helena (moderná staršia) 
251. Marína (moderná staršia) 
252. Plavovláska (moderná staršia) 
253. Veronika (moderná staršia) 
254. Otvárajte kasíno (moderná staršia) 
255. Ide poštár ide, telegramy nese + Duj, duj, duj, duj (cigánska zmes) 
256. Žijem, žijem (moderná staršia od Petra Stašáka) 
257. Ádio Mexiko (moderná staršia) 
258. U napolama Blanka (modernejšia) 
259. Ej, Macejko, Macejko (modernejší šláger) 
260. Dala by ti dala (modernejšia - Jadranka) 
261. Marianka (modernejšia - Jadranka) 
262. Nemám auto, nemám motorku (modernejšia) 
263. Dnes večer Vám zábavu hráme (modernejšia) 
264. Ženy, ženy (modernejšia) 
265. Dajána (modrnejšia) 
266. Skúšky z lásky (modernejšia) 
267. Keď bola v móde polka (modernejšia) 
268. Rozmery (Na návrší taký dom má iba Rozmery) – modernejšia 
269. Ivanku, Ivanku (vychodoslovenská pieseň) 
270. Javorovo lístia + Majorán, majorán (rusínska ľudová zmes) 
271. Zmes ruských piesní – Vychadila na bereg katusa – Ej, razkaza Ty maja, ej razkaza 

– Dolina, dolina, dolina - Kalinka (polky – čardáše) 
272. Blue Spanish Eyes (zahraničná – pomalá) 
273. Z Východnej dievčatá (polka – na konci do čardáša) 
274. Keď mi prišla karta narukovať (čardáš – Liptov) 
275. Keď vojačik narukoval (valčík – Liptov) 
276. Kázala mi mati, biele húsky hnati (polka – Liptov) 
277. Hoja Tebe, hoja i mne (východoslovenský čardáš) 
278. Červené jabĺčko vo vrecku mám (pomalá) 
279. Sobotienka ide (pomalá - ťahavá) 
280. Keby ste to mamko moja vedeli (pomalá – ťahavá) 
281. Mamko moja, ja sa vydávať mám (pomalá – svadobná) 
282. Od Oravy vietor veje (pomalá) 
283. V Hodoníne za vojačka mňa vzali (pomalá) 
284. Kapura (východloslovenský čardáš) 
285. Od včera večera (čardáš) 
286. Ej hora, hora, zelená hora (čardáš) 
287. Čórni oči jak teren (východoslovenský čardáš) 
288. Tam okolo Levoči (východoslovenská polka) 
289. Mamko moja, komiňáre idú (východoslovenský čardáš) 
290. Šalená ja bula (východoslovenský čardáš) 
291. Už dožreli želené jahody (východoslovenský čardáš) 
292. Napísal mi milý (východoslovenský čardáš) 
293. Ej, zalužické poľo (východoslovenský čardáš) 
294. Ach, Dorka, Dorka (čardáš) 
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295. Trenčín dolinečka (čardáš) 
296. Ešte vínko nevykyslo (čardáš) 
297. Prídi Janík premilený jak ruža (polka – do čardáša) 
298. Mněj jsem frajárečku (moravský valčík) 
299. Jana (česká polka) 
300. Darmo ma mamička do školy dávate (pomalá – do čardáša) 
301. Detvianski žandári (do polky) 
302. Mám ja hrušku a nič na nej (do polky) 
303. Tota Heľpa (do polky) 
304. Na tú svätú Katarínu (do čardáša) 
305. Tá Trnavská nemocnica (polka) 
306. Podaj milá rúčku, rúčku na rozlúčku (polka) 
307. Pred našim je zahrádka a v ní roste fialka (polka) 
308. Tam okolo valalala (polka) 
309. Pod horou ďatelinka (polka) 
310. Pod horou, pod horou, čierne psíča breše (polka) 
311. Moja milá frajárečka (polka) 
312. Červené vínečko jak višňa (polka) 
313. Za tú horu za vysokú (valčík) 
314. Černý cigán (valčík) 
315. Já jsem ten zajíček nešťastný (česká polka) 
316. My sme ti pražáci vltavská krev (polka) 
317. Nešiel by som cez ten vŕšok kebych nemusel (valčík) 
318. Ej, zaleť biela holubienka (valčík) 
319. Keď som šiel ku milej naposledy (svadobný valčík) 
320. Keď som išiel cez tie hory, cez tie hory zelené (valčík) 
321. Mal som píšťalôčku o dvanástich dierkach (polka) 
322. Generál Laudon (zábavná pesničková hra) 
323. Také sa mi dievča páči + Anička dušička, nekašli, aby ma pri Tebe nenašli + 

Anička, dušička, poď si ku mne hopkať + Prala som ja pri potôčku, prala som, prala 
som + Išla Marína do cintorína + Cukor jedla, kávu pila, aby bola pekná biela 
(čardášová zmes) 

324. Bodaj by Vás Vy mládenci čerti vzali (polka – do čardáša) 
325. Červená ružička kvitne z jara, má milá sa hnevá, to je pravda (valčík) 
326. Močila konope, močila, žeba jej do čižmy skočila (polka – do čardáša) 
327. Vinohrady moje (polka – moravská) 
328. Ešte si já, ešte si já, pohár vínka vypijem (do čardáša) 
329. Na tej Detve studňa murovaná (polka) 
330. Mám ja kosu kosenku, mám ja kosu ostrú (valčík) 
331. Letela husička + Háj husičky háj, cez zelený háj (polky) 
332. Už troubjejí (valčík – český) 
333. Kislány vigyázz (maďarská populárna pieseň) 
334. Esztike-tike-tike (maďarská populárna pieseň) 
335. Az a szép, akinek a szeme kék (maďarská populárna pieseň) 
336. Prešporská kasáreň maľovaná (polka) 
337. Zavoňala fialenka (valčík) 
338. Zillertaler hochzeitsmarsch (rakúska ľudová piese) 
339. Horička hora, zelená hora (polka) 
340. Hrach sa mi neurodil, len samé lopatičky (polka – do čardáša) 
341. Chodíme, chodíme, hore po dedine (polka – aj do pochodu) 
342. Máničko moje (polka – česká) 
343. Zimné ruže (polka – česká) 
344. Zelené háje (polka – česká) 
345. V Pošumavskem kraji + Na Šumave je dolina (valčíky – české) 
346. Javorník, javorník (polka - slovenská) 
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347. Na tom vŕšku Javoriny (valčík – slovenský) 
348. Pod Inovcom (polka – slovenská) 
349. Ten Kyjovský hájek, ten sa zeleňá (polka – moravská) 
350. A teraz Vám zaspievame (polka) 
351. V diaľke pod Tatrami (wals) 
352. Na Brezovej pri kostle lúčka zelená (polka) 
353. Mojej milej dvore, mojej milej dvore (folklórna) 
354. Úzka je cestičia cez pole k Vám (polka) 
355. Tá Skalická brána (valčík – záhorácky) 
356. Sebekuřská (polka – česká) 
357. V tom Kyjove na rohu (polka – moravská) 
358. Skoro ráno vlaštovienka léta (valčík - moravský) 
359. Počkaj synečku, coz to udělal (polka) 
360. Lapašskí mládenci (polka) 
361. Ej, zaleť biela holubienka (valčík) 
362. Zakukala kukulienka na čerešni (polka) 
363. V dolnom konci bývam, v hornom frajera mám (polka) 
364. Poď ma milá, poď ma, poď ma vyprevadiť (polka) 
365. Ja jsem malý kominíček šupsajdá (polka) 
366. Jój, mamo, jój mamo (polka – čardáš - cigánsky) 
367. Kokoduj, kokoduj, tele Banská Bystrica (polka – čardáš - cigánsky) 
368. Ide cigán po ulici + Šéj, háj Rozika (polka – čardáš - cigánsky) 
369. Sedím u hraběnky (polka - česká) 
370. Kdyby byla ptáčkem (polka - česká) 
371. V Hruškovci na kopci vyhráva kapela (polka) 
372. Okolo Hradce, v malé zahrádce (polka) 
373. Plávala husička po Dunaji (valčík)  
374. Pode mlejnem, nade mlejnem (polka - česká) 
375. Synček (hošík) malý černovlasý (valčík) 
376. Kde je sládek, tam je mládek (polka) 
377. Až ráno, až ráno, až bude bíly den (valčík) 
378. Když jsem šel od Vás, byl překrásny čas (valčík) 
379. Čo je to za dievčatko (valčík) 
380. A ja sám, navždy sám, své koníčky osedlám (polka) 
381. V tej Milotskej bažantnici (valčík) 
382. Lúčka, lučina, tráva zelená (polka) 
383. A tá naša šenkérečka (polka) 
384. Zasvietil mesiac nad huménkom (valčík) 
385. Jiřiny – Na podzim, když kvetou jiřiny (valčík - český) 
386. Přes veselské lúky Moravienka teče (polka) 
387. Měštanská hospudka u Moravy (polka - moravská) 
388. Muzikanti, pojdte hrát (polka - česká) 
389. Chodíval tuláček, chodíval (valčík) 
390. Sukýnka (valčík - český) 
391. Od Šumperka jedou vozy (polka) 
392. Chyťte se šohaji, chyťte se koštéřa (polka - moravská) 
393. Dolina, dolina, dolinečka (polka - mnoravská) 
394. Neviem, neviem, čo ja za mamku mám (valčík) 
395. U našeho mlyna, veľká hlbočina (polka) 
396. Neďaleko mlyna je stará myslivňa (valčík - slovenský) 
397. Vyrástol mi pod oblôčkom hrebíček (polka - slovenská) 
398. Vy stromečky okolo Rajčianky (polka - slovenská) 
399. Když se ten Tálinskej rybník nahání (valčík - český) 
400. Kozovanka zahraj (polka - od Hudobnej skupiny KOZOVANKA z Bratislavy) 
 


