
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              2017 

Čas od času se sejdeme a chceme popřát oslavenci 

všechno nejlepší. A narychlo pátráme v paměti, kterou 

píseň bychom oslavenci zahráli a zazpívali. 

Zapátral jsem tedy, které písně se na takovou příležitost 

hodí a ačkoliv jsem jich na téma narozeniny našel více, 

vysloveně veselých písní, které se hodí pro sborový zpěv, 

moc není. 

Napadlo mne tedy sestavit tzv. skromníček (ze slov 

skromný zpěvníček), jehož obsahem budou právě tyto 

krásné oslavné písničky. 

 

Veselé a šťastné Vánoce 2017 

přejí 

 

 

 

 

------ 

Poznámka pod čarou: 
Prosím za prominutí všechny, kteří se snažili, ale jejichž písně 
jsem z různých důvodů nezařadil: Jarek Nohavica 
(K narozeninám), Tomáš Klus (Narozeninová), Hana Zagorová 
(Narozeniny), Fleret (Píseň k narozeninám), Ebeni 
(K narozeninám), Jablkoň (Narozeniny), Chinaski 
(Narozeniny), Alkehol (Narozeniny) anebo třeba Betales 
(Birthday song).   
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FRANTA MÁ NAROZENINY 
 
Svěrák, Uhlíř 
 

  C                   C7               F  
1. FRANTA má narozeniny, my máme přání jediný, 
   G7                 C         F         C         G7       C 
   štěstí, zdraví, štěstí, zdraví, hlavně to zdraví. 
    
2. Dobré je že jsi na světě, koukni jak rádi máme tě, 
   štěstí, zdraví, štěstí, zdraví, hlavně to zdraví. 
 
     G7                   C 
R: Zvedněte číše do velké výše, 
     G7                  C 
     je tady moštu jak pro celý pluk, (a proto) 
     G7                       C 
     ťukneme jednou, ťukneme dvakrát, 
     G7                      C       G7 C 
     ťukneme třikrát, víc už ani ťuk. 
 
3. Lokni si jako krokodýl, budeš tu s námi o to dýl, 
   štěstí, zdraví, štěstí, zdraví, hlavně to zdraví. 
    
4. Když už se člověk narodí, dej Bůh, ať málo marodí, 
   štěstí, zdraví, štěstí, zdraví, hlavně to zdraví.  + R:  
 
5. FRANTA má narozeniny, my máme přání jediný, 
   štěstí, zdraví, štěstí, zdraví, hlavně to zdraví, 
   štěstí, zdraví, štěstí, zdraví, hlavně to zdraví 
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ŽIVIJO 
 
C 
Živijó, živijó, živijó, živijó! 
F                  C                  G                  C 
Mnoga ljeta, mnoga ljeta, mnoga ljeta, živijó. 
F                  C                  G                  C 
Mnoga ljeta, mnoga ljeta, mnoga ljeta, živijó. 
C 
Živijó, živijó, živijó. 
 
nebo 
 
Živijo, živijo, živijo, živijo! 
To jsme rádi, že jsme tady, že nás tady živijó, 
To jsme rádi, že jsme tady, že nás tady živijó. 
živijo, živijo, živijo! 
 
nebo 
 
Živijo, živijo, živijo, živijo! 
Mnoga ljeta zdrávi byli, mnoga ljeta živijo 
Mnoga ljeta zdrávi žili, mnoga ljeta živijo,  
živijo, živijo, živijo! 
 
 
 

 

 

 

 

 

VŠECHNO NEJLEPŠÍ 

Nedvědi 

    E  
1. Hádej, proč přišel jsem dneska k vám,  
                                            A  
   proč za záda schovávám květ,  
                                         E  
   dvakrát jsem dneska si ruce myl,  
                            H7            E  
   abych popřál ti k věnečku let.  
 
2. Nastav pusu a do vázy kytku dej,  
   postav na kafe, dva cukry mám rád,  
   koupil jsem "Člověče, nezlob se",  
   budem do rána bláznit a hrát.  
 
      A  
R: Tak všechno nejlepší, zdraví a tak,  
          E                                H7  
     ať všechno ti jde tak, jak chceš,  
     E  
     sám nejlíp víš, co se má ti přát,  
                               H7         E  
     a nám stačí, že žiješ, že seš.  
 
3. Hele, neděkuj, kytka není až zas tak moc,  
   to, co uvnitř mám, neumím říct,  
   jako kostky je život, jak den a noc,  
   věčně střídá se mít-nemít nic.     
 
+ 3x R:   
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NO TAK MIKI  

Omega, Aleš Brichta 

(na melodii písně Gyöngyhajú lány,  

resp. Dívka s perlovými vlasy)  

           G      D        
No tak MIKI, tak nás tu máš,  
Am                       Em 
Copak nám dnes na jídlo dáš.  
G      D                       Am                Em 
MIKI, tak nás tu máš, co nám k pití dáš.  
 
 
a původní česká verze refrénu: 
 
 
No tak lásko, co chceš mi říct, 
máš už perly, možná i víc, 
lásko, na co se ptáš, svíčku zhasínáš. 
 
Nemám lásko, co bych ti dal, 
chtělas všechno, nebyl jsem král, 
lásko, na co se ptáš, perly ve vlasech máš. 
 
 
 

 

 

 

 

HAPPY BIRTHDAY 

 

C                       G 
Happy birthday to you  
                             C 
Happy birthday to you  
                                 G        F 
Happy birthday dear FRANTO  
F         C           G  C 
Happy birthday to you. 
 
Hodně štěstí, zdraví, 
hodně štěstí, zdraví,  
hodně štěstí milý FRANTO, 
hodně štěstí, zdraví. 
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CHCEM SÝR  

(na melodii písně Nejšťastnější chlap, Wabi Ryvola) 

    Ami  
1. VLADIMÍRE, VLADIMÍRE, koho tady máš?  
    Dmi  
    Neříkej, že tyhle lidi všechny dobře znáš.  
    E7  
    V ŠEDESÁTI letech seš už pěkně starej chlap,  
    Ami               Dmi            E7          Ami  
    ne že sekneš se životem a uděláš klap,  
    F       E7                          Ami  
    vždyť s MILENKOU seš nejšťastnější chlap.  
 
                    Dmi                   Ami  
Ref.: Chcem sýr, chlebíčky a sýr, sýr, sýr, sýr, (vždyť)  
         E7                                   Ami  
         Z VLADIMÍRA už je bohatýr.  
                     Dmi                            Ami  
         Chcem sýr, chlebíčky a sýr, sýr, sýr, sýr, (vždyť)  
         E7                                  Ami  
         Z VLADIMÍRA už je bohatýr.  
 
    Ami  
2. VLADIMÍRE, VLADIMÍRE, koho tady máš?  
    Dmi  
    Neříkej, že tyhle lidi všechny dobře znáš.  
    E7  
    V ŠEDESÁTI letech seš ten nejkrásnější chlap,  
    Ami                         Dmi           E7          Ami  
    než nám ztloustneš a zlenivíš, léta svá oslav,  
    F       E7                 Ami  
    vždyť na světě seš nejšťastnější chlap.  
 

 Již vyšlo: 
 
 
Honzův zpěvník … rok 1997 
Zpěvník vánočních koled … rok 2013 
Zpěvník rodinných písní … rok 2016 
Narozeninový skromníček … rok 2017 
  
 
 
 
Připravujeme: 
 
Zpěvník lidových písní 
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