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Milí sousedé,  

 znáte legendu o čtyřlístku? Říká se, že první, kdo jej našel, byla Eva, která 

si čtyřlístek vzala s sebou na památku, když museli s Adamem opustit rajskou 

zahradu.  Čtyři lístky jetele symbolizují čtyři živly: oheň, vodu, vzduch a zemi, 

také čtyři roční období a naději, víru, lásku a štěstí.  

Čtyřlístek má mít kouzelnou moc, ale ta funguje, jen když ho objevíte 

náhodou anebo když vám ho někdo daruje. 

Nevíme, jestli se ona kouzelná moc vztahuje i na náš obecní Čtyřlístek, ale 

doufáme, že alespoň trochu ano. Tak si ho přečtěte. Najdete v něm servis 

informací o dění v obci, veselý rozhovor s Ivankou Blehovou o natáčení u 

deblovské kapličky, speciál o Velikonocích, fejetony, básničky a některé dokonce 

i s hvězdičkou�, hry pro všechny generace a opět velkou soutěž o dárkové balíčky 

z COOPU. A znáte to: kdo 

nehraje, nevyhraje. 

  

Moc vám držíme pěsti.   

Vaše zastupitelstvo.  

 

 

 

 

 

                                                                                

Nejkrásnější čtyřlístek na fotce Tondy Opletala 

 

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu 
se bude konat ve dnech 21. května a 3. září 2021 

  Obec Mladoňovice                               01/2021 
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Bylo, bude aneb bleskový servis informací z obce 

Kolik lidí v obci už prodělalo COVID?  

Covid si v obci Mladoňovice od začátku pandemie prodělalo 68 lidí, z toho 3 lidé 
byli hospitalizováni. 

 Proběhnou v obci nějaké významné opravy?  

V roce 2021 proběhne rekonstrukce el. rozvodů v MŠ, oprava místní komunikace 
2c v Petříkovicích (dotace), oprava sociálek v KD Pohled, výměna střechy 
hasičské zbrojnice v Čejkovicích a výměna všech světel veřejného osvětlení za 
LED technologii (dotace). 

V minulém roce: geolokalita Deblov - etapa II., vodní nádrž Mladoňovice, oprava 
místní komunikace Pohled náves. 

Kolik dotací dostala obec v minulém roce?  

 Dotace za rok 2020 činily cca 1,4 mil. korun.  

Je geopark v Deblově na Chocholce už hotový nebo se ještě plánují nějaké 
dodělávky?  

2. etapa je již hotová, je možné, že se bude pokračovat další etapou.  

Co u nás v obci točila televize?  

Reportáž do pořadu Náš venkov, který se vysílal dne 20. 3. 2021. Odkaz najdete 
na stránkách České televize: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097944695-
nas-venkov/  anebo na našich obecních stránkách.  
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Na natáčení jsme se zeptali také Ivanky Blehové… 

 

Tak jsme si všimli, že u kapličky v Deblově bylo zase rušno.  
 
To jo, to je sláva, přijela k nám Česká televize �. 
 
Na nás nekoukej, my v tom prsty nemáme. 
 
No, já tentokrát také ne. Před dvěma lety byl v časopisu Stavitel uveřejněn 
článek v rámci již déle sledovaného tématu "průmyslové dědictví", který 
podrobně popisoval vznik kaple v Deblově. Tohoto článku si všiml dr. 
Benjamin Frágner z výzkumného centra průmyslového dědictví při ČVUT 
FA v Praze a jel se na kapli podívat. Protože se mu tento projekt líbil, začlenil 
jej jako součást expozice výstavy na téma konverze v architektuře. Výstava 
se koná ve Frágnerově galerii v Praze a je nyní samozřejmě zavřená. Takže 
vznikl nápad některé stavby představit v dokumentárním pořadu. 
 
To je zajímavé, že k natáčení vybrali i naši malou kapličku. 
 
Je pravda, že když ji viděli, taky se divili, že je to taková malinká stavbička. 
Když jsem se ohradila, že je v určitém smyslu velká, pan režisér se rozhlédl, 
a pak řekl: „No, v tomhle prostředí je to vážně učiněná katedrála“. � 
 
A jestlipak jsi jim vysvětlila, v jakém ohledu je naše kaplička velká. 
 
To víš, že jo. Ale z tříhodinového natáčení se sestříhají tři minuty, a tak zazní 
jen něco málo, a navíc se leckdy smíchají holínky a hodinky, jak se mluví                   
o různých tématech.   
 
No, musí se toho vždycky natočit víc, aby pak bylo z čeho vybírat. 
 
Jen zvonění jsem musela pouštět asi čtyřikrát, to už jsem z toho byla celá 
nesvá, aby si to místní nevyložili, jako že se udála nějaká pohroma. 
 
Ale zamluvili jsme, v čem je ta naše kaplička velká. 
 
Přece v tom, že jako přestavěná trafostanice, a to s dvojitou silou, pořád jímá 
energii, a kdo přijde, tomu bezplatně a okamžitě nabídne světlo, teplo nebo 
sílu. Jenom trochu jinak než dřív. 
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To zní trochu tajemně. 
Ale kdepak, je to docela prosté. Kaplička patří andělům, a když je vám někdy 
zima z lidského sobectví, když vás někdy něco těžkého a temného zhasne                            
a vezme vám sílu, oni vám ukáží, že je pořád za co děkovat. Prostě vás znovu 
rozsvítí a vy pak můžete to světlo a obyčejné lidské teplo zase posílat dál. 
 
To jsou takhle kdykoliv k dispozici? 
 
Jo, můžete to zkusit. Jediná podmínka je nezapomenout na dvě základní 
kouzelná slova. 
 
A jaká??? 
 
Ale jděte, to přece vědí i malé děti. Že bychom to vážně zapomněli? No přeci 
„prosím“ a „děkuji“, až tak je to jednoduché. 
 
A kdy se u kapličky zase potkáme? Máš něco v plánu? 
 
To se ví. Jen jak to půjde. Tu její energii budeme do dalších dnů moc 
potřebovat. 
 
 
A teď veselá historka z natáčení z dobře ověřených zdrojů 
 O natáčení u kapličky se dozvěděla také jedna deblovská slípka, a tak si 
chtěla vyzkoušet, jaké to asi je: stát před kamerou. Osmělila se a nesměle vlezla 
do záběru. Panu režisérovi se její odvaha zalíbila natolik, že se ji snažil všemožně 
povzbudit. Jenže slípka odkráčela uraženě pryč. Asi proto, že na ni pan režisér – 
městský to člověk – dělal po celou dobu „či, či, či, či.“  

„To ať si nechá pro kočku“, svěřila se zhrzená hvězda dotčeně v kurníku 
slepičím kolegyním. Než tohle snášet, to radši snesu vajíčko.“ A jak řekla, tak i 

udělala, a buďte si jistí, že v Deblově snáší vajíčka dodnes. � 
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Z dílny Františka Koláře ml. – lidového spisovatele a zakladatele souboru 
Kvítko 

 

 

Kosova písnička 

Včera z rána kdesi 

u nás mezi lesy 

zpíval kos nad olšovím, 

slunce právě vstalo, 

vesele se smálo, 

a já si zazpíval s ním: 

 

Pročpak se mračit po ránu, 

když zpívá i kos v lese? 

A když je někdy pod mrakem, 

to už se taky snese. 

 

To se někdy stává, 

že vás bolí hlava, 

je bouřlivé počasí, 

a já říkám: Ba ne, 

tohle zas přestane 

a zase se vyčasí! 

 

 

Čekají nás již druhé Veli-covido-noce, Velikonoce v „nouzáči“, zkrátka 
Velikonoce, které nemůžeme oslavit tak, jak jsme bývali zvyklí. Má to i pár 
drobných výhod: dívky a dámy nebude tolik bolet pozadí, někteří pánové se 
vyhnou pořádné opičce a děti si nesplácají bříška. Že se vám i tak po těch 
našich tradičních Velikonocích se vším všudy stýská? Snad vás alespoň 
trošku potěší následující velikonoční speciál.  
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VELIKONOČNÍ KOLEDA OD JENDY OZORÁKA 

 

 

 

Hoj, ty malý zajíčku! 

Cože máš v tom košíčku? 

 

Céčko, déčko, vitamíny 

jako dneska každý jiný, 

kdo chce covid porazit 

a zase normálně si žít. 

 

Dezinfekce lahvičky 

mám na všechny tlapičky, 

přes respirátor čenichám – 

zodpovědný jsem já k vám! 

 

Koledu nesu - skok a hop, 

ať můžete též dát stop 

tomu záludnému viru. 

 

Chci vám dodat jarní sílu, 

dobrou náladu a vtip, 

s úsměvem jde totiž všechno líp! 

 

Lásku, mír, štěstí a zdraví! 

Ostatní se vždycky spraví! 
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BEJVÁVALO  

Velikonoce u nás v obci fotoaparátem pana Františka Koláře ml. Zkuste uhodnout, 
kdo je na fotkách? 
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Velikonoční střípky od Jaroslavy Ozorákové st.  

Samotné počátky křesťanství i odlesk dávných pohanských obyčejů, dětské 
zážitky i vzpomínky babiček a dědů, poslední sníh a první jarní 
květy…Velikonoce… 

Neděle před Velikonocemi nás týden po týdnu vedou k jaru. Ta poslední – 
Květná – přináší do lidských příbytků větvičky kočiček a do svědomí otázku, jestli 
jsme nelámali příliš a zda se na nás nebudou zlobit včely… 

Pro mě je ovšem trochu děsivá neděle Smrtná či Smrtelná (čtrnáct dní před 

Velikonocemi). Podle lidových zvyklostí toho dne mládež vynáší Moranu či Smrt 
ze vsi a přináší jaro.  

Když mně bylo asi tak pět, nejspíš jsem o tomhle zvyku vůbec nic nevěděla. 
Zato vzdychání mé babičky Kolářové (matky mého táty Františka Koláře 

mladšího) jsem vnímala celým svým zoufale vyděšeným dětským srdcem. „Já už 
tu dlouho nebudu! Já už brzy umřu!“ vzdychala babička často. A mně se její 
vzdychání prolnulo s tou nešťastnou Smrtelnou nedělí a zaplavila mě ta nejhorší 
hrůza. Smrtelná neděle! Kdy jindy by milovaná babička mohla odejít na věčnost 
než v takhle strašlivě pojmenovaný den. A určitě nebude sama! Jistojistě odejde      
i mamka, táta, dědeček, všichni kolem mne – i já! Co se to vlastně stane? Zalezla 
jsem pod stůl v kuchyni u nás doma a brečela jsem a naříkala a třásla se hrůzou. 

Ale dodneška cítím tu úlevu, která přišla, když si ke mně pod stůl vlezl – táta 
Fanouš. A povídal a uklidňoval a vysvětloval. Můj táta byl prostě jednička! 

Mamka byla stejně skvělá jako táta. Díky její hluboké a čisté víře jsem poznala 
křesťanské zvyky. Mamka si je nenačetla v časopisech ani na internetu, ona je 
prostě žila. A já jako dítě některé žila s ní. Viděla jsem tajuplný a nekonečně 
smutný Boží hrob, v Licibořicích v kostele jsem slyšela Pašije, v nichž tak skvěle 
zpívala Slávinka Burešová a Fanouš Doucha.  

Na Velký pátek a na Bílou sobotu mamka samozřejmě nejedla maso, až 
večer po Vzkříšení. Vždycky říkala, že by si člověk měl dokázat něco odřeknout. 
Večer na Bílou sobotu pak tradičně bývala skvělá sekaná.  

Taky vždycky chci vydržet. Ale jednou jsem si spletla dny a pozdě v noci 
jsem vyjedla ledničku…V noci mezi Velkým pátkem a Bílou sobotou. Všichni se 
mně smáli a mně bylo hodně, ale hodně líto, že jsem půst nezvládla.  

Pro koledníky mamka vždycky nachystala vše, jak se patří. A bylo a je 
krásné sledovat, jak vyrůstají batolata, jak se mění generace koledníků… 
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Když nastanou složité okolnosti, sluší se nakrmit vyhladovělé koledníky,                  
i když přijedou až o půl jedné odpoledne. To už je snad padesát let, co se takhle 
usadili mezi ploty mládenci od Chrudimi a s chutí snědli všechno, co jsme jim 
předložili. Bylo to moc milé – vidět, jak těm klukům chutná všechno naše jídlo. 

Jen jsme s mamkou nikdy nevkročily na pomlázkovou taneční zábavu. 
V době mého raného mládí byly v módě nejen vrbové proutky, ale také bužírka. 
Tou spleteninou z umělé hmoty to bolelo ukrutně!  

A mamka zavedla svůj vlastní moudrý zvyk – koledníci nedostali ani 
štamprdle či štamprle neboli panáčka, ale pomeranče. 

 

A ještě jeden střípek od Jany Ozorákové   

Jak Kolářovi králíci snášeli vajíčka 

 „Babi, jak ti dupou králíci?“ ptávali 
jsme se jako malí babičky, když těm 
ušatým stvořením nesla seno, a rádi jsme 
nakukovali do pelíšků pod huňatými 
tělíčky, které i v zimě voněly jako léto. 
Ze všeho nejvíc se nám líbilo, když jsme 
u králíků objevili chomáčky chlupů. To 

znamenalo, že už brzy uvidíme mláďata. Ale jednou – jednou namísto maličkých 
nemotorů - vyseděla naše samice vajíčka. Věřte nebo ne, měla u sebe hned tři.  
Jak jen je tohle možné? Dumali jsme a nemohli přijít té záhadě na kloub. Od kdy 
samice snáší vajíčka?  Třeba je to kouzelná samice anebo jen popletená. Z desítky 
nejroztodivnějších dětských teorií zůstala jediná. Za všechno může plivník. 

Pěkný plivník se nám z těch vajíček vyklubal, jen co je pravda, a ten plivník 
se jmenoval Péťa. Byl to náš nejmladší bratránek, který při návštěvě využil 
chvilky, kdy ho nikdo nehlídal, a rychleji než zásahová jednotka přesunul vajíčka 
z kurníku pod samici. Anebo ne? Už je to víc než třicet let a nikdy se ke svému 
činu nedoznal. Třeba u nás králíci opravdu snášeli vajíčka. Tedy alespoň ta jedna 
vzácná samice. Tak vzácná, že jí byla výsostně zakázána cesta na pekáč, a ona si 
mohla vesele podupávat, jak jen je ctěná králičí libost, a vězte, že v našich 
vzpomínkách dupe až dodnes.“  
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VELIKONOČNÍ NEJ 

 V Hranicích před zámkem roste strom „Kraslicovník“. Letos vykvetl 
přesně 3 325 kraslicemi, ovšem český rekord si od roku 2019 drží strom 
v Heřmanicích. Viselo na něm úctyhodných 31 324 kraslic. 

 Nejdelší pomlázku v Čechách upletl v roce 2017 Ladislav Šumbura 
z malebné obce Biskupice u Jevíčka. Od rukojeti až k mašli měřila 101 metrů                      
a padly na ni proutky z vrb v okolí 50 km.  

Pomlázka byla hotová za 21 hodin, rozložených do 5 dnů, a rozhodně není 
prvním rekordem, o který se pan Šumbura postaral. V minulosti upletl z proutí                  
i největšího velikonočního zajíce a obří vejce a také pomlázku o délce 55 metrů, 
která si dlouho držela svoje prvenství. 

 To však panu Šumburovi sebrali pletaři z Němčiček u Brna. Jejich 
pomlázka čítala 66,66 metrů. Poté, co si pan Šumbura vydobyl rekord zpátky, 
vydal prohlášení: „Do Němčiček bych chtěl vzkázat, ať už to nezkóšijó. Protože 

jestli oni třeba 150, tak já 200.“ 

 A co vy, milí sousedé? Taky 200? A co by ne? Vždyť vrb a vrbiček máme 

v obci víc než dost�.   

Vajíčko bylo a je symbolem nového života ve všech kulturách. Ale kde 
se vzal zvyk rozdávání vajíček? Krásně o jeho původu vypráví tato pověst: 

Mnohokrát chodil Ježíš se svatým Petrem po světě. Jednoho dne přišli nepoznáni 
k venkovskému domu a prosili o krajíček chleba. Hospodyně musela hodně 
pracovat na poli, doma proto neměla ani skývu upečeného Božího daru. Byla však 
velmi hodná a starostlivá. Nechtěla pocestné zanechat o hladu a přemýšlela, čím 
by je uctila. Najednou zaslechla kdákat slepici. V kurníku našla vajíčko. Dala je 
upéct do teplého popela a rozdělila je mezi hosty. Oba poděkovali a odešli. Žena 
chtěla uklidit vaječné skořápky. Uviděla však, že jsou zlaté. Tak byla odměněna 
za svůj dobrý skutek. Ve výroční den této události pak začala vajíčky obdarovávat 
děti i dospělé.  

 

Jiný kraj, jiný mrav aneb Jak se slaví Velikonoce za kopečky?  

 V Bermudách pouští o Velikonocích draky a i na Korfu to lítá. Namísto 
draků jde však o keramiku, kterou na Bílou sobotu házejí ostrované ven ze svých 
balkónů, aby tím rámusem zahnali zlé duchy. Ve Švédsku vyhání namísto duchů 
čarodějnice, na které my čekáme až do 30. dubna. Lotyši nechávají vajíčka 
klouzat po klouzačkách a hlavním symbolem Velikonoc jsou v Lotyšsku 
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houpačky. Pohoupání má zajistit plodnost. Estonci a Litevci pořádají velkou 
hostinu, jejíž velmi důležitou součástí je pyré s křenem. Dánové malují vajíčka                   
a hrají velikonoční hry. Mezi ně patří „foukání peří“ – udržení peříčka co 
nejdéle ve vzduchu, běh s vejci (vajíčko drží na lžíci v ústech), házení vajec, 
dopis s hádankou (vystřihovánkou). Společný oběd má několik chodů. Norové 
vyrážejí s rodinami na hory a čtou nové detektivní romány, které tou dobou 
vycházejí. V Holandsku jsou symbolem Velikonoc květinová korza a alegorické 
vozy. Ve Francii stejně jako u nás kostelní zvony odlétají do Říma. Ale když se 
požehnány vracejí, nesou vajíčka a sladkosti pro hodné děti. Dobroty padají na 
zem, do zahrad a děti je sbírají. Irové pojídáním vajíček v den Velikonoc uzavírají 
půst. Komu se v průběhu dne zachce velikonočního koláče, musí zatančit.  
V Německu naděluje velikonoční zajíček. Děti si v předvečer Velikonoc vyrobí 
hnízda ze slámy. Rodiče jim je tajně naplní barevnými vajíčky a poschovávají 
v domech nebo v zahradách. Děti je hledají na Velikonoční pondělí ráno. V Anglii 
děti při hledání pokladu - vajíček musí vyluštit hádanky. Na začátku 
velikonočních svátků je Palačinkový den s palačinkovými závody. Při něm 
účastníci soutěží v běhu s pánvičkou. Při běhu palačinku na pánvičce pravidelně 
obracejí. Britové také závodí s gumovými kačenkami, které pouštějí po vodě, a 
sázejí na jejich vítězství. Výtěžek je věnován charitě. K tradici patří i nošení 
velikonočních kloboučků, které symbolizují čas na nový oděv. Lužičtí Srbové 
slaví slovanský jarní svátek velikonoční doby, kterým je „Jízda křižáků – 
křižerjo“. Nijak nesouvisí s křižáckými výpravami. Je spojen s prosbou za dobrou 
úrodu a požehnání polím. V tento Den velikonočních jezdců stovky svátečně 
oblečených mužů ve věku od 14 do 80 let objíždějí s prosbami za úrodu pole, o 
požehnání prosí i u kostelů. Následující zvyky Velikonočního pondělí jsou 
svěcením jara. Jedním z krásných bulharských zvyků je posílání velikonočního 
dárku tureckým přátelům. Darem je zpravidla mazanec a deset až patnáct vajíček. 
Turci dar považují za poctu a doručitele obdarují drobnými. V Lucembursku si 
mladí lidé rozdávají preclíky a v Bavorsku se hospodář trénuje v hodu vejcem 
přes střechu domu. Prý to dům ochrání před uhozením blesku. Další člen rodiny 
na druhé straně domu vejce chytá.   

Co myslíte? Chytili byste to vajíčko?  
Navrhujeme provést o Velikonocích alespoň jeden testovací hod. Anebo 

rovnou hody, hody, doprovody. � 
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Zábavný velikonoční test:  
 
Zvířata a rostliny v různých velikonočních příbězích (řešení na konci 

příspěvku) 
 

1. První postní neděle před Velikonocemi se jedním z názvů označuje Černá. 
Říká se jí také Liščí. Proč? 

    a) Lišky od této neděle až do Velikonoc neloví slepice. 

b) Maminky tajně v noci pečou preclíky, rozvěsí je po zahradě a ráno dětem 
řeknou, že jim preclíky nechala liška. 

c) Lišky v tento den mluví lidským hlasem. 
 

2. Velikonoce přicházejí vždy po prvním jarním úplňku po prvním 
jarním dni. Letos tento úplněk připadl na 28. březen. Nazývá se 
také vraní úplněk. Proč? 

a) Vrány mají velkou chuť na sýr. 
b) Vrány napodobují psy a vyjí na měsíc. 
c) Vraní krákání označuje konec zimy. 
 

3. Poslední neděli před Božím hodem velikonočním se říká Květná. Světí 
se proutky kočiček (většinou větvičky vrby jívy). Posvěceným kočičkám 
je připisován velký význam. Která odpověď není správná? 
a) Na Velikonoční pondělí tyto kočičky – částečně rozvinuté pupeny květů 

– hlasitě mňoukají. 
b) Svěcené kočičky mají připomínat větve palem, jimiž lidé vítali Ježíše 

Krista při vjezdu do Jeruzaléma.   
c) Lidové zvyky uvádějí, že je třeba spolknout posvěcenou kočičku, aby 

nás celý rok nebolelo v krku. 
 

4. Listy osiky mají štíhlé a zploštělé řapíky. Proto se listy ve větru 
rozkmitávají – třesou se. Proč se osika třese podle lidového vyprávění? 
a) Chce upozornit zvířata, že přichází člověk. 
b) Chce ze svých větví vyhnat kukačku. 
c) Stydí se, protože na osice se oběsil Jidáš poté, co zradil Ježíše a přijal 

třicet stříbrných. 
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5. Když Panna Marie doprovázela Ježíše na Kalvárii, viděla stopy 
Kristovy krve a hořce nad nimi plakala. Ze stop krve a z Mariiných slz 
vyrostly drobné rudé kvítky. Říká se jim „slzičky Panny Marie“. Jaký 
je jejich botanický název? 

a) devětsil lékařský              b) zemědým lékařský            c) hvozdík kartouzek 

 

Řešení: 5c, 4c, 3a, 2c, 1b 

 

SOUTĚŽ 

Napište nám, kolik je v naší obci křížků a křížů. Odpovědi zasílejte do 30. 
dubna 2021 na mail obec.mladonovice@tiscali.cz.  3 výherci obdrží balíček 
dobrot z Coopu.  
 

Pro zajímavost:  

 Kříž je dnes obecně považovaný za 
symbol křesťanství, ale lidé užívali jeho 
symboliku už před mnoha tisíci lety. 
Nejstarší nalezené symboly kříže 
pocházejí z doby kamenné.  

Kříž symbolizuje vítězství, věčný 
život, radost a vykoupení, ale i dobrou 
orientaci v prostoru i čase.  

Pomáhá přeměňovat negativní 
energii na pozitivní a najít harmonii                               
a rovnováhu.  
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Pojďte si hrát 

Najdete deset rozdílů? 

 

Spočítej zajíčky. Kolik z nich jde opačným směrem? 
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Co se skrývá v tajence? 

Byla jedna slepička,  

co snášela vajíčka. 

 Snášela jich vážně hory, 

 ale ne k nám do komory. 

Snášela …………………………………………… 

……………………………………………………… 

 

Jak vyluštit: Do prázdných políček vepiš správná písmena podle legendy. 

 

10 5  16 15 20 22 15 18 1  19 15 21 19 5 4 15 22 9 

                    
4 15  4 22 15 18 1             
                    

 

LEGENDA: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R 

 

19 20 21 22 23 24 25 26 
S T U V W X Y Z 

 

Vymaluj si vajíčka, co snesla sousedova slepička. 

 

 

 

 

 

Připravila Ozoráková Jaruška. 
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VELIKONOČNÍ KOLEDY S HVĚZDIČKOU 

Já jsem malý zajíček,                                                                                                               

už mám dost všech vajíček.                                                                                                  

K čemu mně jsou?                                                                                                                      

Vážně - k čemu?                                                                                                                      

Dejte mně spíš z kasy Emu.  

Pro skromnější koledníky… 

Já jsem malý koledníček,                                                                      

šoupal jsem k vám svoji nožku,                                                                                           

obejdu se bez vajíček,                                                                             

když mi dáte z kapsy Božku.                                                                                                                 

Koleda, koleda - rouška                                                                                              

vytáhla mi ouška,                                                                                                                        

takže další práce moje                                                                                                           

bude model u Playboye,                                                                                                          

čímž si Stano Zaječí                                                                                                                      

ten svůj mindrák vyléčí.  

Hody, hody, doprovody,                                                              

šupky, dupky z postele                                                                                                                  

a vy, holky, bez okolků                                                      

vystrčte svý… (zadečky�)  

Já jsem malý koledníček, 

koledovat neumím, 

tak mi dejte kopu vajec, 

ať tu dlouho nečumím. 

Hody, hody, doprovody,                                                                                                       

já mám velkou opičku,                                                                                                 

přived jsem ji do hospody,                                                                                                     

po klikatým chodníčku.  

Koleda, koleda, holky ječí,                                                                                                               

když je kluci mají v péči.                                                                                                       

Když přes jejich pozadí                                                                                                                                  

pomlázkou je omladí.  
 

 

Na Čtyřlístku spolupracovali: Jarča Ozoráková, Jana Ozoráková, Jaruška 

Ozoráková, Jenda Ozorák, Ivana Blehová, František Tuček, Tonda Opletal  

a Petra Petrová 


