
ZAVÁDKA 1967

Stárci: 1. Josef Stávek 1. Ludmila Doležalová
2. Rostislav Schejbal 2. Ludmila Kopřivová
3. Martin Šlancar 3. Jana Šlancarová

Sklepník:    František Kolařík    Věra Procházková

Melodie: A ten první stárek …

1. Ten náš první stárek,
velký přítel krásy,
hodinu v zrcadle, hodinu v zrcadle,
flizíruje vlasy.

2. Zato druhý stárek,
rád mlsá dobroty,
loni slavil svátek, loni slavil svátek, 
někdo mu vzal dorty.

3. Třetí stárek popil,
na výstavě nejvíc,
pět kluků ho vedlo, pět kluků ho vedlo,
domů z Bojanovic.

4. Letos je to s pitím,
tady nějak blbý,
sklepník pozoruje, sklepník pozoruje,
na střeše pozoruje holuby.

1. Řekla první stárka:
Kluci to sů blbci. 
Dyž nechců být stárci, dyž nechců být stárci, 
vezmů to mužáci.

2. Druhá stárka nechce
hubičku od Rosti,
nejvíce se bojí, nejvíce se bojí, 
stárků povinnosti.

3. Zato třetí stárka,
ta se vybarvila,
nešla vázat mašle, nešla vázat mašle,
klidně si randila.

4. Němčická  sklepnice,
děvče jak poměnka, 
dost si oblíbila, dost si oblíbila, 
traktoristu Zdenka.



Zahájení hodů 1967

1. Vy nemčická chaso,kde vy máte stárka.......

2. Vy nemčická chaso, kde máte druhého.......

3. Vy němčická chaso,kde máte třetího,
našli ho v dědině,napolo mrtvího.

4. Vy němčická chaso,kde máte sklepníka,
pije slípkám vodu, od ryb ze kchýblíka.

1. A tá první stárka je tuze bohatá..........

2. A tá druhá stárka to je parádnice.........

3. A tá třetí stárka to je labužnice.........

4. Němčická sklepnice jezdí pionýrem,
nezmešká tak schůzku,všecko je nahonem.

1. Někdy první stárek,
je jak velký čmelák,
sedá z květu na květ, sedá z květu na květ,
semtam pichne sosák.

2. Druhý stárek s Frantů,
ti to vyvrbili,
zrovna u komína, zrovna u komína, 
o máju se bili.

3. Třeba třetí stárek,
je dost dobrý vzpěrač,
nezná dneska kluků, nezná dneska kluků,
kamarádů ináč.

4. Mája to nebyla
pro sklepníka dřina,
vzal pro patnáct kluků, vzal pro patnáct kluků,
jen pět litrů vína.



1. Jednů si zas Bola
u četařky splkl, 
zatím první stárka, zatím první stárka, 
vzala motocykl.

2. Jak to druhá stárka,
tu střechu hlídala,
než dotahli máju, než dotahli máju, 
zatím klidně spala.

3. Třetí stárka, žačka
zemědělské školy,
dost kluků zklamala, dost kluků zklamala,
řekla, že sů voli.

4. Ta naše sklepnice,
ta se vystrojila, 
jenom si bratrance, jenom si bratrance, 
vyvolit neměla.

1. Jara ten má koně
letos z Dunajovic,
na bůdu si pozval, na bůdu si pozval,
Slávka z koňma navíc.

2. Naběhal se Jara
než souhlas vyžádal,
když jel z lesa domů, když jel z lesa domů,
ještě vůz polámal.

3. Ta němčická chasa
ta se nějak bojí,
když je třeba sólo, když je třeba sólo,
každý klidně stojí.

4. Dneska je to s chasů
jak vidět naruby,
než by zazpívala, než by zazpívala,
mlčí jako ryby.

5. Aji naši stárci
hned trochu ožili,
když ráno mužáci, když ráno mužáci,
trochu zařádili.


