
ZAVÁDKA 1969

Stárci: 1.Oldřich Vašíček 1.Soňa Mikulášová
2.Pavel Komárek 2.Stanislava Hanzálková
3.Vlastimil Slezák 3.Marie Machačová

Sklepník:   Josef Machač   Marie Šalášková

Melodie: A ten první stárek …

1. Dobrý elektrikář,
ten náš první stárek.
Elektriku spraví, děvče poopraví,
nevadí mu járek.

2. Ten náš druhý stárek,
je to velký čtverák.
Děvčata miluje, děvčata miluje,
jako šestnácterák.

3. Za to třetí stárek,
šikovný fakticky.
Řekla jeho stárka, s tím bych byla vždycky,
je mi sympatický.

4. Víno dnes nalévá,
traktorista machač.
Když nezvládne traktor, když nezvládne traktor,
ať si vezme trakař.

1. Naší první stárce,
přišly hody draze,
Patnáct kil ztratila, patnáct kil ztratila,
na své vlastní váze.

2. Zato druhá stárka,
hrá úlohu dvojí.
O kluků z Němčiček, o kluků z Němčiček,
dvakrát moc nestojí.

3. Třetí stárka zase,
nemá kde randívat.
Dokola baráku, dokola baráku,
dal tata vinohrad.

4. Němčičská sklepnice
je hezká velice.
Sklepniku věř tomu, když s ní pujdeš domů,
nes v ruce střevíce.



1. Měl tu první stárek
děvče z Bojanovic.
Odešel s ní randit, a trochu se schladit,
ještě něco navíc.

2. Proto druhý stárek
bývá bledé tváře.
Když ho veze Soňa, když ho veze Soňa,
ze své kanceláře.

3. Nezkušej vyvrátit
třetí stárku futra.
Abys kvůli lásce musel na opravu
volat svého fotra.

4. Na Josefa v dílně,
zásoboval vlídně.
Dneska je sklepníkem, nevíme však po kem,
obsluhuje bídně.

1. To to bylo včera
první stárko k zlosti.
Když ti stárek zdrhl, aby se snad vyhl,
stárků povinnosti.

2. Dnes se druhá stárka
o okolí stará.
Když měla byt stárků, když měla byt stárků,
řekla, že až z jara.

3. Zato třetí stárka
chlapcům ucukuje.
Ale do kočárků, ale do kočárků,
stále nakukuje.

4. Lásku ber sklepnice
vždycky jenom žertem.
Mohl by tě tata, mohl by tě tata,
zmlátit klarinetem.

1. Proč si nevzal hříbě
Jara do tych hájů.
Div mu neutekli, div mu neutekli,
koně aji s májů.

2. Co sů to ti stárci,
co sů to za spolek.
Letos majů zase, letos majů zase,
hudbu ze Sobůlek.



3. Druhé stárky otec,
je to už třicet let.
Stárkoval on tady, Stárkoval on tady,
v hody Mařku přitom sved.

Melodie: Hádali se Bojanovští… 

4. Shádali se včera naši stárci
první stárek utekl jim z party.
Utekl on z holků z Horních Bojanovic
dneska je mu z toho všeho na nic.


