ZAVÁDKA 1970
Stárci:
Sklepník:

1. Jirka Šlancar
2. Pavel
3. Vlasťa
bratranec

1. dcera Franty Doležala
2.
3.
Maňka sestřenice

Melodie: A ten první stárek …
1.

Za 50 korun
skočil první stárek.
Když pokutu platil, když pokutu platil
zmodral jak kanárek.

2.

Za to druhý stárek
zná dobře kalendář.
Víno u své stárky,víno u své stárky,
tahá jak hospodář.

3.

Jistě třetí stárek
myslí jen na blbost.
Aby za něj táta, aby za něj táta,
sved stárce povinnost.

4.

Němčičský sklepníku
– říkají ti Ďulo.
Máš demižon prázdný, máš demižon prázdný,
zrovna když je solo.

1.

Zato první stárka
moc se ráda koupe.
Když má jit ven s hochem, když má jit ven s hochem,
už se předem třepe.

2.

Autem se jezdí
naší druhé stárce.
Na dvojku až domů, na dvojku až domů,
když sháněla věnce.

3.

Třetí stárka zase
pěstuje lilie.
Místo svýho stárka, místo svýho stárka,
vojáka miluje.

4.

Němčičská sklepnice
dnes se tváří smutně.
Vždyť jí kroj pasuje, vždyť jí kroj pasuje,
líp jak minisukně.

Melodie: Hádali se Bojanovští...
1.

Naše první stárka je pohledná
aj Jirka Šlancar se v tom vyzná.
Jen co si on vyndá, nářadí z papíra
jak co může, všechno ponatírá.

2.

Pavel ten má zas povahu vzornů
pomiluje děvče na výbornů.
Jistě víte všecí, že je stárek panic
čtrnáct dní je z teho všeho nanic.

3.

Třetí stárek dělal maturitu,
při oslavě našel seňoritu.
Ach slečinko slečno, jak se vám to líbí,
počkej Vlasťo, něco mě tam chybí.

4.

Dnes se zase sklepníku trochu proslav
vínem tady třeba všechno zaplav.
Aby byli všecí hezky do vesela
posílej furt demižón dokola.

1.

Obdivujů se rodáci fšecí
jak to první stárce dneska svědčí..
Sotva by přes hody travičky nažala
je to dcera Franty Doležala.

2.

Hádala se druhá stárka tuze
když se kradly třešně na kolchoze.
Hádala se zase hádala se s třetí
že prý na ni Pavel jistě letí.

3.

Neber si to třetí stárko k srdci
co by tomu řekli lidé všecí.
Vem si třeba večer Láďu do postýlky
teprv poznáš ty krásné chvilky.

4.

Maňka bydlí nekde u hřbitova
sestřenice je to sklepníkova.
Nesmíte se tomu nějak tuze divit
celá parta Splav chců za ňů chodit.

1.

Letos když sů tu v hody rodáci
uděláme něco pro legraci
Připijem s nima němčického vína
aby byla na to všecko slina.

