
ZAVÁDKA 1971

Stárci: 1. Laďa Šlancar 1. Marie Stávková
2. Jarek Rozinka 2. Lida Hanzálková
3. Jirka Šlancar 3. Lida Sadílková
4. Jirka Poláček 4. Marta Komárková

Sklepník:    Milan Cvan    Jarka Pinkasová

Melodie: A ten první stárek …

1. Ten náš první stárek,
to je velký čtverák.
Děvčata miluje, děvčata miluje
jako šestnásterák.

2. Za to druhý stárek
bývá celý na nic.
Když ide od milé, když ide od milé
z Horních Bojanovic.

3. A ten třetí stárek
je dobrý tanečník.
Jen ať si z něho není, jen ať z něho není
sňatkový podvodník.

4. Třeba čtvrtý stárek
ten to sakra zmákl.
Když vezl frajírku a volant si zamkl
do patníku fukl.

5. Vy němčická chaso,
kde máte sklepníka.
Ve stárkovskym sklepě, ve stárkovskym sklepě
vínečko poliká.

1. Naše první stárka,
lásku bere prudce.
K ránu ve vejvozku, k ránu ve vejvozku
otec jde do práce.

2. Proč se druhá stárka
vyhýbá furt světlu.
Když s Ďulů plánuje, když s Ďulů plánuje
přijde máma s metlů.

3. Za to třetí stárka
dělá k botům svršky.
Jistě taky mívá, jistě taky mívá
i milostné hříšky.



4. Letos je Martička
v hody čtvrtá stárka.
Jen ať z toho nemá, jen ať z toho nemá
něco do kočárka.

5. Němčická sklepnice
ta má dobré vlohy.
Když slyší motorku, když slyší motorku
nestačí jí nohy.

Melodie: Hádali se Bojanovští …

1. První stárek není žádným muklem,
nabůral se s druhám motocyklem.
Natřískal si drštku, aji levou nohu,
že máš hlavu děkuj pánu Bohu.

2. Jarek ten je zase druhý stárek,
taky už ví jak vipadá járek.
Vrazil on do slůpu,a to na svém stroji,
auto vzít zas se fotra bojí.

3. Třetí stárek šikovný velice,
někdy mu však nestačí silnice
Trochu se napije, na to on je fešák,
SNB mu vzalo i řidičák.

4. Čtvrtý stárek syn Staně Poláčka,
svoju stárku ustavičně mačká.
Hezky umí chrůmat, když jde po silnici,
pustil si on na nohu tvárnici.

5. Sklepník ten je šikovný fakticky
víno pije jenom po nemčicky.
Pořád jenom čeká, kdy bude přestávka
a hned shání dceru Jožky Stávka.

1. První stárka to je laborantka
všecko vždycky bere hodně zkrátka.
Sklepníka si hlídej,není to kluk zrádný,
demižon má stejně pořád prázdný.

2. Liduška je zase druhá stárka
okouzlila i Rozinku Jarka.
Její otec zbořil, už celý stavení,
na lásku tu placu pořád není.

3. Třetí stárka byla pro sodovky,
Tyto byly sakramentsky těžký.
Jenom druhý stárek, k nešení postačil,
Zato první do kabele skočil



4. Čtvrtá stárka prohnaná je světem,
Jenom sliby dává svým obětem.
Jak nebudeš randit, před vašim pod světlem,
Přerazí tě tata klarinetem.

5. Sklepnice má hocha z Bojanovic
Zmokli spolu pokud možno nejvíc.
By další líbánky ve zdraví prožili,
Půjčila mu taťkovu košili.



1. Co sů to ti Splaváci za spolek,
Zase majů hudbu ze Sobůlek,
Je tu ale důkaz a to hodně pádný,
Pořád majů svoje sklinky prázdný.

2. Stárci majů hrdlo zas jak splav,
Máju utli bez nějakých příprav,
Ta je letos křivá, měří ze tři metry,
Měli vypít jenom ze dva litry.

3. Jara ten jel s koňma pro tu máju,
Byli pro ňu až v kobylském háju,
Letos jel naposled,nějak se nám mění,
Že prý se on k podzimu ožení.


