
ZAVÁDKA 1976

Stárci: 1. Milan Šlancar 1. A Čermáková
2. Ladislav Hrabec 2. Naděžda Rozínková
3. Radek Oslzlý 3. Dana Suská

Melodie: A ten první stárek …

1. Ten náš první stárek,
přeborník ve sportě.
Proto on pracuje, proto on pracuje,
v břeclavské Transportě.

2. Zato druhý stárek
není v lásce líný.
Už týden si shání, už týden si shání,
semínečko lněný.

3. A ten třetí stárek
už je dneska z vody.
Kvůli zaměstnání, kvůli zaměstnání,
sotva stihl hody.

4. Naše první stárka,
ta má z hodů vrásku.
Kvůli starkování, kvůli starkování,
zanedbává lásku.

5. Zato druhá stárka,
všechno plánovala.
Už týden před hody, už týden před hody,
v kroji trénovala.

6. A ta třetí stárka,
je ještě mladičká.
Když si kroj obleče, když si kroj obleče,
je jako kytička.

7. Ty letošní hody,
ty budou stát kačky.
Sobůláci vzali, Sobůláci vzali,
na pomoc zpěvačky.

8. Není jako kdysi,
letos je to jináč.
Plac musel upravit, plac musel upravit,
fungl nový ženáč.



9. Ta nemčičská chasa,
když jela pro máju.
Říháček chcel po nich, Říháček chcel po nich,
zas něco do čaju.

10 A když vezli máju,
traktor nechcel tahnůt.
Proto musel Ďůla, proto musel Ďůla,
Jirku párkrát šlahnůt.

Melodie: Hádali se Bojanovští...

1. První stárek to je kluk jako fík,
zbylů vodku schoval si za pomník.
A k němčičské chase,nechoval se líně,
vypil ju u obřadní síně.

2. Laďa to je zase druhý stárek,
nemyslí on jenom na pohárek.
By stárka věděla, že on není jenom muklem,
jezdí za nu pořád motocyklem.

3. Třetí stárek ten všechno přemůže,
překonal i domácí potíže.
Jeho otec do už  narychtoval zuby,
že za něho převezme i hody.

4. První stárka ta nesnáší nářky,
všecko řeší s klide sekretářky.
Stárkovská povinnost ta pro ňu nic není
problém dělá nové osvětlení.

5. Laborantka je zas druhí stárka,
namíchá si krmivo pro stárka.
Všecko sa to může ještě jednou hodit,
když k nim bude stárek za nu chodit.

6. Danuška nám vyšla teprv školu,
už stárkuje s Radkem letos spolu.
Radek ten je přece kuchař vyučený,
v milování dá jí počení.

7. Slávek letos chasu tuze zklamal,
s koňama on vůbec nestartoval.
Nemělo to ale s traktorem moc lesku,
chyboval tam třpyt jeho přívěsků.



8. Letos nemá chasa na sklepníka,
funkce ta už z tradice uniká.
Vždycky tu bývalo dost pití na hody,
dnes tu není ani trochu vody.

9. V nemčičkách to vypadá už smutně,
když nemůže stárka sehnat sukně.
Když sežene sukně chybí nám tu čárka,
nesplaší zas k tomu ještě stárka.


