
ZAVÁDKA 1981

Stárci: 1. Jenda Hádlík 1. Jana Hulatová
2. Laďa Horák 2. Věra Omastová
3. Jožin Vendl 3. Ivona Hrdinová

Sklepník:    Jožin Cvan      Ivana Čermáková

Melodie: A ten první stárek …

1. Ten náš první stárek
ten děvčata loví.
Ožeň se už brácho, ožeň se už brácho,
ať zdědím podkroví.

2. Zato druhý stárek
musí furt sportovat.
Proto on děvčata, proto on děvčata,
nezkusil milovat.

3. Třeba třetí stárek
vrhává holuby.
Jeho holubička, jeho holubička,
bere ho do huby.

4. Máme za sklepníka
mladého hasiče.
Snad nám s demižónem, až budem mět žízeň,
z placu neuteče.

1. Naša první stárka
klíží se jí víčka.
Celů noc ju mačkal, celů noc ju mačkal,
Jožka Borovička

2. Druhá stárka dala 
klukom s autem vale.
Chce hocha s kondicí, který za ňů v noci,
jezdí j-en na kole.

3. Zato třetí stárka
má už dobrou školu.
Hádajů se o ňu, tí němčičtí stárci,
druhý s třetím spolu.

4. Němčická sklepnica
nesnáší se s vínem.
Má daleko rači, promenádu s klukem,
hlavně nočním stínem.



Melodie: Hádali se Bojanovští …

1. Jenda ten měl těžké rozhodnutí
stárkovat by šla s ním každá s chutí.
Že by tancovala s ním ráda do rána
psávala mu dopisy Romana.

2. Druhý stárek při hodech se schová
schvátila ho pusa u hřbitova.
Večer od půlnoci nezajuchal klůdně
spal jak barin v sportovní klubovně.

3. Třetí stárek ten prožívá muka
furt ho svrbí jeho pravá ruka.
Dyby v hody byly nějaký roztržky
rád by on dal kobylským do držky.

4. Joža Cvanuj je němčický sklepník
Vena Pinkas ho do toho navlík.
Aby se on s vínem a sklepniců zlobil
nejradši bi Venu za to zabil.

1. První stárka snad se v tom už vyzná
stárkování není věc tak hrozná.
Nesmí večer říkat povinnost já nechcu
snad překoná svého otca Lexu.

2. Druhá stárka bude to mět marný
nesmí randit pod střechů kovárny.
Nešťastně by skončil jistě ten mladý muž
kdyby ho tam chytl otec Bohuš.

3. Třetí stárka je zase Ivona
neoblíbí si každého slona.
A když se odváží nechce žádný švindl
ať to zkusí letos Joža Vendl.

4. Sklepnica ta bere všecko z ostra
ze sklepníka je už jenom kostra.
Z lásky Joža vidí před očima kola 
ať ho brzo nezdivočí Bola.



Mužáci:

Melodie: A ten první stárek …

1. Ten mužácký stárek
je kobylský šenkýř.
Co si kobylákem, co si kobylákem,
na němčičkách šetříš.

2. Proč ty druhý stárku
si taková trůba
sotva ses oženil, sotva ses oženil,
hned je z tebe chůva.

3. Ten náš třetí stárek
ten si jistě lokl.
Kdo mu narýsoval, kdo mu narýsoval,
pod oko monokl.

1. Chasa byla hned ve stavu jiném
když jim praskl ten demižón s vínem.
Víno teklo sklepem inženýr byl zjeven
to sklo puklo otřeseno zpěvem.

2. Kde pavlovští kde tí se chců hrabat
když tam stávek dneska přijel na hrad.
Vidíte to všecí nejsu žádnej fláma
pucoval jsem chomůty do rána.

3. Jara Bílek jednů po výplatě
hospodu hned stavijal do latě.
Tá zmrzlina s pivem tá na něho platí
dyž si prdl nasral si do gatí.

Melodie: A ten první stárek …

4. Letos Starohorce 
jistě něco schází.
Dyž ide po zvaní,dyž ide po zvaní,
činelama hází.


