ZAVÁDKA
Stárci:

Sklepník:

1984
1.
2.
3.
4.

Libor Hádlík
Pavel Páleník
Franta Suský
Dalibor Komárek
Zdeněk Oslzlý

1.
2.
3.
4.

Romana Lorenzová
Eva Komárková
Lenka Procházková
Jitka Oslzlá
Ivona Hrdinová

Melodie: A ten první stárek …
1.

Ten náš první stárek
má spády na chatu.
Zanedbává stárku, zanedbává stárku
ale rád objíma chatařku Renatu.

2.

Zato druhý stárek
s láskou je jen v kraji.
Stačí Evin úsměv, stačí Evin úsměv,
a už je na máji.

3.

Ten náš třetí stárek
prášky teď polyká.
Proto zaň splašili, proto zaň splašili,
rychle náhradníka.

4.

A ten čtvrtý stárek
má do hodů zápal.
Když šel hlídat máju, když
na klubovně chrápal.

šel hlídat máju,

5.

Ten Němčičský sklepník
je ale kus slona.
Místo povinností, učil on sklepnicu,
slopat z demijóna.

1.

Naše první stárka
snad nebude chovat.
Že si furt nemohla, že si furt nemohla,
sukně napasovat.

2.

Naše druhá stárka
má zásluhu velků.
že se jí víc líbí, stárkovská povinost,
než výstava šperků.

3.

Naše třetí stárka
ta má ráda chlapce.
Když ji otec brání, tak ona hned zdrhne,
do Kobylí k tetce.

4.

V naší čtvrté stárce
hraje každá žilka.
Když uslyší buben, když uslyší buben,
z hudby Rozmařilka.

5.

Němčičská sklepnica
má doma vojáka.
Zbytečně jí sklepník, Zbytečně jí sklepník,
do přírody láká.

Melodie: Hádali se Bojanovští …
1.

S prvním stárkem dělá láska divy
co má dělat pořád ještě neví.
Vypůjčil si traktor máme na to fakty,
klidně by jel na bůdu bez nafty.

2.

Druhý stárek ten si život krátí
s motocyklem snad se neumlátí.
Má potíž se srdcem, jak z toho ven neví,
zda se chytit Blanky, nebo Evy.

3.

Třetí stárek po lásce se vrhal
že se z toho dnes do rána strhal.
Hned šel k doktorovi, a má neschopenku,
musel za něj Aleš převzít Lenku.

4.

Čtvrtý stárek ten nám nějak chátrá
co mu k lásce neslůží tá Tatra
Po zdravotní stránce má z teho potíže
nemohli jet tančit do Krumpíře.

5.

Ten náš sklepník bude brzo v pekle
zařídil postel ve stárkovským sklepě.
Proto pořád shání děvčata na honem,
nebude tam ležet s demižonem.

1.

První stárka ta vám měla fušku
aj s matků zaspala na zkůšku.
Vždyť máme Trabanta není práce jiná,
zavezeš nás Honzo hned do Brna.

2.

Druhá stárka přesto že je mladá
nechce umřít jako stará panna.
Jen aby dnes nebyl s poctivostí konec,
protože jí pořád padá věnec.

3.

Třetí stárka ta má ale kuráž
pět pozvala na stárkovskej guláš.
Potom ale hubu utřeli amanti,
guláš dávno snědli muzikanti.

4.

Čtvrtá stárka ta má jen potíže
Nechtěl s ní jet stárek do Krumpíře.
Nesmí ani milý hladit její líčka
dokud jí to neschválí babička.

5.

Nemože dnes sklepnica nad tím spávat
dělat školu nebo se rač vdávat.
Ta vysoká škola ta dá hodně dřiny
jenom ať to nepokazí křtiny.

1.

Slávek vezl máju
a polámal kola.
Copak za to može, copak za to može,
že tam byla zmola.

2.

Letos muzikanti
pohrdajů vínem.
Léčí se okurkem, léčí se okurkem,
hlavně aspirínem.

Mužáci:
Melodie: Hádali se Bojanovští
1.

Ten mužácký stárek
jezdí na montáže
zmontovat dvojčata, zmontovat dvojčata,
nedokáže.

2.

Zato druhý stárek
ten byl v televizi.
Musí nám poručit, musí nám poručit,
než obrázek zmizí.

3.

Ten náš třetí stárek
to je ale borec.
Když přijela Němka, když přijela Němka,
byl s nim rázem konec.

4.

Ale čtvrtý stárek
Popovickým mokem,
zásobuje fotbal, zásobuje fotbal,
při hře běhá krokem.

5.

Ten mužácký sklepník
mívá krušné chvíle.
Když si nesl pivo zakopl o schodek
pořezal si žile.

