
ZAVÁDKA 1988

Stárci: 1. Zdeněk Oslzlý 1. Eliška Kopřivová
2. Radek Machač 2. Radka Hamanová
3. Roman Haman 3. Táňa Hádlíková,

Vlaďka Páleníková
Sklepník:    Rostislav Čermák    Ilona Čermáková

Melodie: A ten první stárek …

1. Ten náš první stárek
v stárkování věrný.
Proto mu zazpíval, proto mu zazpíval,
v Březnu Jožka Černý.

2. A ten druhý stárek
stárkuje dost mladý.
Ať furt neprubuje, ať furt neprubuje,
svojí stárce vnady.

3. Ten náš třetí stárek
měl paprču v sádře.
Už mu to nevadí, už mu to nevadí,
tiskne stárku v žůdře.

4. Sklepník s první
májů točil Staropramen.
Ale u tej druhej, ale u tej druhej,
bylo s pitím amen.

1. A tá první stárka
vypadá to smutně.
Že ji musí tata, aji stařa Fraták,
k hodom shánět sukně.

2. Za to druhá stárka,
snáď to nebude zlý.
Když byla v Smrdákách, často za ňů
ježďal aj Zdeněk Oslzlý. 

3. Naše třetí stárka
v nejlepším rozpuku.
Proto se zajímá, proto se zajímá,
o vícero kluků.

4. Němčická sklepnica
to je holka prima.
Bleskově natahla, bleskově natahla,
otcovýho vína.



Melodie: Hádali se Bojanovští …

1. První stárek ten má štěstí dosti
v auťákách nezlámal si kosti.
Včera to s prstýnkem, pod střelnicí zbabral,
zas je smola holku nenabůral.

2. Druhý stárek dnes je plný dojmů,
z evapláže i z letošních hodů.
Přesto všechno není ani on bez viny,
SNB mu zebralo papíry.

3. Třetí stárek měl by v lásce přidat
zatím nesměl ani máju hlídat.
V noci ale přešla znenadání bouřka
skolila ju bořečáků troška.

4. Ten náš sklepník toje chlapec mladý,
děvčata ho málem utahaly.
Že to neměl lahký, sahat jim na plavky,
jen ať nejsou k příštím hodům vdavky.

1. První stárka má se čile k světu,
šetřila si ona na babetu.
Mašle ukončily, stroj měla hneď vedle,
ocitla se v haltýřekém brodidle.

2. Druhá stárka do dneška nám pláče,
že spálila na hody koláče.
Proto její stárek musí čupr dělat, 
aby se to dalo pocukrovat.

3. U Kubů je chata jako vila,
Laďo na kom bude teď ta vina.
Teorii zvládla třetí stárka v školce,
a tu praxi získala v té vilce.

4. Ilonce se letos v hody daří,
klukom láskou i krev v žilách vaří.
Se sklepniců ber to Oldo trochu s férem,
občerstvi nás Iršaj Oliverem.

1. Když se jelo pro tu první máju
jak obvykle do Vršeckých hájů.
Ta němčická chasa, nezná zpívat, výskat,
svým tleskáním spřežení jen lekat.



2. Při hlídání byla velká zrada,
Jara Suský kryje všeckým záda.
Stráž pozval na kafé a na karty taky
bořečáci kradli jako straky.

3. Letos v hody nejsů žádný horka
rozmazlila se nám Rozmařila.
Čeho se ta hudba u nás tolik bojí,
že při zvaní nechodila v kroji.

Mužáci:

Melodie: Hádali se Bojanovští

1. Ten mužácký stárek
ať ho Pán Bůh strestá.
Tři stovky oželit, a jeho zastůpit,
musel otec Lexa.

2. A ten druhý stárek
to je pěkná cháska.
Jeho zastupuje, jeho zastupuje,
jeho tchán Procházka.

3. U třetího stárka
zase je to švindl.
Zas ho zastupuje, zas ho zastupuje,
jeho otec Vendl.

4. Němčičský sklepníku
podej vína zbytek.
Jenom nevytahuj, jenom nevytahuj,
z pod auta hrotek.


