
ZAVÁDKA2008

Stárci: 1. Libor Zechmeister 1. Magda Kubová
2. Ondřej Svoboda 2. Marie Blahová

Sklepník:    Jan Šimek    Vlaďka Stávková

Melodie: A ten první stárek …

1. A ten první stárek v Kobylí se napil,
na druhej deň v práci, o stroj se opíral
a strašně se trápil.

2. O tom druhém stárku jeho milá tvrdí,
že on je šikovnej, v každé situaci,
že je pořád tvrdý.

3. Ten Němčický sklepník, ten se nám potatil,
nečekal do hodů, nečekal do hodů,
na máji se pobil.



1. A tá první stárka se už cítí skvěle,
když jede na chatu, tak tam za ňů leze
kocúr do postele. 

2. Naše druhá stárka to je pracovnice,
když přijede z výšky, z dalekého Zlína
letí do vinice.

3. Tá naša sklepnica jmenuje se Vlaďka
při tanci na hodech, má se stárkem problém
prý ju málo mačká.

Melodie: Hádali se Bojanovští …

1. První stárek ze škole je venku,
s taxíkem on srazil velků srnku,
teďka těžko víme, kde v mražáku leží,
gulášu si dáme asi stěží.

2. Druhej stárek dal si velkej fernet
lásku on si našel přes internet.
Mamka ta láteří, ach můj milý bože
musíte mět každej svoje lože.



3. Sklepník to je ale pěknej šašek,
poblul kaď na umývání flašek.
Sklepnica říkala: Nikde ani muka,
měl to z teho konopnýho šluka.

1. První stárka svoje nožky chválí:
„Je to dobře, že mám nohy malý“.
Horší je to jinde, když plavky zkusila,
sů jí malý – prsa se zvěčila.

2. Druhá stárka ta se drží mamky.
V Nových horách shání si pozemky.
Aby její pilot nemusel tak lítat
a na domě mohl pěkně kmitat.

3. Naša sklepnica je na sporťáky
sedadla by testovala taky.
Škola ju nebaví, pořád honí kluky.
Tata krútí hlavú, že nepozná ptáky.



Mužáci:

1. Leoš Pilař 
2. Luboš Smolák (Ivana Pátková)
Sklepník  Marek Rozínek

Melodie: A ten první stárek …

1. První mužů stárek ten má supr ženu.
Když ju viděl plavat
skočil za ňú v hadrech
přímo do bazénu.

2. Druhý mužů stárek nechodí na košty.
V práci skůšá s Ivů
po pracovní době
postelový rošty.

3. Ten mužáckej sklepník truhlářská je duše.
Vyřezal on ženě
náhradního ptáka
přímo z oskeruše.



Chasa:

1. Tá němčická chasa to sú ale ptáci.
Když jedú přes pole
všichni dost popijú
a k ránu se strácí.

2. V Kobylí na hodech si Drobek zranil nohu.
Našel tam děvčicu
chcela ho ošetřit
ošetřila druhú.

Melodie: Hádali se Bojanovští …

3. Letos stárci to sú ale sračky,
ztratili demižón aj juchačky.
Potom šak juchali do rána bílýho,
stálo jich to fůru výkupnýho.

4. Sklepník on dobrému vínku hoví
v pití, ale není po tatovi.
Na sobotní večer koštoval tak s chutí
až na něho došlo strašný blutí.



5. Na sklepnicu kdoví kdo si počká
dyť ona je přece pěkná kočka.
Doufáme, že Klárce nenaruší spánek,
když to bude Lukášek Juránek.

6. Loňská mája byla věcí sporu
ODS ju chcela za dekoru.
Chceli věšat pantle šahali do prázna
Na Letní noc nestála tam žádná.

7. Na máju nám nezažili bouři
vůz byl ale zahalený v kouři.
Viděli jsme hrůzu kočího Štěpánka,
když zjistil, že je to marijánka.

8. Štěpánek nám zaved nový zvyky.
Vzal hříbata, holky za chasníky.
Jedni nevěděli kam pro ně dřív skočit
a druhý zas nemohli jit močit.

9. Kilián zas přijel do Němčiček.
Divili se tetička aj strýček.
Rozhlížel se kolem, kde sú pantle kytky.
O den se splet, neslavíme čtvrtky.



10. Jeden chasník měl by se pak stydět,
hříbě spadlo a on zůstal sedět.
Když pak po něm chvěli, aby jim pomohl.
Řekl „Mě kůň smrdí, to bych já nemohl“.

11. Ve Strážnici pobila se chasa
jeden dostal od Drobka Tomasa.
Bránil on chasnice, dobil teho Kubu.
Ruka ho bolela, že měl tvrdou hubu.

12. Roman Suskej diktuje podmínky.
„Já vám letos neuklidím sklínky.
10 roků tady, já už dělám vola
a na mlatě, furt nestojí kofola.

13. Řekl Ondra při tančení v Krúžku,
Když se ptali, kde je vína trošku.
Tohle přece není, žádná stárků akce,
ať si z domu vezme každý co chce.

14. Na hody nám sklepník pěkně lajdá.
Prej už není vůbec žádnej zajda.
Zábavy vymetá. Když jedna skončila,
poblil to tam – pizza zaskočila.



Stará zavádka

1. Vy němčická chaso, 
     kde vy máte stárka,

leží za humnama
pije vodu z járka.

2. Vy němčická chaso, 
kde máte druhého,
leží za humnama,
nedaleko něho.

3. Vy němčická chaso,
kde máte sklepníka
ve starkovským sklepě
vínečko polyká.

4. A ta první stárka, 
ta je moc bohatá,
ona prodávala, 
na rynku koťata.

5. A ta druhá stárka, 
to je parádnice,



dala si vyšívat na záda zajíce.

6. Němčická sklepnice
to je labužnice,
sežrala v Klobůkách 
všechny zavináče

7. V zeleném hájíčku 
milovali se dva,
spadlo na nich dřevo, 
zabilo jich oba.

8. Dobře udělalo, 
že oba zabilo,
byli by plakali, 
jeden o druhýho.

9. Šel kmocháček 
s kmotřenkú na huby,
obrátili rubášek naruby,
ej kmotřenko, kmotro, 
jak se vám to lúbí,
ej kmocháčku lepší jak ty huby.



10. Když jsem já šel 
přes pole za holkú,
strčil jsem jí ruku do rozporku,
a ona se řehtá, 
že ju to tam lehtá,
abych ji tam strčil 
prst bez nehta.

11. Hádali se Bojanovští s pánem
o tu lúku, co je pode dvorem,
hádali se, hádali, 
hádají se podnes
o tu lúku, co je na ní oves.

12. Měla jsem milého, 
jmenoval se Pavel,
když jsem ho potkala,
smrděl jako ďábel.

13. Měla jsem milého, 
jmenoval se Francek,
když jsem ho potkala,



chtělo se mně zvracet.

14. Ten němčický zámek 
mezi horama,
povidala první stárka, 
že půjde s náma.

15. Není panímámo, není jako vám,
lehnete si do postýlky,
a pantáta k vám.

16. A já ubožátko, sama na peci,
obracím se z boku na bok,
všecko mě tlačí.

17. Ten němčickej sklepník,
tlustej jako dyňa,
vlezl on do chlíva, sežrala ho sviňa.

18. Zametala hůru, zametala síň,
našla si tam myší ocas,
a hrála si s ním.

19. Enom ty mně má panenko pověz,



kde ty zejtra na travičku pujdeš,
a já půjdu, půjdu do hájička,
zelená se tam pěkná travička.

20. Kemu je tak dobře, 
jak  svobodní, vám,
zajdete si za děvečkú, 
který chcete kam.

21. A ten kdo má ženu, 
musí doma byt,
nemože si do hospody, 
kdy chce odejít.

22. Dívča ze dvorečka, 
hledí do slunečka,
skoro-li zajde, slunečko zapadá,
milá byla ráda, že šohaj príde.

Před našim je mostek……


	1. Leoš Pilař

