
Zavádka 2012
1. Tomáš Droběna - Barbora Veselá

2. Pavel Gála - Nikola Langová
Sklepník a sklepnice: Jiří Šalášek - Anna Svobodová

Melodie: A ten první stárek...

1. //:A ten první stárek, 
jmenuje se Toman.:\\ 
Na tej ovčí farmě, 
do jeho vemena, 
narazil mu beran.

2. //:A ten druhý stárek, 
nezvládl on tanec. :\\ 
Po pavlovskym plese, 
u svojí babičky, 
sedl si do vajec.

3. //:Ten němčičskej sklepník, 
školní výlet zažil.:\\ 
Děvče dovolilo, 
šáhnout mu na vnady, 
stan už nepostavil.

4. //:A ta první stárka, 
sestra učednice.:\\ 
Tí starší pacoši, 
chtěli ji nahlídnout, 
pod sukýnku více.



5. //:V Chorvatsku na jachtě, 
nebylo to prima. :\\ 
Chtěli si dát číslo, 
to se nezdařilo, malinká kabina.

6. //:Aničce se lúbí, 
zkůšat ty Kaluby.:\\ 
Jak to havran zjistí, 
tak roztahne křídla, 
pleskne jich přes huby.

Melodie: Hádali se Bojanovští...

7. Drobek to je vůdce téhle smečky, 
na farmě však rozbijá on vlečky. 
Nechal tam karháky, to je ale k breku, 
vlečka se teď rovná na „iveku“

8. Druhý stárek motorista skvělý, 
svou stárku však svézt se neosmělí. 
Kdyby mu však chytla, 
tú řadící páku, 
od kaluba chytne do šňupáku.



9. Sklepník šohaj jaký není k mání, 
jde študovat agropodnikání. 
Při kopání sklepa, vypil hodně truňku, 
trénoval on skoky ve verbuňku.

10. Bára bude zdravotní sestřička, 
Drobek ji má nejradši bez trička. 
Šikovná je hrozně, umí zvedat šraňky, 
može dělat šéfku spermabanky.

11. Druhá stárka lenoší před hody, 
místo vína napije se vody. 
Nepomáhá ona, s práců ve stárkáču, 
rači ježďá hladná do „mekáču“.

12. Sklepnica chce býti správnů selků, 
v Klobúkách teď dělá zemědělku. 
Její milý vypil, vína ve stárkáču, 
dom ho vezla ona na tragaču.



Melodie: A ten první stárek...
1.: Jan a Lucie Jelínkovi (Lucie Hrabcová)
2.: Jiří a Lidka Ovesní
sklepníci: Jiří a Šárka Stávkovi

13. //:A ten první stárek 
jednů bude tata. :\\ 
Cůval on s tékáčkem, 
trvalo to týden, 
málem zbořil vrata.

14. //:Druhý mužů stárek, 
zhlídl se on v telce.:\\ 
Je to samý farmář, 
ženu však nehledá, 
je věrný manželce.

15. //:A ten mužů sklepník, 
dejte mu do řepy. :\\ 
Na všeckých on sehnal 
a v zavádce napsal, 
všecky možný klepy.

16. //:A ten první stárek, 
kdo mu za to može.:\\ 
Na rybách sledoval, 
aby se přiučil, 
jak ju brat o skruže.



17. //:Ten Jirka Šalášek, 
snáď nam on nekecá.:\\ 
Porazil on v páce, 
porazil on v páce, 
kantora Brableca.

18. //:A ta druhá stárka, 
testuje své vlohy.:\\ 
A že to má ráda, 
podle kamasútry, 
zkúšá si polohy.

19 //:Ten němčičskej sklepník, 
na výletě pařil.:\\ 
Že hrál na kytaru, 
potom ve svém stanu, 
skórovat se snažil.

Melodie: Hádali se Bojanovští...

20. Nový sklep už stárkom obec dala, 
že ve starém plíseň vše sežrala. 
Sklípek je to pěkný, podlaha je rovná, 
jen ze stropu kapou na nás hovna.



21. Jen dva verbuňky v hody zpíváme, 
ňákej další dohromady dáme. 
Cestů do Kobylí, víno byla vzpruha, 
tak se zapoměla sloka druhá.

22. S chasů není letos žádná psina, 
na faře je pořád velká dřina. 
Nemajů čas dělat, žádný skopičiny, 
sú sedření jak malí čičiny.

23. První stárek měl by jezdit v tanku, 
u lip měl on skoro na kahánku. 
Blokli se mu asi, 
obě přední kola, 
v zatáčce pak obsrala to zmola.

24. Druhý stárek v Kobylí na hnačku, 
naklofl si sobě spolužačku. 
Že neměl papíry, 
to je na levačku, 
musel za ňú jezdit přes polňačku.



25. Sklepník ten je ve skoku aj mistr, 
vypil už i nějakej kanystr. 
Mamka tá lateří, nepi ve stárkáču, 
ať pod májů nemáš velků kaču.

26. Jako Bára taků stárku já chci, 
bude pořád jako sestra v akci. 
Když stárci přeženů, 
chlastačku večerní, 
vyléčí jim nemoci jaterní.

27. Jeden chlapec jménem Petr Hloušek, 
věčný student, hlavu plnou zkoušek. 
Před hody se ožral, a chrápal jak morky, 
na zádech pak hráli mu piškvorky.

28. Laďa Novák dostal málem tiky, 
hasička má nové nájemníky. 
Jak je to však možné, furt já platím nájem, 
že prej v tem je ale větší zájem.



29. Drobek dostal flastra pětikilo, 
fízlom řekl málo to nebylo. 
Měl jsem se já pásat, 
kdo to mohl tušit, 
su bez peněz hody musím zrušit.

30. Pár Kalubů bylo zas na sračky, 
před hodama měli grilovačky. 
Byli jak vnitřňáci, zatažený kulky, 
chladnů vodu dali do „virpůlky“

31. Kilián už nechce jet na máju, 
má on asi letos játra v háju. 
Při shánění měli, stárci na kahánku, 
pomoc našli v obci u Štěpánků.

32. Pavel pyšní se on velkým pérem, 
u větřáku lítá jako s érem. 
Všecí se my ptáme, co to za amanta, 
na motorce srazil on bažanta.

33. Druhá stárka ta to hrdě přizná, 
se svým milým že se v lásce vyzná. 
Ale v naše hody, nad vší pochybnosti, 
chce si splnit stárků povinnosti.



34. Sklepnica je děvčica do boje, 
vzala Vránu na ty ohňostroje. 
Potom ale žeprý, ve stínu bytovky, 
padla ona na roztáhlé krovky.

35. Petr Antoš mužů stárek věčný, 
zjistil že to podnik nebezpečný. 
Účast vždy přislíbil, ono to nebolí, 
a pak řekl, žena nepovolí.

36. Vrbští měli letos dlůhů chvílu, 
hlídali tů starostovu vilu. 
Děli se tam strašný, 
noční grilovačky, 
každej z nich byl malinko na sračky.

37. Jara Bílek už to víme z dávna, 
spadla na něj nová králíkárna. 
Králící utekli, Jara teď láteří, 
co budu mět v hody na večeři.

38. Lácaranku v pondělí tu máme, 
zavádku si s něma zazpíváme. 
Po letech by zase, 
naše chasa chtěla, 
ukázat jim svoje nahá těla.


