ZAVÁDKA 2018
1.stárek Pavel Čermák a Sára Šíblová
2.stárek Josef Havlík a Tereza Kopecká
3.stárek Antonín Šalášek a Tereza Slámová
Sklepník Přemysl Stávek a Markéta Havlíková

Melodie: A ten první stárek...

1. //:A ten první stárek, to je ale mazák.:\\
Letos na šlahačku, po špatných chlebíčkách,
zablul celej barák.
2. //:A ten druhej stárek, při svaťáku pařil.:\\
Když pak na to došlo, v podroušeným stavu,
vodní dýmku svařil.
3. //:A ten tře stárek, bude vám to k smíchu.:\\
Je tak nemotornej, zakopl o bagr,
na noze pět štychů.
4. //:Ten němčičskej sklepník, holku měl od Tater.:\\
Že měl malů trubku, musí se víc učit,
bude instalatér.
5. //:A ta první stárka, na tváři má ďůlky:\\
Švihla ona lanem, jako při topspinu,
kolík na dvě půlky.
6. //:A ta druhá stárka, ta se umí bavit.:\\
Prej když na to dojde, umí Tomášovi,
aji stan postavit.

7. //:A ta tře stárka, co to za rachotu.:\\
Že ji její milý, od tej zadní strany,
nabůral kapotu.
8. //:Němčičská sklepnica, to je mladé děvče.:\\
Stárků povinnos , jak podržet koštýř,
ona zvládne lehce.

Melodie: Hádali se Bojanovš ...
9. Pavel Čermák u křížku triangl,
Oplem chytl dost velikej vangl.
Seděla vedle něj, asi velká kočka,
velká rana, praskla v brýlách čočka.
10. Jožka to byl odjakživa smíšek,
pro zavádku letos však oříšek.
Bez průserů hodný, zeptejte se taty,
je to stárek skoro takřka svatý.
11. Baterka už nemá žádnou šťávu,
Tonda říká, že má na to hlavu.
Spojil to tak přesně, že je to s podivem,
opačně to namlá l kladivem.
12. Ze sklepníka těžký dostat větu,
donedávna sex jen z internetu.
Letos ale změna, není žádnej zajíc,
řekla nám to Bořečanka z Košic.

13. Sára jednů a žeprej na koštu,
potkala tam Čejkovjáka Ploštu.
Říká že je dobrej, v podávání míčků,
ona za to rozžhaví mu svíčku.
14. Tereza má letos velkú schízu,
její milej on byl na striptýzu.
Je ona zděšená, že chce po ní kérky,
a tance co viděl u striptérky.
15. Terča to je děvče ape tu,
třešně zajedla uzenů kýtů
Doma potom blula, v životě nejvíce,
bytovka plula směr Boře ce.
16. Sklepnica je dobře vydařená,
držet šmukáč ona problém nemá.
Nasadí ho lehce, nemá žádný špunty,
stárkom dmů se na krojách jen punty.
Melodie: A ten první stárek...
1. Jan Buchta
2. Jiří Stávek
3. Miroslav Prchal
Sklepník: Leoš Pilař

17. //:První mužů stárek, na máju posila:\\
Když si zavdal truňku, byla to Frankovka,
ta ho tak skolila.
18. //:Druhej mužů stárek, není ještě v háju.:\\
S tú jeho partyjů, zajel on pro vršek,
a zachránil máju.

19. //:Tře mužů stárek, ta funkce mu svědčí.:\\
To ž se jí ujal, to ž se jí ujal,
s celodenní péčí.
20. //:A ten mužů sklepník, má ﬁlipa v mozku.:\\
Buduje si hnízdo, pro svoju rodinku,
kůsek od vejvozku.

Melodie: A ten první stárek...
21. //:A ten první stárek, ještě dnes se diví.:\\
Když šel ptat o stárku, její tata řekl,
budeš dělat shyby.
22. //:A ten tře stárek, má ukrutnou sílu.:\\
S m jeho kladivem, semtam on prokopne,
odpadovů díru.
23. //:A ta první stárka, ať si tata zvyká:\\
Doma chce kapelu, už si narazila,
kluka bubeníka.
24. //:Ta naša sklepnica, při nuda focení.:\\
Zakrýt její vnady, nestačí ji šmukáč,
to každý ocení.

Chasa. Melodie: Hádali se Bojanovš …

25. Hever tu na trampolínu močí,
Janoš mu za to vyškrábal oči.
Slepej Hever za m, na Kácperek skáče,
Janoš to ž nalívá lahváče.
26. Druhej stárek na průser je sekáč,
prej už snědl aji buchet pekáč.
V metlařově zkúšal, osahat vemínko,
na sóle Lnu olízal semínko.
27. Pod vedením Drobka mája spadla,
na mí nu ale nedopadla.
Jak to Tom spočítal, a co je to za trik,
zlomil vršek, a už je to ha rick. (hetrik)
28. Tře stárek, to je pěknej ptáček,
nekúpil by nikdy auto z áček.
A už doma stójí, nádrž má jak žumpu,
místo sklepa postavíme pumpu.
29. Loni v máju strašná věc se stala,
Orgána nám kobyla poscala.
A jménem zákona, přestaň na mě močit,
budu muset s poutama zakročit.

30. V dědině se dějů divný věci,
Drobek asi neudržel v kleci.
Natálie řídí, chlapů za ňú dvacet,
z kufru trčí obrovitej macek.
31. Tře stárka školu na pohodu,
dá si třešně zapije to vodů.
Na to zakrojila, uzenýho bůčku,
potom doma zablula aj klučku.
32. Kácení máje zas řídil Drobek,
v lu u smrděl ale velkej bobek.
Mája zase praskla, stejně jako loni,
mlaďoši sů ale velcí koni.
33. Loni stárci velcí gróﬁ byli,
na place pak večeře jim zbyly.
Letos dejte pozor, je to s nná stránka,
nezahraje hladná Lácaranka.
34. Nejhodnější Maří Magdaléna,
před Dejvem však klekla na kolena.
Bylo to po koště, těch němčičských truňků,
skákal u teho jak při verbuňku.

35. Druhej stárek to je ale mrcha,
nestačila hodinová sprcha.
Po dědině zvaní, měl on dlůhú chvílu,
Čejkovjáci zavdali mu bílů.
36. Naše stárky, ty sú na zajíčky,
asi chtějí krmit veveričky.
Musí dávat bacha, pořádně se starat,
aby nepřišlo to všechno naplat.
37. Terka jedla u Natálky třešně,
domů to pak s hla jenom těsně.
Že na ty třešínky, nesedlo uzený,
záchod říkal že bylo zkažený.
38. První stárka to je ale noša,
do kostela šla ona bez groša.
Pučil prachy stárek, to je borec hoja,
vydělal jich na sklizání hnoja.
39. Druhej stárek to je ale zvíře,
v nedělu byl až je to k nevíře.
Před večerním sólem, dal si do šňupáka,
vybíral a poblul přespoláka.

40. Na máju perlil zas Přema Stávek,
Kopině polil on pár vycvávek.
Měl už v sobě hltek, motal se jak psisko,
na hrudník ji šupl červenisko.
41. Druhá stárka má se tuze k světu,
v kulturáku zblula toaletu.
Može za to ﬂaška, ukrainskej vodky,
nechala tam že prý svoje spodky.
42. Letos návěs smetl Kiliána,
svědomí žilo toho pána.
Za starů hrabačku, dal mu potom novů,
aj jeho nám sprav do našich hodů.

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,
obrá li 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 Bojanovš 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. Ale panímáma na ni volala,
že ještě mladé děvče
aby počkala.
16. Není panímámo, není jako vám,
lehnete si do postýlky,
a pantáta k vám.
17. A já ubožátko, sama na peci,
obracím se z boku na bok,
všecko mě tlačí.

18. Ten němčickej sklepník,
tlustej jako dyňa,
vlezl on do chlíva, sežrala ho sviňa.
19. Zametala hůru, zametala síň,
našla si tam myší ocas,
a hrála si s ním.
20. Enom ty mně má panenko pověz,
kde ty zejtra na travičku pujdeš,
a já půjdu, půjdu do hájička,
zelená se tam pěkná travička.
21. Kemu je tak dobře,
jak svobodní, vám,
zajdete si za děvečkú,
který chcete kam.
22. A ten kdo má ženu,
musí doma byt,
nemože si do hospody,
kdy chce odejít.
24. Nebudem pít vodu,
když je vína dost.
Šak jsme si ho udělali,
sobě pro radost.

25. Dívča ze dvorečka,
hledí do slunéčka,
skoro-li zajde, slunéčko zapadá,
milá byla ráda, že šohaj príde.
26. Orala, orala,
sivýma volama.
Hájs hájs hájs,
černé bílé voly,
do dvora.
Před našim je mostek……

