Zavádka 2019
1. Josef Havlík - Tereza Kopecká
2. Antonín Šalášek - Tereza Slámová
3. Přemysl Stávek - Markéta Havlíková
Sklepník: Michal Tesař - Marie Šlancarová

Melodie: A ten první stárek...

1. //:A ten první stárek, ﬂašku rád pohladí:\\
//:Jel v Kraj beze s nu, v zapraskaných botách,
že se to ohledí…:\\
2. //:Pro druhého stárka, narozky sú hokna.:\\
//:Na zádech chřipkáča, když ho nesl domů,
chtěl otvírat okna.:\\
3. //:A ten tře stárek, Němčičák vyšitý…:\\
//:V tom Bořeckym háju, prej ho skopal borec,
treﬁl ho do ři .:\\
4. //:Ten Němčičskej sklepník, není jako tata.:\\
//:Nastartoval s kvaltem, zapomněl na spojku,
a vyrazil vrata.:\\
5. //:A ta první stárka, musí tlumit pudy\\
//:Když ten jjí gramla, při každé činnos ,
láme svoje údy.:\\
6. //:A ta druhá stárka, on je tomu vinen.:\\
//:Když je první stárek, pro ňu nevzdělanej
polila ho vínem.:\\

7. //:A ta tře stárka, to ju zaskočili.:\\
//:Když s tym svojim stárkem, ero ckou scénu,
před hody točili.:\\
8. //:Němčičská sklepnica, nedělá okolky.:\\
//:Když není Kunč doma, za oknem se sjíždí,
barevný motorky.:\\

Melodie: Hádali se Bojanovš ...
9. První stárek září ve všech bodech,
k smr rád on spává na záchodech.
//:V pi mu šmakuje, tak vyslope všecko,
nejradši má invalidů vécko.:\\
10. Druhý stárek na hody v Kobylí,
nad ránem byl on prý dost opilí.
//:Na slovensku v práci, chtěli po něm výkop,
vykopal jim tam taxisův příkop.:\\
11. Z hotelu se všichni stěhovali,
když chasníci k ránu vyřvávali.
//:A ten tře stárek, tomu všemu velel,
pla m ztrátu, však to byla prdel.:\\
12. Ze sklepníka vůbec dozajista,
nebude snad nikdy fotbalista.
//:Nemá po kym zdědit,
fotbalový vlohy,
na hřiš se motá on pod nohy:\\

13. První stárka to je ale kvítko,
poblula své kamarádce lýtko.
//:Má prořízlů hubu, sú s ňú patálie,
ta poblutá byla Natálie.:\\
14. Druhá stárka co to zase dělá,
v televizi prosadit se chtěla.
//:Že kolem ni běhá, ta tlupa frajerů,
nevešla se ona do záběru.:\\
15. Tře stárka byla chvilku venku,
za kostelem ona chytla srnku.
//:Nebyla to srnka, čejkovják Jelínek,
potmě ji tam ukazoval kmínek.:\\
16. Sklepnica si narazila lorda,
on ju opřel o svojeho forda.
//:A při každé schůzce, jak je u ni zvykem,
pruboval ji mandle on jazykem.:\\
Melodie: A ten první stárek...
1.: Libor Zechmeister
2.: Mar n Cvan
3.: Jan Špalek
sklepník: Pavel Vala

17. //:První mužů stárek, nemá žádný vrásky.:\\
//:Do strožoku šáhl, pro rodinu kúpil,
on hnízdečko lásky.:\\
18. //:Rodák z metlařova, druhý mužů stárek:\\
//:Na tej loňskej máji, skočil do jezírka,
měl ožranej splávek.:\\

19. //:Tře mužů stárek, z jaké on je doby.:\\
//Že si v Brně praží, a taky prodává,
ty kávové boby.:\\
20. //:A ten mužů sklepník, válel se u mořa.:\\
//:Snáď si na tym slunku, on moc neopálil,
svojeho úhořa:\\
Melodie: A ten první stárek...

21. //:První mužů stárek, na máji byl dozor.\\
//:rychle na ně volal, Drobek už sem ide,
dávejte si pozor.:\\
22. //:Ten Němčičskej sklepník, neví kde má hlavu.\\
//:Klíče od stárkáču, ten deň před hodama,
prochlastal on v davu.:\\
23. //:Tá Němčičská chasa, to je banda opic\\
//:Pro letošní máju, musí dojet koňák,
z Divák a Žarošic.:\\
24. //:Od Štěpánka mladej, kdopak za to může.\\
//:Když vůz spravovali, usekl si majzlem,
od ruky kus kůže.:\\
25. //:A ta tře stárka, ve svojí libos .\\
//:Když všichni odpadnů, ona si dá ráda,
pohár do sytos .:\\

26. //:A ta druhá stárka, ta má velkou vizi.\\
//:Chce nám ukazovat, to svoje tělíčko,
ona v televizi.:\\
Chasa. Melodie: Hádali se Bojanovš …

27. Na rotoped pan učitel skočí,
vykulí však přitom hodně oči.
//:Nikdo vůbec neví, čí to byla vina,
mohla za to asi velká slina.:\\
28. Nehoda se stala na Signumu,
Hutr měl víc štěs jak rozumu..
//:Už je všecko dobrý, porazil strach faktor,
a dnes je z něj zas hodovní rektor.:\\
29. Jožka borec v reprezentování,
na poslední chvílu věci shání.
//:Do Krumvířa dojel, a měl eště špičku,
čistů má rád enom slivovičku.:\\
30. Až já budu větší dozajista,
chtěl bych bý jednou traktorista.
//:V kabině si budu, zpívat z plna hrdel,
až si z toho zapařím já prdel.:\\

31. Sehnat koně na máju je těžký,
kše dělajů enom rychloběžky.
//:Už dnes neseženeš, ani tú koninu,
nechcem s májů traktor přes dědinu.:\\
32. Milá chaso máme prosbu velků,
z lesa dovezte nám máju v celku.
//:Za poslední roky, z vršků byly zlomky,
na špice nám docházijů stromky.:\\
33. Ta němčičská chasa, to sů těžký dávky.
//:při cestě přes pole, do těch Boleradic,
shoblovali rá y.:\\
34. Drobek už se zas těší na hody,
počítá dny kdy je bez nehody.
//:Zdravý ruky nemá, pohromadě obě,
nebezpečný on je hlavně sobě.:\\
35. Letos mája křivá a bez lana,
kolík spadl málem na Romana.
//:Co má stárka tahat, ostuda veliká,
až večír pak šáhne na kolíka.:\\

36. Na máju dvě dramata zažili,
u Mariky koně se splašili.
//:Kuba spadl z voza, a v tú špatnú dobu,
utěkal za kočím ke hřbitovu.:\\
37. Při stavění snáď se každej lekl,
kolík to ž dvakrát se vysmekl.
//:Vazač na to čůhal, jak trefený kůzle,
co se stalo, popletl on uzle.:\\
38. Na máji tam byla půda horká,
stavěl ju tam norek vedle norka.
//:Lidí jak mravenců, nestačili žebře,
lano spadlo a kolík hned vedle.:\\
39. Ve stárkáču tam se děli věci,
někdo litr, druhej si dal deci.
//:Potom ale Hever, vytahl svůj klacek,
a Fůskovi s nim dal on pár facek.:\\
40. Na polesí platy žádná sláva,
proto hajnej máju nerad dává.
//:Tak už to neřešme, dejme za tym tečku,
dam vám májů, když vy dáte bečku.:\\

41. Lácaranka nepije moc vodu,
Michal Boros měl vloni nehodu.
//:Tuze se tu ožral, hlavů lustr srazil,
pochody pak zachraňoval Kamil.:\\
42. V Lácarance zas vládne pohoda,
kapelníkem je Pavel Svoboda.
//:Z Kobylí je rodák, v Hustopečích bývá,
muziku aj pěkný texty zpívá. :\\
43. Druhý stárek je ale dáreček,
poslal si pro zásyp na zadeček.
//:Aspoň tři balení, chcu mět do sytos ,
Přema radil, má s tym zkušenos .:\\
44. První stárek ten děvčata loví
on má na to geny po dědovi.
//:Aj tata se culí, že on ví jak na to.
poradil by, jak to stojí za to.:\\

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……

