
ZAVÁDKA 1966

Stárci: 1. Jaroslav Šlancar 1. Eva Průdková
2. Boleslav Doležal 2. Květa Bendová
3. František Komárek 3. Miroslava Horáková

Sklepník:    Josef Stávek    Marie Rozínková

Melodie: A ten první stárek …

1. A ten první stárek,
je velký myslivec,
při nějakým flámě, při nějakým flámě,
padne jako srnec.

2. Ten náš druhý stárek,
muzikanty sháněl,
sjednal je na hody, sjednal je na hody, 
na hodky zapomněl.

3. Zato třetí stárek
na trubku hrá hladce,
když jde s Mirků domů, když jde s Mirků domů,
nestačí mu ruce.

4. Ten němčický sklepník,
student z Hustopeče,
než by  trošku zavdal, než by trošku zavdal,
tak radši uteče.

1. A ta první stárka,
ta má ráda háje, 
a proto dávala, a proto dávala, 
s klukama i máje.

2. Zato druhá stárka,
milovala Mirka,
proto jemu natruc, proto jemu natruc, 
je dnes s Bolů stárka.

3. Naše třetí stárka,
ta se nastrojila,
tři týdny před hody, tři týdny před hody,
šaty si sháněla.

4. Ta naše sklepnice,
nechtěla funkci vzít, 
že až budů míti, že až budů míti, 
na domě brisolit.
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1. Vy nemčická chaso,kde vy máte stárka.......

2. Vy nemčická chaso, kde máte druhého.......

3. Vy němčická chaso,kde máte třetího,
našli ho v dědině,napolo mrtvího.

4. Vy němčická chaso,kde máte sklepníka,
pije slípkám vodu, od ryb ze kchýblíka.

1. A tá první stárka je tuze bohatá..........

2. A tá druhá stárka to je parádnice.........

3. A tá třetí stárka to je labužnice,
nejrači má ryby smažené na mlíce.

4. Ta naše sklepnice je z Bučovské školy,
jak se pije víno, myslím ani neví.



1. Ten náš první stárek,
je taky sportovec,
však taky co chvíla, však taky co chvíla,
udělá kopanec.

2. Zato druhý stárek,
nějak se nám mění,
však loňského roku, však loňského roku, 
skončil hned při zvaní.

3. A ten třetí stárek,
žák rolnické školy,
on má v internátu, on má v internátu,
se stárkou obydlí.

4. Náš němčický sklepník,
je známý matikář,
na prvního máje, na prvního máje,
měl firmu sukničkář.

1. Čeho první stárka,
se v kostele lekla, 
že hned po ofěře, že hned po ofěře, 
hned domů utekla.

2. Naše druhá stárka,
myslím ani neví,
koho si vyhlídne, koho si vyhlídne, 
zas na příští hody.

3. A ta třetí stárka,
je šikovná holka,
jistě si oblíbí, jistě si oblíbí,
Františka Komárka.

4. Němčická sklepnice,
je to čupr žabka, 
moc ju to mrzelo, moc ju to mrzelo, 
že není rač stárka.



1. Ten náš stárčin tata
v jé zé dé sklepmistr,
měl by sem dovalit, měl by sem dovalit,
rulantu kanistr

2. Agronom kolchozu,
však má taky synka, 
měl trochu otevřít, měl trochu otevřít, 
pro mužáky vrátka.

1. Vy Němčická chaso,
kde je loňský sklepník,
leží tam na Hrádku, leží tam na Hrádku, 
ožralý jak četník.

2. Letos naše chasa,
nezlomila vršek,
za to hulákala, za to hulákala,
jak v družstvě dobytek.

3. V té němčické chase,
je už život nový, 
i Jara Procházkuj, i Jara Procházkuj, 
nepřejel si nohy.

4. Ten sklepníkuj tata,
nic by se nespletl,
kdyby svém mužákům, kdyby svém mužákům,
poslal vína litr.

5. Ta němčická chasa,
to je sakra spolek, 
letos si pozvala, letos si pozvala, 
hudbu ze Sobůlek.


