ZAVÁDKA 1974
Stárci:

1. Jaroslav Suský
2. Stanislav Benda
3. Karel Stávek

1. Jarka Šlancarová
2. Jarmila Suská
3. Ludmila Šlancarová

Melodie: A ten první stárek …
1.

A ten první stárek
ten je mechanikem
S děvčaty to umí, s děvčaty to umí,
jako čmelák s květem.

2.

A ten druhý stárek
šel žádat o stárku
Zrovna pro jistotu, zrovna pro jistotu,
požádal o ruku.

3.

Za třetího stárka
máme stávka Káju.
Nemohl si vzpomnět, nemohl si vzpomnět,
kde vybíral máju.

4.

A ta první stárka
Ta bývá v dědině.
A taky se vyzná, a taky se vyzná,
ve stárkovským víně.

5.

A ta druhá stárka
ta tak moc nepije.
Mohla by se vdávat, mohla by se vdávat,
výbavu ušije.

6.

A ta třetí stárka
Bývá na kopečku.
Stárek by za ňu dal, stárek by za ňu dal,
aj tramína bečku.

7.

A ten první stárek
To je velký švihák.
Jenom, aby nebyl, jenom, aby nebyl,
z něho velký piják.

8.

A ten druhý stárek
ten v Brně kuchaří.
Jen ať si přes hody, jen ať si přes hody,
něco neuvaří.

9.

Ten náš třetí stárek
ten dělá v JZD.
On miluje stárku, on miluje stárku,
třeba i v lebedě.

10. A ta první stárka
má dost odvážnosti.
Ona pořád křičí, ona pořád křičí,
kde sů povinnosti.
11. A ta druhá stárka
ta si v hody juchne.
Mašlila se bůda, mašlila se bůda,
zkůšala si sukně.
12. K naší třetí stárce
po schodech se chodí.
Stárek rozbyl světlo, stárek rozbyl světlo,
teď se dobře randí.
13. A ten první stárek
složil letos zkoušky.
Skovávejte před ním, skovávejte před ním,
matky své cerušky.
14. A ten druhý stárek
je velký sportovec.
Když trénoval s Jarků, když trénoval s Jarků,
Tak se vlnil oves.
15. A ten třetí stárek
Ten měl z hodů fedry.
Musel se ostříhat, musel se ostříhat,
o tři centimetry.
16. Naše první stárka
Jmenuje se Jarka.
Ona si stárkuje, ona si stárkuje,
a má Kobyláka.
17. A ta druhá stárka
Dá všem holkám fleka.
Hlavně když se jedná, hlavně když se jedná,
o pěkného kluka.

18. Starkovstí má v krvi
Naše třetí stárka.
Ona dobře pozná, ona dobře pozná,
význam slova láska.
Chasa
1. Vy němčičská chaso
nemáte sklepníka.
Kdo nám letos zavdá, Kdo nám letos zavdá,
dobrého vínečka.
2. Už jsme si myslely,
že hody nebudů.
Dohady skončily, dohady skončily,
když jeli na bůdu.
3. Stárky teď už křičí,
nemáme dost vína.
Čí jeto ostuda, čí je to ostuda,
nemáme sklepníka.
4. Slávek dobrý kočí,
nemáme námitku.
Když on vezl máju, když on vezl máju,
nabůral sanitku.
5. Taky jedna matka
nechcela mět stárka.
Kterej bylo líto, kterej bylo líto,
deset deka masa.
6. Měl na máju Slávek
pucovaný koně.
Ale on nevěděl, ale on nevěděl,
kde nařídit oje.
7. Kdyby letos nastal
v hody velký požár.
Vždycky je připraven, vždycky je připraven
jenom Martin Šlancar.
8. Slávek měl na máju,
koně nastrojený.
Když se vracel domů, když se vracel domů
byli už spěněný.

9. Režisérem hodů
je Stávek a Suský.
Co jim dalo práce, co jim dalo práce,
vyhnat chasu z úzkých.
10. Chceli byste všecí,
aby byli hody.
Nechcete se zbavit,nechcete se zbavit,
vlastního pohodlí.
11. Pořádková komis
bude mět zas prácu.
Jestli půjde chasa, jestli půjde chasa,
ráno na plovárnu.

