
ZAVÁDKA 1978

Stárci: 1. Václav Pinkas 1. Eliška Prokešová
2. Zdeněk Šlancar 2. Ivana Komárková
3. Luděk Cvan 3. Zdeňka Hádlíková
4. Milan Kobza 4. Jitka Hanzálková
5. Jaroslav Trödler 5. Hana Filoušová
6. Josef Procházka 6. Jarka Cvanová
7. Dušan Průdek 7. Jitka Schejbalová

Melodie: A ten první stárek …

Náš němčičský kroužek
drží letos hody.
Proto si vyžádal, proto si vyžádal,
určité výhody.

To za první stárci
nechců mět pořadí.
A taky sklepníka, a taky sklepníka,
což nám nejvíc vadí.

1. Stárek Vena Pinkas
ten trénuje pinec.
Dost často marodí, dost často marodí,
a v tom je ten binec.

2. Stárek Zdeněk Šlancar
říkají mu zajíc.
Když vysleče rifle, obleče tesily,
tak se cítí nanic.

3. Zato Luděk Cvanuj
zvolil si chemii.
Proto metry piva, proto metry piva,
poroučí partiji.

4. A ten Milan Kobza
je tu v plnej krásy.
Když chtěl dělat stárka, když chtěl dělat stárka,
musel shodit vlasy.

5. Jarek Trédler dělá
prumku elektricků.
Když se vrátí domů, když se vrátí domů,
nezná řeč němčičsků.



6. A Joža Procházkuj
každičkou hodinu.
Se svým pionýrem, se svým pionýrem,
objíždí dědinu.

7. Zato Dušan Průdek
je sobotní pošťák.
Točí se kol stárky, točí se kol stárky,
co chce od ní rošťák.

8. Eliška Prokšová
kuchařka servírka.
Cestou z Batelova, je jich šestnáct v kupé,
div neprasknů dvírka.

9. Iva Komárková
ta má život těžký.
Když stárek popije, když stárek popije,
jde do kina pěšky.

10. Zdenka Hádlíková
bude prodavačka.
Jen ať na Vrbici, jen ať na Vrbici,
není o ňu rvačka.

11. Jitka Hanzálková
to je holka hezká.
Poprvé stárkuje, ještě nemiluje,
chytne něco dneska.

12. Hana Filoušová
vyšla včera školu.
Jen ať letos v hody, jen ať letos v hody,
nemá v lásce smolu.

13. Ta Jarka Cvanová
učí se ve Vkusi.
Jistě dneska večer, jistě dneska večer, 
se stárkem to zkusí.

14. Jitka Schejbalová
se stárkem kamoší.
Někdy za Dušana, ta má za ušima,
noviny roznáší.



1. Na cestu k Vrbici
vzali Jaru Bílka.
Moc se v kopci potil, moc se v kopci potil,
až mu teklo z tílka.

2. Při nakládce máje
musí být rutina.
Proto si tam vzali, proto si tam vzali,
Šlancara Martina.

3. Když stavěli máju
spadla nějak zprudka.
Div, že nezasáhla, div, že nezasáhla,
aji Lajdu Průdka. 

4. Pro Slávkovy koně
je vůz s májů těžký.
Budů mět hříbata, budů mět hříbata,
běžte kluci pěšky.

5. Letos v hody není
už semínko lněný.
Myslím se nám Karel, myslím se nám Karel,
potřetí ožení.

Melodie: Hádali se Bojanovští...

1. Kroužek vede Jarka Procházková
chodí zkoušet dnes a zítra znova.
Bez hospody manžel má teď velký muka
musí večer hlídat doma kluka.

Mužáci:

Melodie: Hádali se Bojanovští

1. Ten mužácký stárek
ten se sakra pohl.
Aby noc svatební, aby noc svatební,
do cvičení stihl.

2. A ten druhý stárek
je ženáč v zábehu.
Proto dneska v noci, proto dneska v noci,
nesmí říct nemohu.



3. U třetího stárka
nebude dnes ztráta.
Vyženil hospodu, vyženil hospodu,
firmy Šuligaťa.

4. Zato čtvrtý stárek 
jménem Marijánek
letos na šlahačku
trošičku si přihl
byl jak majoránek.

Nahrazeno: Zato čtvrtý stárek
ten umí plánovat.
Zrovna na šlahačku,
ženu v porodnici,
a mohl flámovat.

5. Ten náš pátý stárek
musí v lásce pohnůt.
Přibírá na váze, přibírá na váze,
snad je špatný kohůt.

6. A ten šestý stárek
ten má zvláštní vlohy.
Ať nám tu zatančí, ať nám tu zatančí,
zase jednou nahý.

7. Sedmý mužák stárek
je Jenda Papánek
mohl by nám donést
gořalky kapánek.

Nahrazeno: Ten náš sedmý stárek
ten je dneska pánem.
Když jde do hospody,
když jde do hospody,
tak se svojím tchánem.


