
ZAVÁDKA 1980

Stárci: 1. Václav Pinkas 1. Eliška Prokešová
2.Milan Kobza 2. Zdena Komárková
3.Jiří Novotný 3. Hana Filoušová

Sklepník:   Luděk Cvan    Zdena Hádlíková

Melodie: A ten první stárek …

1. Ten náš první stárek
stárce je to k zlosti.
Pořád se vymyká, pořád se vymyká,
stárků povinnosti.

2. Zato druhý stárek
nějak špatně vrká.
Proto jeho stárka, proto jeho stárka,
dovezla si kluka.

3. Ale třetí stárek
nebude už panic.
Protože jezdívá, protože jezdívá
každý den do Němčic.

4. Ten němčický sklepník
je pořád študákem.
Při sjezdu rodáků, Při sjezdu rodáků,
hrál si s magnetákem.

1. Letos první stárka
se stárkem vypeče.
Milovala tuze, milovala tuze,
kluka z Hustopeče.

2. Naše druhá stárka
prohnaná je světem.
Brzo ji přerazí, brzo ji přerazí, 
tata klarinetem.

3. Zato třetí stárka
po lásce jen vzdychá.
Získati si kluka, získati si kluka,
to je pro ňu mucha.

4. Němčická sklepnica
Šikovná děvčica.
Nějak se jí tratí, nejak se jí tratí,
Milováním plíca.



1. Na máju si vzali
enom pětku vína.
Pulku vezli zpátky, pulku vezli zpátky,
nechytla je slina.

Melodie: Hádali se Bojanovští ...

1. První stárek dělal maturitu,
aby se tak dostal ke korytu.
Se stárků to letos už nějak vyvrbí,
má už rozum není přece blbý.

2. Druhý stárek zedník fotbalista,
nač se k lásce skoro týden chystá?
Ale od své stárky uteče jak dycky,
druhej za něj dělá brigádnicky.

3. Třetí stárek šikovný kudrnáč,
my nevíme jak to umí jináč.
Aby v lásce nebyl jako nafty barel,
poradí mu jeho otec Karel.

4. Co to máme letos za sklepníka
od tradice pořád on utíká.
Zavdat on nám nechce stárkovskýho vína,
dyž nás chytne při zavádce slina.

1. První stárka je už na vdávání,
její obor hotel-stravování.
Na kluků si ale dej bacha Eliško,
dej si pozor na nadměrné bříško.

2. Druhá stárka jezdí pořád autem,
a to vždycky se svojím skautem.
Když zahoří lásků jenom v rámci mravů,
hned vyzkouší lůžkovů úpravu.

3. Co zas děláš třetí stárko Hanko,
pořád míváš v milování manko.
Velký zájem měli včera Pavlovčáci,
snáď poznala kouzla lásky v noci.

4. Sklepnice ty na letošní hody,
nemusíš se zbavit hneď svobody.
Ty musíš být hodná, neveď Luďka k lůžku,
zítra děláš závěrečnů zkůžku.



1. Chasa byla v mžiku na útěku,
když padala mája do průseku.
Zlámala si větve, když padala z vršku,
eště že jim nerozbyla držku.

2. Proč se stala tá nešťastná chvilka,
postrádali tady Jaru Bílka.
Nejlepšího chlapa a taky hasiče,
škoda že si polámal paprče.

3. S májů jeli z Vrbice jen krokem,
zastávka je před starosty domkem.
Já se idu přeslíct musí být paráda,
šak su vůdcem tady toho stáda.

Mužáci:

Melodie: Ten náš první stárek ...

1. Ten mužácký stárek
bývalý sportovec.
Jak si čuchl k lásce, jak si čuchl k lásce,
se sportem je konec.

2. Ten náš druhý stárek,
má vinohrad v Bočku.
On tam pořád chodí, on tam pořád chodí,
snáď tam nemá kočku.

3. A ten třetí stárek,
šikovný velice.
Našel si on plodnů, našel si on plodnů,
děvčicu z Vrbice.

4. Zato ten náš sklepník,
to je tichá voda.
On nedával pozor,
vendl bude děda.

5. Ten mužácký sklepník,
pochází z Kobylí.
Ať dá bečku vína,
budeme veselí.


