ZAVÁDKA 1989
Stárci:

Sklepník:

1.
2.
3.
4.

Radek Machač
Roman Haman
Zdeněk Nováček
Kamil Hicl
Oldřich Čermák

1.
2.
3.
4.

Melodie: A ten první stárek …
1.

Ten náš první stárek
neví co jsou vdavky.
Když vidí blondýnku s modrýma očima,
nestačí mu plavky.

2.

Za to
to je
Jenom
už se

3.

Ten náš třetí stárek
v pití žádný zajíc.
Letos místo hodů pod kalhotky šmátral,
holce z Bojanovic.

4.

Ten náš čtvrtý stárek
brigádnice kroktil.
Kdyby to nezvládl ujeli mu nohy,
matku by šlak trefil

5.

Ten Němčický sklepník
pionýra králem.
Když vjel do zatáčky, potkal Favorita,
odžduchl ho rázem.

1.

Naší první stárce
nestačilo dechu.
Když pekli kolače musela odnosit
přes čtyřicet plechů.

2.

Řekla druhá sýrka
nesmí to být kuřák.
Musí však milovat, musí však milovat,
jako šestnácterák.

3.

Naše třetí stárka
s tů je ale práca.
Těžko ju uhlídá, těžko ju uhlídá,
její otec Laca.

druhý stárek
fotbalista.
počkej stárko, jenom počkej stárko,
na tě chystá.

Radka Hamanová
Táňa Hádlíková
Pavlína Procházková
Jolana Kacrová
Martina Poulíková

4.

Vojákovi vydá
čtvrtá stárka všecko.
Proto jí dovolil, proto jí dovolil,
navštívit Turecko.

5.

Němčičcká sklepnica
šetří lásku na noc.
Svému sklepníkovi, kdyby z teho omdlel,
dá hned první pomoc.

Melodie: Hádali se Bojanovští …
1.

První stárek ze třetím sů soci
pobili se o chatařku v noci.
Dávali si facky,byli rozzuření
porvali se jak v říji jeleni.

2.

Druhý stárek dnes je špatný s hlasem
on pil málo, aby nespad na zem.
Tuze se zapotil když vedl dom Táňu
chudák nesměl ani sáhnout na ňu.

3.

S třetím stárkem nevijů si rady
takovej kluk nemože byt z vody.
Že užívá mládí opravdu on hojně
tato bude o rok dřív na vojně.

4.

Čtvrtý stárek hraje baskřídlovku
vydělá si nejaků tů stovku.
Když jde o děvčata, taks i říci nedá
co mu řekne otec aji děda.

5.

Sklepník ten se nevěnuje vínu
protože má letos lásku jinů.
Při tom milování třásly se mu ruce
když on tlačil hokl k maringotce.

1.

První stárku láska pořád láká
přestože už nemá Rakvička.
Najde si druhého vhodného rytíře
až jí splasknů na noze puchýře.

2.

Druhá stárka nezná lásky muka
za stárka má šikovnýho kluka.
Nechce si dát věnec, že prý ji překáží,
když ten Roman furt na ňu doráží.

/:

3.

Třetí stárka to je holka naša
kupoval ju i turecký paša.
Že byla blondýna v začátku sezóny
ocenil ju na tři milióny.

4.

Čtvrtá stárka přez to že je mladá
už před hody byla nabůraná.
Taková nehoda stává se jen zřídka
na kole jí upadly řídítka.

5.

Sklepnice má v hody málo času
nenapojí tů němčičsků chasu.
Nedívá se na to co jí řeknů druzí
s přespolníma na haltýř si zmizí.

Melodie: A ten první stárek …
1.

Ty němčičské hody
sů letos v pohodě.
Protože jich řídí, protože jich řídí,
štáb děvčat v obchodě.

Melodie: Hádali se Bojanovští …
1.

Otci stárků majů zvyky nový
vzali funkci Karlu Gregorovy.
Ráno úklid placu udělali mžikem
Karel více házel se semínkem.

2.

Letos jely na máju dva páry
protože se Bořečáků báli.
Když ju vezli domů cestů od Vrbice
měli stárci plné nohavice.

3.

Z loňských hodů je to jenom chvilka
změnila nám barvu Rozmařila.
eme čekat v čem dojedů příště
zda nezmění zase působiště.

Mužáci
A ten první stárek...
1.

První stárek mužů
S pitím je v tom špatně.
Proto se věnuje, proto se věnuje,
Starohorské studně.

2.

Za to druhý
v elektrice
Na kočár mu
půl roku už

stárek
chlapík.
skládá, Na kočár mu skládá
tatík.

3.

Ten náš třetí stárek
nebral lásku zprudka.
A proto zachoval, a proto zachoval,
v Němčičkách rod Průdka.

4.

Je už čtvrtý stárek
kralopolský strojař.
Jezdil sem až z Křepic, jezdil sem až z Křepic,
není přec smolař.

5.

Ten mužácký sklepník
je rodák z Němčiček.
Když jel do Šitbořic, Když jel do Šitbořic,
ztratil hned věneček.

6.

Ten němčický sklepník
říkáme mu Pařa.
Co on se oženil, Co on se oženil,
visí na něm, kůža.

7.

Ten náš ....stárek
ten vypadá švarně.
Každů chvílu tahne, každů chvílu tahne,
trabanta na laně.

