Zavádka 2015
1. Adam Sláma - Veronika Stávková
2. Jiří Šalášek - Anna Svobodová
3. Ondřej Tesař - Sabina Rabušicová
Sklepník: Zdeněk Hulata – Natálie Stávková

Melodie: A ten první stárek...

1. //:A ten první stárek, když si on zařadil.:\\
Fuskovýho holdra, tam ve starých horách,
na volant postavil.
2. //:A ten druhý stárek, ten není zkušený.:\\
šplíchání mu nešlo, když jel na Vrbicu
kolík měl přivřený.
3. //:A ten tře stárek, ráno na snídani\\
svojej milej nosí, vajca do postele
myslí jenom na ní.
4. //:Ten němčičský sklepník, šak my na to přijdem.:\\
Drží stárky zkrátka, nedá jim on napit,
nazývaj ho židem.
5. //:A ta první stárka, všichni kulí oči.:\\
Se svým pavlovčákem, na to u Větřáka
v autě rychle skočí.
6. //:A ta druhá stárka, to je ale dárek.:\\
Měla žhavou pánev, proto připálila
naběhnutej párek.

7. //:A ta tře stárka, kérku ukazuje.:\\
To nejsou blbos , tak nový známos ,
ona navazuje.
8. //:Němčičská sklepnica, zkúšá nový věci.:\\
Proto za okýnkem, nechala umrznút,
svého křečka v kleci.

Melodie: Hádali se Bojanovš ...
9. První stárek letos ve Strážnici,
prospal program aji veselici.
Neměl energie, a z programu málo,
ve stanu to ale za to stálo.
10. Druhý stárek na kobylských hodech,
urval prkno, když si dával odddech.
Sklepník ho pak rovnal, když mu dělal zástup,
prosral proto aji celý nástup.
11. Tře stárek na Lůčkách u křížku,
nabral s autem hrůzostrašnú výšku.
Byl on lehce v šoku, nad jeho přítelem,
do hlavy prý dostal klarinetem.

12. Sklepník šohaj jak mu vlaje kš ca,
v autoškole srazil on zajíca.
Co se týče pi , je to hroznej nezmar,
když si dá hlt zdraví „Ave Cézar“.
13. První stárka ta má novú lásku,
mamce dělá hafo nových vrásků.
Auto má dost velký, je to pirát silnic,
jezdí na návštěvy místních vinic.
14. Druhá stárka je z krve a mlíka,
před hody nám školila sklepníka.
A za to ju potom, doprovázel zpátky,
ráno byly zválený zahrádky.
15. Tře stárka s hůlkou už to umí,
každej z kluků rád se na to čumí,
není ona žádná, mladá to koketka,
hustupečská byla mažoretka.
16. Sklepnicu snad vyhodily z domu,
měla spacák a sedmičku k tomu.
Že šla do Boře c, kde je velkej slučák,
spolužáci měli v ga ch hučák.

Melodie: A ten první stárek...
1.: Daniel Prokeš
2.: Antonín Víteček
3.: Jan Kříž
sklepník: MUDr. Petr Kos

17. //:První mužů stárek, podnikatel nejvíc..:\\
Chce on si pořídit, přímo za barákem,
velkú farmu slepic.
18. //:Druhý mužů stárek, maratónský běžec.:\\
Dnes už svou manželku, v tem němčičskym lesy,
připravil o věnec.
19. //:Tře mužů stárek, dle svojí libos .:\\
Chce sadit herteple, má však malý humno,
shání on polnos .
20. //:Všecí sú tu zdraví, čípak je to vina.:\\
Ten náš mužů sklepník, ordinuje v klidu,
denně litr vína.

Chasa.
21. //:Vy němčičská chaso, co vy to děláte?:\\
Ježďáte autama, kolečkama navrch,
přeš škarpy lítáte.

22. //:Vy němčičská chaso, kde máte tře ho..:\\
Taky za humnama, teprve vylezl,
z auta rozbitýho.
23. //:Ten náš druhý stárek, neměl ubykaci.:\\
Ve Strážnici nespal, do kempu netrefil,
ztra l navigaci.
24 //:V chase nám přibylo, pár šoférů zase.:\\
Snáď se předhánijů, auta likvidujů,
na běžícím páse.
25 //:A ten tře stárek, co to sype z ga ?:\\
Při bůračce byli, za hlavu se chytli,
asi všichni sva .
26 //:Ten němčičskej sklepník, skokan po tatovi.:\\
Teď si proto kúpil, za dobrý peníze,
na to auto nový.
27 //:Němčičská sklepnica, ta nedělá fóry.:\\
Trochu ovíněná, přes Lúčky se plazí,
od tej Kraví hory.

Melodie: Hádali se Bojanovš ...

28. První stárek on to má na háku,
s holdrem skončil v járku na rypáku.
Blatníky sú ohlý, neposeká meze,
záchranka ho teďka domů veze.
29. Druhej stárek ve Strážnici bokem,
do lesa vzal tú děvčicu skokem.
Když se domů vrá l, kolena zelený,
na prdeli gatě zašpiněný.
30. Tře stárek po bůračce v kroju,
udivil on aj maminku svoju.
Až mu otrnulo, a až přišel k sobě,
došel na to jak bůral stylově.
31. Sklepník to je pořád pěkný mlíčko,
z Boře c on posílá sel čko.
Posílám to denně, co se divíš vole,
tre m sem já z tej břeclavskej škole.
32. Tře stárka všichni musí čumět,
s malým autem to se musí umět.
Otočím se hravě, piju všechno na ex,
přední sedla nejsou vhodná na sex.

33. Sklepnica je tanečnica v Krúžku,
nikdy neví v jakým skončí lůžku.
Jedenkrát dva metry, stačí jí aj čtverec,
nejradši má v předsíni koberec.
34. Stárci měli asi pěknú slinu,
vyzkúšali novú trampolínu.
Šimek lamentuje, je to na sto kilo,
kdoví jak to vlastně celý bylo.
35. První stárek letos ve Strážnici,
zažil pěkně velkou taškařici.
Měl dost energie, a málo programu,
zavrtěl jen chasniců ve stanu.
36. Tře stárek ten má velků lásku,
přibylo mu na čele pár vrásků.
Stává dřív než ona, brzo po kostele,
snídani on vaří do postele.
37. Tře stárka velká mažoretka,
na tanec je pilná jako fretka.
Lásku za m nechce, není na to času,
rači jezdí ve svym kos třasu.
38. Mladej balů velký traktorista,
netušil však co se na něj chystá.
Čučel do mobilu, nebo malý šlo k,
převrá l to jako velký pro k.

39. Tře stárek ten je pod pantoflem,
bere to však celý nějak hopem.
Moc ju rozmazluje, aby neutekla,
ani buchty ještě nenapekla.
40. Stárci nemajú už žádných hranic,
nenajde se panna ani panic.
Nová hra jim k tomu, jako návod slouží,
po večerech hrát ji každý touží.
41. V zatáčce, kde v poli křížek stojí,
vybůral se tře stárek v kroji.
Asi při něm stáli, všichni velcí sva ,
při otočce nasral si do ga .
42. Jeden chasník na Slovensku popil,
večeřů pak kočce trávník kropil.
Pak si eště zašel, do sklepa tam na košt,
zbytek jídla procedil pak přes rošt.
43. Chasa v hody pije jenom alko,
vrakama teď zásobuje Barko.
Čtyři salta vzduchem, taky s pě vruty,
přežijeme, už to vím na tuty.

44. Jeden chasník podivné má touhy,
holkám dává fotky svojí chlouby.
Odezva však žádná, nešly se obměkčit,
fotka to ž nedala se zvětšit.
45. Kilián ten všecko má na háku,
zkratku si dal hneď u olejáku,
rampu neobjedu, šecí ste opilí,
já to tady škrábnu přes obilí.
46. Koně měli na očách svú kš cu,
družstevníkům jeli přes pšenicu.
Kočí na ně volal, hod a také hy,
nepojedu přece přes kopřivy.
47. Na máji tu nebyla rauch pauza,
na zvedání pozvali si Krausa.
Herec se vyslíkl, klidně do půl těla,
každá s ním hneď aj sel čko chtěla.
48. Velký díky tobě Drobku Tome,
hasiče už volat nemusíme.
Začals hasit oheň, místo požárníků,
sklepník nemoh měl mlhu veliků.
49. Lácaři naše hody znajú
protože tu tolik roků hrajú.
Letos ale bude, asi velká mela,
zaspali nám zahrát u kostela.

Stará zavádka:...
1. Vy němčická chaso,
kde vy máte stárka,
leží za humnama
pije vodu z járka.
2. Vy němčická chaso,
kde máte druhého,
leží za humnama,
nedaleko něho.
3. Vy němčická chaso,
kde máte sklepníka
ve starkovským sklepě
vínečko polyká.
4. A ta první stárka,
ta je moc bohatá,
ona prodávala,
na rynku koťata.
5. A ta druhá stárka,
to je parádnice,
dala si vyšívat na záda zajíce.
6. Němčická sklepnice
to je labužnice,
sežrala v Klobůkách
všechny zavináče

7. V zeleném hájíčku
milovali se dva,
spadlo na nich dřevo,
zabilo jich oba.
8. Dobře udělalo,
že oba zabilo,
byli by plakali,
jeden o druhýho.
9. Šel kmocháček
s kmotřenkú na huby,
obrá li rubášek naruby,
ej kmotřenko, kmotro,
jak se vám to lúbí,
ej kmocháčku lepší jak ty huby.
10. Když jsem já šel
přes pole za holkú,
strčil jsem jí ruku do rozporku,
a ona se řehtá,
že ju to tam lehtá,
abych ji tam strčil
prst bez nehta.
11. Hádali se Bojanovš s pánem
o tu lúku, co je pode dvorem,
hádali se, hádali,
hádají se podnes
o tu lúku, co je na ní oves.

12. Měla jsem milého,
jmenoval se Pavel,
když jsem ho potkala,
smrděl jako ďábel.
13. Měla jsem milého,
jmenoval se Francek,
když jsem ho potkala,
chtělo se mně zvracet.
14. Ten němčický zámek
mezi horama,
povidala první stárka,
že půjde s náma.
15. Ale panímáma na ni volala,
že ještě mladé děvče
aby počkala.
16. Není panímámo, není jako vám,
lehnete si do postýlky,
a pantáta k vám.
17. A já ubožátko, sama na peci,
obracím se z boku na bok,
všecko mě tlačí.

18. Ten němčickej sklepník,
tlustej jako dyňa,
vlezl on do chlíva, sežrala ho sviňa.
19. Zametala hůru, zametala síň,
našla si tam myší ocas,
a hrála si s ním.
20. Enom ty mně má panenko pověz,
kde ty zejtra na travičku pujdeš,
a já půjdu, půjdu do hájička,
zelená se tam pěkná travička.
21. Kemu je tak dobře,
jak svobodní, vám,
zajdete si za děvečkú,
který chcete kam.
22. A ten kdo má ženu,
musí doma byt,
nemože si do hospody,
kdy chce odejít.
24. Nebudem pít vodu,
když je vína dost.
Šak jsme si ho udělali,
sobě pro radost.

25. Dívča ze dvorečka,
hledí do slunéčka,
skoro-li zajde, slunéčko zapadá,
milá byla ráda, že šohaj príde.
26. Orala, orala,
sivýma volama.
Hájs hájs hájs,
černé bílé voly,
do dvora.
Před našim je mostek……

