Zavádka 2017
1. Zdeněk Hulata - Natálie Stávková
2. Pavel Čermák - Sára Šíblová
3. Josef Havlík - Tereza Kopecká
Sklepník: Antonín Šalášek - Tereza Slámová

Melodie: A ten první stárek...

1. //:A ten první stárek, to je o sk taty.:\\
Doktoři uﬁkli, velků bradavicu,
z tej bolavej paty.
2. //:A ten druhý stárek, to je ale k vzteku.:\\
Když mu tata řekl, že celý prázdniny,
stráví on v česneku.
3. //:Ten náš tře stárek, je pro každů srandu.:\\
V Boleracký hody, v křoví za hasičků,
zkůšal tam Brňandu.
4. //:Ten Němčičskej sklepník, to je ale kanec….:\\
Opíjí děvčata, pak jim ukazuje,
sexuální tanec.
5. //:A ta první stárka, hlídá si svůj ďolík:\\
Že až na po pátý, z máje si zeškubla,
dlůhatanskej kolík.
6. //:A ta druhá stárka, venčí labradora.:\\
Když šla od hřbitova, nedávala pozor,
skočil ji pod kola.

7. //:A ta tře stárka, nerada se chlubí.:\\
Když šla od Tomáše, měla podprsenku,
kalhotky naruby.
8. //:Němčičská sklepnica, nedotknuté děvče.:\\
Ale na jeviš , postelovů scénu,
ona zvládá lehce.

Melodie: Hádali se Bojanovš ...
9. Děda řekl škola má včil pauzu,
budeš dělat šéfa ve vajnhauzu. (pozn.: vinotéka)
Účetní Fantoci, srovná je do latě,
až jim z teho budů malý gatě.
10. Druhý stárek velice se diví,
čumí jak buk a jeho se stydí.
Proč mám v gaťách málo,
jen pět cen metrů,
malá míra, schovám to ve svetru.
11. Tře stárek ten má sem tam špičku,
obor kalení má na jedničku.
Na koště měl slečnu, kůsala jak klíště,
zmizeli na oranžový hřiště.
12. Ten náš sklepník na bořecký hody,
loni sbíral moc ohromný body.
Při jeho skákání, enom z něho lílo,
od tej doby shodil třicet kilo.

13. První stárka prej byla jak puma,
u Vojtečků proražená guma.
Dá se zjis t lehce, kdo prorážel, píchal,
prozradí to ten bořeckej Michal.
14. Sára ta má do tréninku píli.
Pozvala si trenéra z Kobylí.
Potom u větřáka, snáď nebyli v kleče,
do kuliček šupla mu dvě smeče.
15. Tře stárku nabíjí nám Drobek,
teď šak majů oba dvá moc bobek.
Ve fábce zkůšali, lůžkovů úpravu,
snáď nebude v požehnanym stavu.
16. Ze sklepniců, s tů je spousta psiny,
ta má ráda frázi ičoviny.
Za m nemá zájem, o nějakej kolek,
zajímá ju divadelní spolek.
Melodie: A ten první stárek...
1.: Hakkitat Rai
2.: Jan Buchta
3.: Lubomír Ludín
sklepník: Ivan Maršalek

17. //:První mužů stárek, zaslůžil by facku.:\\
Jak može prodávat, při tym eetéčku,
polívku za dvacku.
18. //:Druhý mužů stárek, ten zná všecky triky.:\\
Proto u Burešů, ne doma v posteli,
seřizuje vstřiky.

19. //:A ten tře stárek, je odpůrce chlastu.:\\
Dělá on bazény, v tej kobylskej ﬁrmě,
místo dřeva z plastu.
20. //:A ten mužů sklepník, jiskru hlídá jemně.:\\
Už tu nemá pobyt, protože je občan,
naší české země.
Chasa. Melodie: Hádali se Bojanovš …

21. Stará hora zažila pohromu,
došlo tam prý k omlazení stromů.
Všecí slyšeli řvát, Doležala Bolu,
to je trénink na vinařsků školu.
22. Na máju měli moc velkej džbánek,
zbořil se tam ten Mara Štěpánek.
U kolchozu pořád, měl on velkej sliny,
nemohl se treﬁt kovadliny.
23. Roman Suský slavil padesátku,
nosí pořád lis na zavádku.
Dvace ři síc hlav, já mám na kopačku,
nemám já čas ani na drbačku.
24. Tře stárek na májky se zdržel,
lezl přes plot, natrh si prdel.
Drobek sekundoval, neudržel slzy,
řekl mu to zahojí se brzy.

25. Letos sů tu moc podivný zvyky,
hospodskej rve z obce pracovníky.
Starosta zakročil, oni sú polena,
včil mám z teho odraný kolena.
26. Přema, Tonda, Sára šli dom z hodů,
zdá se byli všichni na pohodu.
Došli o půl šesté, a byl hl k jaksi,
Přema nechce ráno vstát na praxi.
27. Druhej stárek couval pomaličku,
na závěr pak udělal on kličku.
Taťko poď se dívat, na velků pohromu,
asi sem cůvl do traktoru.
28. Tře stárek to je ale prevít.
Už neví co do sebe má nalít.
Víno a gořalka, se v něm pohádala,
za kostelem zídka to obsrala.
29. Lácaranka to sú správní hoši,
chodili zvát aj když venku prší.
Ostatní muziky, by vezli zas koně,
jak zajíců o poslednim honě.

30. Jožku mamka postaví do latě.
V obilí si vyválel on gatě.
Na kobylský hody, vedl tam děvčicu,
šel ji asi ukázat pšenicu.
31. Ze stárků by každá ženská blula,
zachránil jich Cechoš a ten Jura.
A že je to banda, rozrušených mršek,
to dvá jim zajis li vršek.
32. Po zvaní se v sále rozjel grupáč,
běhal to tam v trenkách samej pupkáč.
Sů to to ž eště, všecko kluci mladí,
nevijů jak chlastá se na zvaní.
33. Tře stárce bylo zle moc rázem,
kapesník v kostele žuchl na zem.
Potom ji ho podal, neznámej šikula,
my to víme, poslanec Mihola.
34. Když šel z máje tata první stárky,
zakopl a pak vymetal járky.
Moc sem toho vypil, su jak to poleno,
od blata mám lokeť aj koleno.

35. Starosta byl letos mimo duchem,
při tanci stárku odtláčel břuchem.
Nejsu vůbec zvyklá, na takový kluky,
měla na něj to ž krátký ruky.
36. Táto chasa už tu bývá roky,
tři dni budů vodit naše kroky.
Jak to nedohrajů, pudů do Trkmanky.
Zdravíme vás hoši z Lácaranky!
37. V chase majů děvčat asi málo.
Přemýšlíme co se asi stalo.
Chasník od Kácperka, vyřeší to celý,
nafůkne si Anču na posteli.
38. Druhá stárka v ping pongu si hoví
jak jí to jde nevyjádříš slovy.
Jednů s kobylákem tuze se nadřela,
že mu jeho pálku aj zadřela.
39. První stárek ten děvčata loví
on má na to geny po dědovi.
Aj tata se culí, že on ví jak na to.
poradil by, jak to stojí zato.

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……

