ZAVÁDKA 2021
1. stárkovský pár Pavel Čermák a Tereza Slámová
2. stárkovský pár Michal Tesař a Marie Šlancarová
3. stárkovský pár Tomáš Bystřický a Markéta Havlíková
sklepníci Tomáš Sedlařík a Julie Stávková

Melodie: A ten první stárek...

1. //:A ten první stárek, nedělá neplechy:\\
//:Po tornádu ježďal, jako dobrovolník,
opravovat střechy:\\
2. //:A ten druhej stárek, tvrdá jeho svíce:\\
//:Když uvidí milej, svojej vrbečanky
ty ohromný plíce.:\\
3. //:A ten tře stárek, snáď nebudú vdavky:\\
//:Teď když používá, na ty svoje gule,
fajnovej voňavky:\\
4. //:Ten němčičskej sklepník, sťatej na mancáry:\\
//:Zlomil on motyku, když tam zkůšal dělat,
na brambory járy:\\
5. //:A ta první stárka, ve tváři má ďolík:\\
//:Adam se teď diví, že ji spadli brýle,
když držela kolík :\\
6. //:A ta druhá stárka, vinařská učnice:\\
//:Na výšku se chystá, snáď si není jistá,
prej až do Lednice:\\

7. //:A ta tře stárka, s klukem žádné špásky:\\
//:Proto ráda chodí, s tú svojú kamoškú,
se psem na procházky:\\
8. //:Němčičská sklepnica, tuze mladé děvče.:\\
//:Že se bojí taty, proto žádnej na ňu,
za m šáhnút nechce.:\\

Melodie: Hádali se Bojanovš ...
9. První stárek střízlivej byl vcelku,
když prorazil gumu na Kácperku.
Vyjížďal od dědy, neměl vůbec kliku,
nevyhnul se to ž obrubníku.
10. Druhý stárek na Mossu ho znali,
že je dobrej tak mu prácu dali.
A že sú mu vzorem Pat a Mata spoty,
na prácu má rovnat jenom boty.
11. Tře stárek sprostej byl jak záviš,
když v Moravskej šáhl na něj Babiš.
V ruce měl on zrovna, tesařsků sekeru,
premiér byl málem na maděru.
12. Housle to je sklepníkovo gusto,
nevěříš tak bez problémů zkus to.
Když to vezme rázem, do tech svojech kleš ,
nejradši si stejně šmitec leš .

13. První stárka na kostel moc není,
strašně ji tam bylo na zvracení
A k temu omdlí , měla ona kúsek,
beztak za to može zase Fúsek.
14. Druhá stárka, ta má ráda ptáků,
proto točí pivo U Větřáku.
Chytla tam borečka, vyhodila kotky,
zatahla ho hneď do maringotky.
15. Tře stárka holka krev a mlíko,
přes hrudník má těsný každý lko.
Za m kro pořád, svoje nízké pudy,
odolává stále bez ostudy.
16. Sklepnica je mládě co nehřeší,
šohaji se na ni ale těší.
Musí dávat pozor, jak už to tak bývá,
nesmí ju postříkat voda živá.
Mužáci. Melodie: A ten první stárek...
1. Pavel Latýn, Simona Komárková
2. Petr Nováček, Blanka Stávková
3. Jan Vojtěšek, Nikola Langová
Sklepník: Zdeněk Prokeš, Petra Machová Pomajzlová

17. //:První mužů stárek, nemá žádnů schízu.:\\
//:Proto on zakázal, v celej domácnos ,
půšťat televizu:\\
18. //:Druhý mužů stárek, na svatbě jak trosky.:\\
//:Proto tancovali, na tej veselici,
do svítání bosky..:\\

19. //:Tře mužů stárek, pochopit by chtělo.:\\
//:Proč chce pro Nikolu, na Haltýři bazén,
by chladila tělo.:\\
20. //:A ten mužů sklepník, není on ku hovnu.:\\
//:Proto provozoval, s vládním opatřením,
tú svoju klubovnu.:\\

Melodie: A ten první stárek...
21. //:Tá němčičská chasa, zaslúží si chválu.:\\
//:Že tak pomáhala, v zasažených obcách,
po velkym tornádu.:\\
22. //:A ten první stárek, to je ale trúba:\\
//:Na školu zanevřel, a včilka nám dělá,
DéPéDé holuba…:\\
23. //:A tá naša chasa, to sú jelimani.:\\
//:Jeli pro zelený, a urvali gulu,
blatník potrhali.:\\
24. //:Ten kapelník Pavel, velká jeho slina.:\\
//:Když byl koronavir, a on zůstal doma,
vypil vědro vína.:\\

25. //:Letos koronavir, tuze nás potrápil.:\\
//:Všecí byli doma, žádný velký styky,
nikdo se nenapil.:\\
Chasa. Melodie: Hádali se Bojanovšơ…

26. Pod Mariků na tym děckym hřiš ,
jeden večer někdo strašně piš .
Jedna holka měla, teho plnů hubu,
prubovala tam Křečana Kubu.
27. Co se na té Kříbě asi stalo,
dva chasníky něco vylekalo.
Každej z nich je asi, pěkně velká kecka,
na gaťách pak měli suchý děcka.
28. Jeden z chase s červenů oktávků,
jel z Pavlovic, asi si dal dávku.
Šak dva roky zpátky, prsil se jak stárek,
s autem vymlel u Pavlovic járek.
29. Chasa z placu zmizla natotata,
zapomněli aji zavřít vrata.
Když to strýc a teta, po nich zavřít chceli,
na zpátky dva metry odletěli.

30. Lácarance měli dělat testy,
tak se báli že pak přídů tresty.
Dyby děvče zbůchli, mohli jich aj dobit,
oddechli si, bylo to na „kovid“.
Orala, orala,
sivýma volama.
Hájs hájs hájs,
černé bílé voly,
do dvora.
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.
Před našim je mostek……

