
ZAVÁDKA 2022
1. stárkovský pár Michal Tesař a Marie Šlancarová
2. stárkovský pár Tomáš Sedlařík a Julie Stávková
3. stárkovský pár Filip Vala a Vanesa Nováčková
Sklepníci Ondřej Antoš a Tereza Hamanová
Melodie: A ten první stárek...

1.	 //:	A	ten	první	stárek,	snáď	neměl	opici.:\\ 
//:Když	se	svojů	milů,	hlídal	on	na	stráži, 
kanón	na	Vrbici.:\\

2.	 //:A	ten	druhej	stárek,	nemá	rád	on	změny.:\\ 
//:I	přes	mamčin	zákaz,	idů	na	něm	vidět,	 
ty	strejdovi	geny.:\\

3.	 //:A	ten	třetí	stárek,	kdo	tomu	na	vině.:\\ 
//:	Furt	je	polámanej,	snáď	po	vzoru	strejdy, 
majů	to	v	rodině.:\\

4.	 //:Ten	němčičskej	sklepník,	rychle	ide	na	věc.:\\ 
//:Po	velkym	výkonu,	když	se	ráno	vzbudí, 
spráská	karton	vajec.:\\

5.	 //:A	ta	první	stárka,	ta	má	silný	paže.:\\ 
//:Vyškubnůt	pak	kolík,	není	žádný	problém,	 
když	ze	sklepa	maže.	:\\

6.	 //:A	ta	druhá	stárka,	ta	nespolkne	maso.:\\ 
//:A	tak	musí	večer,	její	milý	šohaj,	 
vytahovat	laso.:\\



7.	 //:A	ta	třetí	stárka,	při	úsměvu	ďůlky.:\\ 
//:Každej	její	pacoš,	rád	by	ju	poplácal,	 
přes	ty	její	půlky.:\\

8.	 //:Němčičská	sklepnica,	měla	těžků	stopu.:\\ 
//:Po	rakvických	hodech,	hodně	zamyšlená,	 
spadla	do	výkopu..:\\

Melodie: Hádali se Bojanovští...

9.	 První	stárek	ten	má	malú	páku, 
přestože	má	kostel	u	šňupáku. 
Na	svatý	přijímání,	vypadl	z	baráku, 
lepší	farář	je	u	Kalubáků.

10.	Druhej	stárek	má	schopnosti	taťky, 
na	farmě	on	zdělával	si	gaťky. 
Po	otci	má	taky,	velikánskou	píli, 
brůsil	nůž	a	podřezal	si	žíly.

11.	Filip	zažil	převeliků	dřinu,	 
do	rána	byl	on	sám	s	Kateřinů. 
nejen	na	podrážce,	byla	guma	sjetá, 
viděl	chlapec	ten	sedmej	div	světa.

12.	Ondra	s	Elis	za	hřbitov	už	běží,	 
ukázat	ji	kdo	tam	asi	leží… 
Co	se	po	tom	dělo,	milý	lidi	zlatí, 
vytahl	on	nebožtíka	z	gatí.



13.	Maruš	si	dá	ráda	do	trombónu,	 
na	víkend	ji	stačí	pár	kartónů. 
Jeden	kartón	cigár,	tři	kartóny	vína, 
v	pondělí	pak	půldňa	z	teho	zívá.

14.	Druhá	stárka	užije	si	něhy, 
studuje	teď	společenský	vědy. 
Se	svým	milým	Kubou,	zkusila	to	trochu, 
nesedlo	ji	to	zkažený	tofu.

15.	Třetí	stárka,	to	je	zdravotnice, 
prozkoumává	močové	trubice. 
Ale	co	je	vrchol,	té	zdravotní	pýchy,	 
po	obřízce	vytahovat	štychy.

16.	Sklepnica	si	chladí	nervy	ledem, 
Po	kobylských	hodech	zbyl	jen	jeden. 
Na	kuráž	si	dala,	nejen	jednu	sklinku, 
valtickej	se	změnil	na	Dušínku.	

Mužáci. Melodie: A ten první stárek...
1. Jan Stávek, Alena Šmídová
2. Adam Sláma, Vlaďka Stávková
3. Ondřej Svoboda, Katarína Dudáková
Sklepník: David Ludín, Věra Záleská

17.	//:První	mužů	stárek,	musel	pustit	žilů.:\\ 
//:Když	v	baru	vyplácel,	po	velkym	únosu, 
tú	manželku	milů.:\\

18.	//:Druhý	mužů	stárek,	s	kámošem	dopili.:\\ 
//:Teďkom	po	dědině,	v	kočárku	si	vozí, 
rodovů	linii..:\\



19.	//:Třetí	mužů	stárek,	zaměstnanec	státu:\\ 
//:	V	zásobníku	ostrý,	hnízdečko	postaví,	 
bude	potom	tatů.:\\

20.	//:A	ten	mužů	sklepník,	školí	ho	prý	dcera.:\\ 
//:Jak	včil	bude	zvládat,	ve	třech	firmách	dělat, 
funkci	manažera.:\\

Melodie: A ten první stárek...

21.	//:A	ta	první	stárka,	holka	krev	a	mlíko.:\\ 
//:	Klukom	v	kládě	hučí,	 
když	si	na	brigádě,	ona	sundá	triko.:\\

22.	//:A	ten	třetí	stárek,	nemá	suchú	nitku.:\\ 
//:Na	němčičskym	koště,	 
hore	na	pódiu,	ukazoval	řiťku.:\\

23.	//:Ten	němčičský	sklepník,	Eliška	jen	civí.:\\ 
//:	Odraný	kolena,	měla	po	Rakvicách,	 
tata	se	fčil	diví.:\\

24.	//:Ten	náš	druhý	stárek,	ten	nejí	krevety.:\\ 
//:Prej	on	radši	honí,	jeden	velkej	pytel, 
v	kterym	sú	pelety.:\\



25.	//:Ten	náš	pan	výčepní,	s	kamarádem	popil.:\\ 
//:A	že	měli	slinu,	byl	trochu	gramlavej, 
první	stárku	zkropil.:\\

Chasa. Melodie: Hádali se Bojanovští…
26.	Autobusák	rozjel	to	na	pětku, 

neobešlo	se	to	bez	následků. 
V	kobylskej	zatáčce,	tá	tlupa	cyklistů,	 
ohodil	je,	hubu	majů	čistů.

27.	S	hodama	je	tuze	špatná	vize, 
v	kroji	chodit	jenom	za	provize. 
Za	obec	Němčičky,	do	Strážnice	jeti,	 
museli	aj	tí	pavlovští	kmeti.

28.	Na	čáchání	pozval	Drobek	chasu, 
o	půl	čtvrté	zvoní	u	Kotasů. 
Otevřete	dveře,	já	tam	sám	nevlezu, 
ve	vířivce	potěším	Terezu.

29.	Z	Lácaranky	muzikanti	mladí,	 
s	děvčatama	z	chasy	rádi	řádí.	 
Na	půlnoční	než	by,	 
hráli	další	kolo,	zatancujů	Hodinkový	sólo.



30.	Co	na	máju	stárci	zapomněli, 
rozmnožit	se	mladí	zase	měli. 
Bylo	jich	tam	tolik,	jak	na	buben	noty, 
pod	májů	jim	div	nepraskly	koty.

31.	Sklepník	si	dal	v	noci	do	trombóna,	 
nemohl	pak	najít	demižóna. 
Čekal	na	něj	celej,	ten	autobus	stárek,	 
natrůbenej	prohledával	járek.

32.	Ondrovi	kroj	přirostl	už	k	tělu,	 
proto	v	něm	pak	navštěvuje	školu. 
A	že	slopat	umí,	nepřepálí	starty,	 
na	hodech	je	vůdce	zombie	party.

33.	Ve	výčepu	začla	renesance,	 
hostinskej	je	letos	v	roli	psance. 
Aby	jako	dycky,	nenasíral	hosty,	 
Sedí	bokem	a	dovnitř	on	nesmí.

34.	Sklepník	ten	má	hody	na	pohodu, 
vysral	se	na	víno	do	průvodu. 
Tú	žíznivů	chasu,	zachraňoval	kamoš, 
guču	flašek	přivezl	nám	Janoš.



 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, 
obrátili 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 Bojanovští 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……


