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Z A V Á D K A      2 0 2 2 
 
I 

/: Radili se ti bořečtí páni :/ 
/: /: je-li zachovalý :/ šohajíček švarný :/ 

/: Radili se v Hustopečích eště :/ 
/: /: je-li zachovalý :/ černooký děvče :/ 

 
Melodie: Súdili se…    

 
II 

Dyž majó byt v Hustopečách hody, 
panujó tam vždy velké neshody, 

/: bývá to tam zkrátka, samá bitka hádka, 
keho zvolí pro sebe za stárka :/. 

 
III  

Když prvního letos vybírali, 
tak se strašně v šenku namazali, 

/: pořád popíjali, vínka červenýho, 
vybrali Marťu Matochovýho :/. 
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IV 

První stárek srdcem bojovníka, 
Na táborech s mečem se potýká,  

/: ve Štarvický hody, LARP mu nepomol,  
na cestu dom do koleček lehl :/. 

 
V 

První stárka v hody Uherčice, 
potkala tam mladého zajíce, 

/: vypila dost vína, mělu ju jak z praku, 
kousla ho jak vlčák do gumáku :/. 

 
VI 

Druhý stárek miluje Aničku, 
prohrábne i kde jakou sukničku, 

/: v Prušánkách na plese, babičky chytal ďas, 
ke kroji on měl kecky Addidas :/. 
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VII 

Druhá stárka divočejší byla, 
nyní se nám holka uklidnila, 

/: na fejs buku ona, volnost komentuje, 
sama svého kluka sekýruje :/. 

 
VIII 

Třetí stárek prožívá orgasmus, 
důvodem je ve Finsku Erasmus, 

/: v Milevsku se opil, zapařil na ABBu, 
na severu snáď si najde babu :/. 

 
IX 

Třetí stárka v líbání bohyně, 
starší borce tahá do turkyně, 

/: je ale šikovná, moc ani nepije, 
v hody toho hodně zařizuje :/. 
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X 

Sklepník Martin všecko on zařídí, 
Bez něho by byly hody v řiti, 

/: holky na něj letí, je pro ně jak magnet, 
bez okolků vytáhne ho ihned :/. 

 
XI 

Sklepnica ta za nástroj vzít umí, 
všichni chlapci potom na ni čumí, 
/: do křesla si ona, každého položí, 
v rukavicách prsty dovnitř vloží :/. 

 
XII 

Šel kmocháček s kmotřenkó na huby, 
obrátili rubášek na ruby, 

/: ej kmotřenko kmotro, jak se Vám to lůbí, 
ej kmocháčku lepší jak ty huby :/. 
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Melodie: Orala, orala…         

 
XIII 

/: Orala, orala, sivýma volama :/ 
/: /: hajs, hajs, hajs, černé bílé voly :/ do dvora :/ . 

 
 

Melodie: A ten první stárek… 
 

XIV 
/: První stárek Martin, miluje on járky :/ 

/: v Turecku s hopsákem nestyděl se příliš,  
zkoušel Východňárky :/. 

 
XV 

/: První stárce Julče, vpředu pnou se šatky :/ 
/: po zaječských hodech přelízala plůtek,  

natrhla si gaťky :/. 
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XVI 

/: Ty naša Sokolko, hrajte nám vesele :/ 
/: když budete trůbit, jako pastýř z vršků,  

zle se Vám povede :/. 
 

XVII 
/: Hustopečská chaso, kde Vy máte stárka? :/ 

/: leží za humnama, leží za humnama,  
pije vodu z járka :/. 

 
XVIII 

/: Hustopečská chaso, kde máte druhýho? :/ 
/: leží za humnama, leží za humnama,  

zrovna vedle něho :/. 
 

XIX 
/: Hustopečská chaso, kde máte třetího? :/ 

/: ten je eště mladý, ten je eště mladý,  
gatě spadly z něho :/. 



7 

 
XX 

/: Hustopečská chaso, kde máte sklepníka? :/ 
/: ve stárkovským sklepě, ve stárkovským sklepě, 

vínečko polyká:/. 
 

Melodie: Hustopečský zámek… (Zametala hůru…)        
 

XXI 
/: Hustopečský zámek mezi horama :/ 

/: povídala první stárka, že půjde s náma :/. 
 

XXII 
/: Ale panímáma na ni volala :/ 

/: že je eště mladé děvče, aby počkala :/. 
 

XXIII 
/: Není panímámo není jako Vám :/ 

/: lehnete si do postýlky a pantáta k Vám :/. 
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XXIV 

/: A já ubožátko sama na peci :/ 
/: obracím se z boku na bok, všecko mě tlačí :/. 

 
XXV 

/: Zametala hůru, zametala dvůr :/ 
/: povídala druhá stárka, že je stárek vůl :/. 

 
XXVI 

/: Nebudem pit vodu, dyž je vína dost :/ 
/: šak sme si ho udělali sobě pro radost :/. 

 
XXVII 

/: Kemu je tak dobře, jak svobodní Vám :/ 
/: zajdete si za děvečkó, který chcete kam :/. 

 
XXVIII 

/: A ten kdo má ženu, musí doma být :/ 
/: nemože si do hospody kdy chce odejít :/. 
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Melodie: Dívča ze dvorečka…          

 
XXIX 

/:Dívča, ze dvorečka, hledí do slunéčka skoro-li zajde:/ 
/: Slunéčko zapadá, milá byla ráda, že šohaj dojde :/. 


