
Velkopavlovické 

HODY 2011 
14.,15.,16. a 20. srpna   

 

 
                                                                                                                                                                                                               hody 1947 

 
 

                                         stárci:                                           stárky: 
                                        1.Pavel Dobrovolný                      1.Markéta Hiclová 
                                        2.Martin Buchta                          2.Monika Nesvadbová 
                                        3.Miroslav Gajdošík                     3.Eliška Veverková 
                                        4.Jiří Schäfer                                4.Edita Fůkalová 

 
                                        sklepníci:                                       sklepnice: 
                                        1.Jan Pleskač                                1.Barbora Grůzová 
                                        2.Roman Halm                              2.Veronika Halmová 
                                        3.Jakub Svoboda                           3.Lenka Procingerová 
                                        4.Martin Jilka                              4.Monika Valová  
 
                                                                                 

Mája byla popstavená v pátek  12. srpna, v délce 33 metrů, pod vedením Jožky Dostoupila  
a za pomoci všeckých co došli.  DĚKUJEME!!! 



  
 

ZAVÁDKA 2011 
 

1. Súdili se tí Pavlovští s pánem, 

o tú lúku co je pode dvorem. 
/:Súdili se súdili, súdit budú eště, 

vysúdili modrooký děvče.:/ 

 

2. /:Ten Pavlovskej zámek mezi horama,:/ 

/:vzkázala mně moja milá, že mě má ráda.:/ 

 

3. Když majú byt v Pavlovicách hody, 

o stárkú sú veliký neshody. 

/:Taky termín hodů zas nejak hapruje, 

podle keho se vlastně určuje?:/ 

 

4. /:Vy pavlovská chaso, kde vy máte stárka?:/ 

/:Leží za humnama, leží za humnama slope, vodu z járka.:/ 

 

5. První stárek nejlepší tancuje, 

peckoviny moc rád konzumuje. 

/:Nebyli k zehnání letos omniovky, 

musel kúpit na ovoce škopky.:/ 

 

6. /:Ten Pavlovskej zámek mezi horama,:/ 

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

 

7. První stárka včerá oslavila, 

nepršelo, enom mlha byla. 

/:Indá když se vyšlo, od Kuťúcha - Hicla, 

průtrž mračen obec dycky chytla.:/ 

 

8. /:Vy pavlovská chaso, kde máte druhýho?:/ 

/:Leží za humnama, leží za humnama, hned vedle prvního.:/ 



 

9. Druhej stárek na maškarním plese, 

v kroji ide, šmukáč sebú nese. 

/:Že sis nevzal trúbo na hlavu dnes dyňu, 

nešel bys tak, šašku, přez dědinu.:/ 

 

10. /:A já ubožačka sama na peci,:/ 

/:obracím se z boku na bok, všecko mě klačí.:/ 

 

11. Druhá stárka, to je holka bystrá, 

do Brna se na vysokú chystá. 

/:Enom aby našla čas taky na školu, 

když ze stárkem budú bývat spolu.:/ 

 

12. /:Vy pavlovská chaso, kde máte třetího?:/ 

/:Hledá on prvního, hledá on prvního, aj teho druhýho.:/ 

 

13. Třetí stárek chodí chytat sumce, 

chytl zatím štyry starý hrnce. 

/:V gaťách ale nosí inačí udičku, 

na tú chytl aj druhú sklepničku.:/ 

 

14. /:Není paní mámo, není jako Vám,:/ 

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

 

15. Třetí stárku, když si vyptávali, 

pantatíček trochu zabrblali. 

/:Pane Bože dobrý, proč chceš jit v úterý, 

v kroji dojdú Pavlovice celý.:/ 

 

                     16. /:Vy pavlovská chaso, kde máte čtvrtýho?:/ 

/:Ten je eště mladej, nevytancovanej, gatě spadly z něho.:/ 

 

17. Čtvrtej stárek z hasičama cvičí, 

v pozoru je když siréna křičí. 

/:Když byl noční útok, nažral se fazule, 

v gaťách ohněm chytily mu gule.:/ 



 

18. /:Lehnu-li ke stěně, zeď je studená,:/ 

/:obrátím-li se ke kamnom, spálím kolena.:/ 

 

19. Čtvrtá stárka u tej změna jedna, 

u šohaja vyměnila jména. 

/:Marek nebo Jakub, kluci jako růže, 

je to asi z blata do kaluže.:/ 

 

20. /:Dívča ze dvorečka hledí do slunéčka, skoro-li zajde.:/ 

/:Slunéčko zapadá, milá byla ráda, že šohaj dojde.:/ 

 

21. /:Měla sem milýho, jmenoval se Honza.:/ 

/:Když on k nám jednú šel, když on k nám jednú šel, zežrala ho koza.:/ 

 

22. První sklepník to je Honza Pleskač, 

na děvčice při tancu se neklač. 

/:Na kerú se klačil letos na zahrávky, 

nejde napsat ani do zavádky.:/ 

 

23. První v šátku Grůzová Barunka, 

líčka rudý jak zralá marhulka. 

/:Zametala sólo, měla gatě z laclem, 

šráky pořád štelovala z Mainclem.:/ 

 

24./:Měla sem milýho, měla sem ho ráda.:/ 

/:On vlezl do chlíva, on vlezl do chlíva, trkla ho tam kráva.:/ 

 

25. Roman Halmuj šikovnej je hošík, 

po šlahačce měl odranej nosík. 

/:Na Kobylských hodech, vyzúlal se v blatě, 

kopisťú ho čistili na mlatě.:/ 

 

26. Další v řádku Verunka Halmová, 

do chase a do zavádky nová. 

/:Na guráž si dala čtvrťák ořechovky, 

aby se jí neklúzaly botky.:/ 



 

27. /:Měla sem milýho, byl klustej jak dyňa.:/ 

/:Když on k nám jednú šel, když on k nám jednú šel, zežrala ho sviňa.:/ 

 

28. Třetí sklepnik je Jakub Svoboda, 

pivo, víno, tabáček, pohoda. 

/:Do tanca moc néni, verbuňk nevyskočí, 

protfan buchet, s tým ináč zatočí.:/ 

 

29. Květinářku vzali za sklepnicu, 

z živých květů dělala vonicu. 

/:Aj svadební kytku potajmo si zkúšá, 

Bořečáka do komůrky púšťá.:/ 

 

30. /:V zeleným háječku milovali se dva.:/ 

/:Spadlo na nich dřevo, spadlo na nich dřevo, zabilo jich oba:/ 

 

31. Martin Jilkuj, ten má rád zvířata, 

psa jak tele, taky chová hada. 

/:V Hodonínskej zoo, krmil tygra, lvicu, 

od včerejška krmí si opicu.:/ 

 

32. Poslední dnes Monika Valová, 

tá se dycky na jedničku chová. 

/:Na sólo dělala srdce pernikový, 

kdo ho dostal, to enom ona ví.:/ 

 

33. /:Dobře udělalo, že oba zabilo.:/ 

/:Byli by plakali, byli by plakali, jeden pro druhýho.:/ 

 

34./:Dívča ze dvorečka hledí do slunéčka, skoro-li zajde.:/ 

/:Slunéčko zapadá, milá byla ráda, že šohaj dojde.:/ 

 

35. Kárnici sú letos kluci k dílu, 

plnú dajú do juchačky míru. 

/:Míru do sedmičky, míru do másnice, 

k ránu majú míru pro chasnice.:/ 



 

36./:Sakramentská chaso, dá nám nekdo zavdat?:/ 

/:My už nemožeme, my už nemožeme, samú žízňú zpívat.:/ 

 

37. Sokolka sú chlapci od Palavy, 

 v Modrých horách se jim líbí taky. 

/:Páni muzikanti zahrajte zvesela, 

by zavádka celým městem zněla.:/ 

 

38. Páni dámy, všecí co ste došli, 

na pavlovských hodech milí hosti. 

/:Na letošní hody v dobrým vzpomínejte, 

a do příštích dobře se jen mějte!!:/ 

 

 


