
ZAVÁDKA 2018 
 
                     

 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, 

vypije se vína víc než vody. 

/:Chasa nic nedělá, stále jenom pije 

jako když se rozlévala Dyje.:/ 

  

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

/:Leží za humnama, leží za humnama, slope vodu 

z járka.:/ 

 



5.Filip Cvan je velkým kontrolórem, 

holky zkoumá podle českých norem. 

/:Nebojí se ani užít si v taxíku 

arašídka vyvaroval styku.:/ 

 

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

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

 

7. První stárka dělá chválu rodu, 

jako všecí jde první v prúvodu. 

/:Na ten její hrudník chtělo by to zbroják, 

tvrdil to i jeden místní voják.:/ 

 

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

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

prvního.:/ 

 

9.Druhej s fedrem Vymazal Olínek 

s marhulkou měl už loni románek. 

/:Ze Štarviček z  hodú měli stejnú cestu, 

v Pulštářách si nesundal jen vestu.:/ 



 

10./:Zametala kuchyň, zametala síň,:/ 

/našla si tam šohajíčka, vyspala se s ním.:/ 

 

11. Štěpánka je letos druhú stárkú, 

povýšila teď je generálkú. 

/:Hodú není konec, myslí už na první, 

za ten rok se třeba všechno změní.:/ 

 

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

/:Leží tam zablutý, leží tam zablutý, hned vedle 

druhýho.:/ 

 

13. O Hájkovi dá se napsat story, 

třeba jak byl u Kuzmiča v kroji. 

/:Turisty tam vítal, hojně s něma popil, 

rozbil všechno a pak to tam zablil.:/ 

 

14./:Zametala húru, zametala dvúr,:/ 

/”povídala třetí stárka, že je stárek vúl.:/ 

 



15.U Terky to všichni dobře znajú, 

po šmajchlu do bazénu chodijú. 

/:Bývá to už často, rodičúm to vadí, 

že si púlku chasy domú vodí.:/ 

 

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

/:Ten je eště mladej, nevytancovanej, gatě 

spadly z něho.:/ 

 

17.Filip Češek zas dělal rozbroje, 

přitom ale usínal ve stoje. 

/:Radši dite z cesty když on víno pije, 

kvúli holce kamarády bije.:/   

  

 

18./:Zametala kuchyň, zametala mlat,:/ 

/:povídali všecky stárky že jdou s nama spat.:/ 

 

19.Sabina de za stárku poprvé, 

bývá dúle v řádku na Sadové. 

/:Když pořádá párty to se věci dějú, 



potom všecí do áleje blejú.:/ 

 

20. /:Dívča ze dvorečka hledí do slunéčka, 

skoro-li zajde.:/ 

/:Slunéčko zapadá, milá byla ráda, že šohaj 

dojde.:/ 

 

21./:Vy pavlovská chaso, a sklepníci kde jsou,:/ 

/:leží tam ožralí, moc se naslopali, na žebři je 

nesou.:/ 

                

22.Dana letos netrápí jen hody, 

s farářem si udělal neshody. 

/:S holkama se vodí, býval prej sukničkář, 

kázal o tom v kostele pan farář.:/ 

 

23.První v šátku Míša od Pecháčkú, 

na zámečku dělá se svú mamkú. 

/:Děti hlídá skvěle, dobře se tam baví 

trénuje si asi rodičovství.:/ 

 



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

/:On vlezl do chlíva, on vlezl do chlíva, trkla ho 

tam kráva.:/ 

 

25.Druhej sklepník nevyrostl ještě, 

na maximum utahuje gatě. 

/:Se svojú sklepnicú, lehký to nemívá 

dokonce ho občas aj liskává.:/ 

 

26.Nechtějte jít do křížku s Aničkú, 

dobře střílí a mušku má klidnú. 

/:Na mistrovství Česka bronz si vystřelila 

ale zlatej zářez už si střihla. :/ 

 

27./:Dívča ze dvorečka hledí do slunéčka, 

skoro-li zajde.:/ 

/:Slunéčko zapadá, milá byla ráda, že šohaj 

dojde.:/ 

 

28.Šel kmocháček s kmotřenků na huby, 

obrátil jí fjertůšek naruby. 



/:Ej kmotřenko kmotro, jak se vám to lúbí, 

ej, kmocháčku, lepší jak ty huby.:/ 

 

29.Radim převzal štaci po své sestře, 

nepřemýšlí zrovna vždycky moudře. 

/:Když vyskočil z okna, měl velkou odvahu 

do zahrávek ošetřoval nohu.:/ 

 

 

30.Třetí v šátku je pěkná děvčica, 

od mala veliká tanečnica. 

/:Kluka by dovedla, je v tom velkej háček 

z kriminálky doma je tatíček:/ 

 

 

31./:V zeleném hájíčku milovali se dva.:/ 

/:Spadlo na ně dřevo, spadlo na ně dřevo, zabilo 

je oba.:/ 

 

32.Čtvrtej sklepník hrává si na bratra, 

ve šmajchlu si odrovnává játra. 



/:Víno pije na ex z púlčáku od piva 

domú se nevrací zastřízliva.:/ 

 

33.Teď tu máme poslední sklepnicu, 

se svým klukem majú itáliju. 

/:Na přespolních hodech, hádajú se vždycky 

nakonec se usmířijou hezky.:/ 

 

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

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

druhýho.:/ 

 

35.Kárníci míru ještě nemajú, 

skoro si na písku ještě hrajú. 

/:Demižon by radši, táhli v káře spolu 

aby z kopca neletěli dolú.:/ 

 

36. /:Sakramentská chaso, dá nám někdo 

zavdat?:/ 

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

zpívat.:/ 



 

37.Ještě jednu radu pro Vás máme, 

my co pro vás zavádku skládáme. 

/:Budete-li dělat z volby zase frašku 

za stárka si zvolte klidně Jožku.:/ 

 

 

38.Muzikanti dojeli k nám z dálky, 

užili si zvaní aj zavádky. 

/:Příští rok by mohli hrát třeba v nedělu, 

by poznali našu obec celú:/ 

 

39. Páni, dámy, všecí, co ste došli, 

na pavlovských hodech milí hosti, 

/:V dobrým sme se sešli, v dobrým se rozejdem, 

dá-li Pán Bůh, za rok se zas sejdem..:/ 

 

 

 
 

 

 

 


