
     ZAVÁDKA 2019 
                     

 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. Když jsme prvního stárka volili, 

v Krumvíři už všecí to věděli 

/:Samozvaný stárek, po volbě to přehnal, 

ze sklepníka trenýrky rozerval.:/ 

 

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

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

 

7. Pro Štěpánku nemáme už frčky, 

nevládne nám jako jiný ročky. 

/:Před hody jezdila, za svým místo šmajchlu, 

práce se jim kupila nad hlavu.:/ 

 

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

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

prvního.:/ 

 

9. O Hájkovi to je zase debat, 



k baru na něj přijďte se mě přeptat.  

/:Pokaždé když pije, ostudy je kotel, 

po zahrávkách ze šmajchlu  měl hotel.:/ 

  

 

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

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

 

11. Druhá stárka z “USA” se vrátila, 

občanku tam padělat nechala. 

/:Demonstrovala tam, jak se u nás pije, 

místo vína míšaný nápoje.:/ 

 

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

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

druhýho.:/ 

 

13. Danek nemá o hody starosti, 

v Horboju si plní povinnosti. 

/:Na volbě sliboval, jak se bude snažit, 



když to píšem, mohl bys už začit.:/ 
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14. /:Zametala húru, zametala dvúr,:/ 

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

 

 

 

15. Míša měla těžký vinobraní, 

před večerem nezvládala stání. 

/:V sokolovně v baru, s krúžkem to přehnala, 

po svojích se dom nedostala.:/ 

 

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

/:Ten je eště mladej, nevytancovanej, gatě spadly 

z něho.:/ 

 

17. Radim je náš nejčernější stárek, 

na pití má v hubě dobrý splávek. 

/:Tak kdyby ses snažil, stejně při studiu, 



maturu už bys měl ty “géniu”.:/   

  

 

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

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

 

19. Od Forejtú máme čtvrtú stárku, 

v Bílovicách měla moc pohárkú. 

/:Našla si tam kluky, tak se s nima kúsla , 

potom v autě do minuty usla.:/ 

 

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. Viktor často s chlastem to přežene, 

nejen burčák na záchod ho žene. 

/:Před hody na akci, hledal plavky svoje, 

bud’ je posral nebo sú od hnoje.:/ 

 

23. Podruhé jde za sklepnicu Míša, 

občas pije že je blato kaša. 

/:Po šmajchlu v bazénu, vyhlídla si stárka, 

co bylo pak je velká otázka.:/ 

 

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

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

tam kráva.:/ 

 

25. Štěpán letos funkci se nevyhnul, 

ve Strážnici z řetězu se trhnul. 

/:Rozhodl se dobít, do zavřených stánkú, 

plnou náruč donesl nám dárkú.:/ 

 

26. Druhá v šátku od Listú Barunka, 



už tak mladú pálijú ju lítka. 

/:U šípkařú v hody, zašla si za kostel, 

litovala že tam není postel. :/ 

 

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. Ondra Sláma zvaný taky Sali, 

Na volbu si rok už sháněl hlasy. 

/:Před rokem se styděl, nedal sobě hlasu, 



třeba by ted’ s fedrem vedl chasu.:/ 

 

 

30. Poprvé jde Kája za sklepničku, 

do Kobylí jezdí na skleničku. 

/:Nehledá moc pravdy, v šmajchlovním vínečku 

radši by si dala Borovičku:/ 

 

 

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

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

oba.:/ 

 

32. Poslední sklepník je Bankú Ondra, 

o funkci předběhl svýho bratra. 

/:Do Bořetic jezdí, za mladú hasičkú, 

zastříkat si se svojú hadičkú.:/ 

 

 

 



33. Eliška je dcera od starosty, 

po hodech si už plánuje cesty. 

/:Odlítá za moře, studovati na rok, 

na hodky už zase bude záskok.:/ 

 

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

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

druhýho.:/ 

 

35. Kárníci sú kluci eště mladí, 

 néni žádnej kemu že to vadí. 

 /:Pod kopcem musijú do káry víc klačit,  

aby mohli muzikantom stačit.:/  

  

 

36. /:Sakramentská chaso, dá nám někdo 

zavdat?:/ 

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

zpívat.:/ 

 



 

 

 

 

37. Před hodama už bylo veselo, 

na myslivně se to dost rozjelo. 

/:Z pátku na pondělí, to byl teda sajgon 

stárci byli jak když káže zákon.:/ 

 

 

38. Zlat’ulka nám vyšla na pondělí, 

užila si aspoň kousek zvaní. 

/:Umí pěkně zahrát valčík taky polku, 

zavádku nám taky zvládli z fleku:/ 

 

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..:/ 
 

 


