
Stárci a Obec Česká Vás zvou na tradiční                         
Fašank             

v sobotu 2. 3. 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masopustní průvod vyrazí ve 13 hod.  
od sokolovny v České za doprovodu CM Primáš. 
V podvečer bude následovat beseda u cimbálu 

zakončená pochováním basy a zhodnocením 

uplynulého roku 2018. 

Od 19 hod. ostatková zábava s kapelou Nota Bene. 

 
Három, fárom, podkočárom,  

dalo dívča fašančárom. 
 

Do šátečku červeného, rozmarýna zeleného. 
Staré baby to sú, to sú, od starosti vejca nesú. 

 

Gajdoš, gajdoš, dobrý gajdoš,  
ošidil by dívča za groš. 

 

Gajdoš, gajdoš, dobrý gajdoš,  
gajdoval by týdeň za groš. 

 

Ej, hora, hora, vysoká hora 
a z tej horenky, kdosi ňa volá. 

 

Volá ňa, volá, frajárka moja, 
poď k nám šohajku, sama su doma. 

 

Sama su doma, naši v kostele, 
přijď k nám šohajku, do mej postele. 

 

Sama su doma,žádného néni, 
přiď k nám šohajku, mé potěšení. 

 

Nemožu, nesmím, néni mně možná, 
mosím nápásti do rána koňa. 

 

Koňa napásti, trávy donésti, 
už ťa má milá, už ťa mám dosti. 

 
 

 

Pod šable, pod šable, aj pod obušky, 
my šecko bereme, aj plané hrušky. 

 

Tady nám nedali, tady nám dajú, 
komára zabili, slaninu majú. 

 

V jednej díře netopýři, v druhej díře vrabci, 
kdo jich bude vybírati, ti lovečtí chlapci. 

 

Teče voda z vinohrada, do dolního konca, 
staré baby do roboty, a mladé do tanca. 

 

Náš tatíček nebožtíček, dej mu pánbu nebesa, 
on vozíval na tragači staré baby do lesa. 

 

Fašaňku, fašaňku, velká noc bude, 
kdo nemá kožucha, zima mu bude. 

 

Já nemám kožucha, zimú sa třesu, 
dejte mně slaniny, ať se napasu. 

 

Kázali mně sito spravit, ja sem spravil řičicu, 
kázali ně chlapa spravit, já sem spravil děvčicu. 

 

Hop dívča ne moje, přehodím tě přes oje, 
přes ojíčka, přes osy, hop dívča, moje si. 

 

Pod šable, pod šable, můj milý pane, 
dejte nám slaninu, jako dvě dlaně. 

 
 

Fašančare, to sú chlapci, ošidili dívča v tanci. 
 
 


