
Milý náčelníku 
Dneska Ti chcem 
poblahopřát, 
poděkovat za starost. 
Za těch pár let, co náš vedeš, 
ještě toho nemáš dost? 

Ve snu by Tě nenapadlo, 
že přes ten svůj ďolíček, 
nalákáš na tuto činnost 
tolik ženskejch – hasiček. 

Není to tak tuze dávno, 
když ten nápad přišel. 
Založíme ženský družstvo! 
Kupodivu – on nám vyšel. 

Jenom takhle posedávat  
v hospodě nás nebaví, 
chceme si jít zasoutěžit, 
vyhrát a být světoví. 

Přemýšlíme v restauraci, 
dáváme si rumíček. 
Kdo nám bude nejlíp velet? 
Luďa Šťěrba – Ludvíček! 

Od začátku Luďa říkal: 
Každá správná hasička 
musí umět dobře hasit, 
být mrštná jak lasička. 

Musí umět stoprocentně 
svoje místo zastat, 
vyrazit, když zazní povel, 
pivo rychle chlastat. 

Jedna z nás to pocucává, 
vteřin rychle přibejvá, 
tuto dobrou tekutinu 
na sebe pak vylejvá. 

Velitel nám vysvětloval: 
Naučím vás správně hasit, 
jenom pozor na závodech, 
nesmíte to zprasit! 

Hadice a savice, 
přišroubovat proudnice, 
už to stříká, už to teče, 
Luďa křičí: Srazte terče! 

V sobotu u posklizňovky 
máme zase sraz, 
kdo to zkazí, bude platit 
u Jarušky hodokvas. 

Za školou na kaktusáku 
překážky už dávno stojí 
Luďa nervózně se kouká, 
našich zlomenin se bojí. 

Ale my ho překvapíme, 
okno, skok a kladina, 
vykouzlíme ladný pohyb, 
sem tam ňáká modřina. 

Na tréninku zamakáme, 
velitele posloucháme, 
všechny ho moc rády máme, 
v hospodě ho podpíráme. 

Chceme Luďu potěšiti, 
snažíme se ze všech sil, 
aby s náma na okrese 
aspoň jednou zvítězil. 

Zatím se to nezdařilo, 
bramborovejch máme mraky. 
My však jednou vyhrajeme! 
Dovezeme zlato TAKY! 

Manželé jsou bez oběda, 
jedeme zas závodit, 
motivace – ta je jasná: 
z poháru chcem šampus pít. 

Hadice jsou připraveny,  
Máňa pěkně vrčí, 
všechny Tvoje svěřenkyně 
na startu se krčí. 

Víme, kde jsou naše mínus, 
kde jsou naše slabiny, 
musíš s námi více běhat, 
denně kolem dědiny. 

strach máme jen ze štafety, 
to není náš žolík, 
vzpomeňte si, jak v Měříně 
utekl nám kolík. 

Když jsme jednou na Dřínkovi 
všechno, co šlo, mazaly, 
savice se sekly – mrchy, 
paraple jsme vyhrály. 

Letos zase v Petrovicích 
 zvoraly jsme otázku, 
na Rychtě z nás měli radost, 
měli dobrou zakázku. 

Ale třeba ve Věstíně, 
tam se dobře závodí. 
Někteří z nás cestou domů 
Bukovce si prochodí. 

Po závodech se nám nechce 
hadice jít uklízet, 
na kořalku do hospody 
nemusíš nás pobízet. 

Luďo, jsi ten nejhodnější, 
rády s Tebou cvičíme, 
když vyhrajou Nyklovánky – 
jsme smutný a píčíme. 

Do dalších let chcem ti popřát, 
abys s námi vydržel, 
všechno, cos nám nasliboval, 
abys taky dodržel. 

Chcem jet na to soustředění, 
podstoupíme tvrdý režim, 
útok potom budem zvládat 
pod čtyřicet vteřin. 

Měly bychom také zlepšit 
trénink dvoufázový, 
trochu cvičit s hadicama  
a pak šup na jahodový. 

Každý z nás, když potom doma 
mokrý hadry svlíkal, 
řekl si, že dopadlo to 
tak, jak LUĎA ŘÍKAL !!!!! 


