Píseň pro jubilanty :
Dukla slaví sto let, to je nám všem známé
další jubilanty, mezi sebou máme
Proti věku šachty, je každý z nás mladý
někteří však mají, stovku dohromady
Těch stovkařů je dnes, mezi námi více
celkem to jsou čtyři, smíšené dvojice
my vám prozradíme, vždycky jen věk muže
mládí ženy každý, vypočíst si může
Jsou to :
Jolanka Janková
Anička Talánová
Jarka Kohutová
Hanka Cáderová

(42)
(45)
(46)
(54)

Juraj Gombita
Eda Mendrok
Mirek Mynář
Jarda Gajdáček

Pozvedněme sklenky, na tyto oslavy
připijeme spolu, teď na jejich zdraví
Popřejem jim úspěch, štěstí a dost síly
aby samostatně, 100 let se dožili
Sto lat…. Sto lat……
A teď na řadě jsou, jubilanti jiní
ti co oslavují, letos kulatiny
Ten nejstarší ze všech, známých dukeláků
letos oslavuje, devadesát roků
Karek Pryczek senior
Protože dnes s námi, není ten nejstarší
přejme blahopřání, od nás nestor další
pokud jste to o něm, dosud nevěděli
od stovky ho už jen, 14 roků dělí
je to Josef Folwarczný taky senior
Oběma přejeme, hlavně pevné zdraví
ať dál můžou dělat, všechno co je baví
Připijem na jejich, stálou jiskru v oku
ať tu s námi žijí, nejmíň do sta roků
Sto lat…. Sto lat……
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Nyní v naší písni, máme další sloku
pro ty co oslaví, sedmdesát roků
Vláďa Čadil, Jarda Čihař, Bohuš Kozubek a Karel Sztefek
Na zdraví si s nimi, připijeme spolu
aby se dožili, věku svého dolu
Sto lat…. Sto lat……
A teď jistě všichni, chceme sto lat zapět
těm co letos mají, roků šedesát pět
Vašek Kantor, Miňa Káňa, Pepa Kučák a Jirka Ságl
I těm připijeme, a popřejem krátce
aby stovku roků, dovršili hladce
Sto lat…. Sto lat……
Mezi jubilanty, jsou dnes také dámy
prozradit však svůj věk, mohou pouze samy
mají kulatiny, jenom to je jasné
a jsou stále svěží, příjemné a krásné
První z těch dam co dnes, s námi oslavuje
přece jenom více, roků pamatuje
Jarka Pecová
(60)
O deset let mladší, je ta druhá dáma,
která jubileum, oslaví dnes s náma
Marcela Kovariková (50)
Všichni jim přejeme, krásný život dlouhý
ať se jim vždy plní, všechny jejich touhy
i ostatní přání, jsou podobně prostá
štěstí zdraví úspěch, mládí nejmíň do sta
Sto lat…. Sto lat……
Jubileum ovšem, nemaj jenom tamti
my ostatní jsme dnes, taky jubilanti
a proto si spolu, všichni připijeme
ať se jako Dukla – sta let dožijeme
Dukla je nejlepší, to každý z nás tvrdí,
my jsme dukeláci a jsme na to hrdí
Dukla je nejlepší, Duklu rádi máme,
společně si proto všichni zazpíváme:
Sto lat…. Sto lat……

