
Milí přátelé 
Snad již každý z Vás alespoň jednou v životě zažil ten slastný pocit z dobře vykonané práce. Ten krásný pocit, 

kdy mnohdy dlouhá a namáhavá práce je završena úspěchem a hmatatelným důkazem, že vynaložené úsilí bylo 
přinejmenším stejné jako výsledek samotný. 

 Já osobně jsem tento pocit zažil vloni, kdy naše—vaše dovádění zvoucí se Hry bez katastru 23. srpna oslavilo 
deset let své existence a jednoznačně tak ukázalo, že smysl pro humor, recesi a dobrou náladu není ani v dnešní 
uspěchané době zapomenutým pojmem a nezná (v našem případě) katastrů, ba ani hranic, a že dokáže, 
samozřejmě za vašeho velkého přispění, vzkvétat, jako květina v rukou zkušeného zahradníka. 

Podobný pocit mě zahříval, když se začalo proslýchat, že naše hry dokázaly nastartovat souznění některých 
duší z řad našich soutěžících a přispěly tak nepřímo, ba někdy i přímo, k navázání hlubšího vztahu. O to milejší 
bylo, když zúčastněné osoby začaly používat i slova díků. 

A tak si dokážete představit jak mé veličkosti (malej přece už nejsem) bylo, když jsem se 28. prosince loňského 
roku dozvěděl, že nezůstalo pouze u platonické složky a úloha HBK tak sehrála klíčovou roli i v té nejkrásnější 
oblasti (ano - i v té!) vztahu mezi mužem a ženou. 

Z nejkrásnější oblasti se vyklubal kluk jako buk jménem Ondřej a my jemu i jeho rodičům, Pepovi z Janova a 
Líbě z Jarošova z pozice „kmotrů“ přejeme jen to nejlepší, aby z něho mohl vyrůst právoplatný člen naší obce 
HáBéKáčské a pro ostatní, kteří ještě váhají voláme: Jen houšť a větší kapky.  

Váš generální ředitel HBK  

Objednávka triček a čepic nově 
 Protože jsme na 21. HBK v Ústí nad Orlicí nevyřešili otázky spojené s objednáváním triček a čepic, vložili jsme 

otázku na zájem o ně do dotazníku a budeme kontaktovat případné zájemce přímo. 
Prezentace družstev na internetu i nadále 

    Jelikož již více jak polovina soutěžících a našich příznivců je napojena na informační dálnici, máte čím dál větší 
možnost uplatnit svoje schopnosti na tomto médiu. Již dva roky Vám naše internetová stránka poskytuje prostor 
pro prezentaci Vašeho družstva. I přesto, že to jde ztuha, stále máte možnost sehnat si nějakého toho webmastera 
a zaplnit náš odkaz Družstva právě tou vaší prezentací.   

Velká scháňka po fotografiích 
K desetiletému výročí existence HBK se připravuje CéDé-čko a tak Vás chceme poprosit, zda byste mohli 

poskytnout jakékoliv fotografie nafocené na HBK. Případní majitelé, kteří je neposkytnou dnes a máte je doma,  
kontaktujte Tomáše Stejskala a domluvte se na případném zapůjčení. Za ochotu předem i zadem děkujeme. 

Proběhla 4. Schůze Generálního štábu HBK 
Na 3.  schůzi GŠ HBK, kde se GŠ rozrostl o dalšího člena, bylo dohodnuto, že schůze budou svolávány 

pravidelně před jednotlivými HBK. A protože se minule GŠ zalíbila útulná hospůdka v místním kulturním domě 
v Petrovicích, zvolila si ji opět jako dějiště 4. Schůze Generálního štábu HBK 

Dnem D se tentokrát stal čtvrtek  2. 1. 2003  ...více informací na straně 6  tohoto čísla. 
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Novinkování aneb co je nového  

 HBKaleidoskop 
 

Korouhevské Pakáže 

Hravě bezkatastrofálně letňo– zimňo dvojpololetní občasník 

Ročník : MMIII Číslo : Pjet zimňý Korouhev   15. 2. 2003 



Dějiště 22. HBK, obec Korouhev se 
nachází v jednom z nejhezčích krajů 
našeho státu - ve východním okraji 
Českomoravské vrchoviny. Jejich 765 
obyvatel, kteří obývají 233 domů, žije 
nejen v Korouhvi, ale také v přilehlých 
osadách Lačnov, Maxičky a Kateřinky.  
Obec se rozkládá v podélném údolí, jehož středem 
protéká Mlýnský potok, pramenící v lese Královci a 
vlévající se v Lačnově do řeky Svratky.  
Jednou z prvních zpráv o obci je listina z roku 1167, ve 
které se píše o pohraničním veliteli – krajištníkovi, 
který zde lovil zvěř. Již v této době vzniklo jakési 

centrum obce, které dodnes tvoří budovy rychty, kostela, školy a fary. Obec byla stavěna na základě 
německého typu hromadných vesnic, což znamená, že ji chybí náves.  

Na to jak vznikl název obce existují dva pohledy. Podle prvního, název pochází ze staročeských jmen 
KUHRA-KURAU-COROVIA. Druhý názor předpokládá odvození podle kur (snad koroptví nebo 
tetřívků) nebo podle kůry stromů, kterých se používalo na milíře. Slovo Korouhev se ujalo až ke konci 
14. století. 

Kromě zajímavého pohledu na krajinu s původní architekturou vesnických statků mohou návštěvníci 
obce obdivovat nově opravený kostel sv. Petra a Pavla , který je pokládán za jeden z nejstarších kostelů 
v regionu. Jeho vznik se datuje kolem roku 1050. Původně stála na hřbitově gotická kaple, ke které byla 
později přistavěna jednoduchá zděná loď s kulatými okny a dřevěným stropem. Svoji dnešní podobu 
získal kostel v roce 1908 a to zásluhou kanovníka Minaříka, z daru profesora Františka Michla. Při této 
opravě byla na severní straně kostela vybudována kaple sv. Františka s hrobkou, kde byl spolu s 
profesorem MUDr. Fr. Michlem pochován i jeho synovec ThDr. Josef Trnka. Na přání obce byla 
vybudována sanktusová věžička. Jednou z nejcennějších památek v našem kostele je tzv. sankturium – 
výklenek ve zdi za hlavním oltářem. Na hřbitově se nacházejí ještě další dvě budovy – první z nich je 
hranolová zvonice ze 17. století, čtyřboká zděná stavba s dřevěným zvonovým patrem. Na zvonici bylo 
zavěšeno postupně celkem osm zvonů. Nejstarší z nich , který dodnes slouží svému účelu, je z r. 1532, 
má výšku 1 m, průměr 1,165 m a váží 1200 kg. Druhou stavbou na hřbitově je kostnice, ve které se 
nachází oltář z lebek a kostí, který pravděpodobně vystavěl kuchař prvního lokalisty v naší obci Jana 
Haveleho.Všem návštěvníkům dnešních her doporučujeme návštěvu tohoto místního skvostu, který je 
umístěn v dolní části obce. 
K nejstarším statkům v obci patří rychta, která dostala nynější podobu po požáru 9. dubna 1928. Během 
divadelního představení začala rychta z neznámé příčiny hořet. Kronikář uvedl, že se starou rychtou 
zapadl i kus historie naší obce. Dne 18. června 1928 se začaly kopat nové základy a do zimy byla 
postavena nová rychta nákladem 200 000 korun. Stavbu provedl stavitel J. Mach z Poličky a 28. října 
1928 byla rychta slavnostně otevřena. 
Dnes tuto budovu využívá tělovýchovná jednota Sokol, která byla v Korouhvi založena v roce 1919. 
Činnost TJ spočívá v pravidelných cvičeních všech složek, pořádají se zábavy,plesy. V roce 1971 byl 
založen oddíl stolního tenisu, který v současné době soutěží na úrovni okresního přeboru. Členové 
tenisového oddílu se společně s ostatními členy a příznivci TJ podílejí na pořádání dnešních 22. HBK. 
Případný výtěžek z her bude použit na opravu poškozené střechy této budovy. 
 
Družstvo Korouhve se poprvé Her bez katastru zúčastnilo na 20. HBK v Březinách, kde obsadilo skvělé 
třetí místo.Při nezájmu prvních dvou družstev a  díky Pořadatelskému pravidlu se ucházelo o 
pořadatelství dnešních 22. HBK. Stručně a jasně : v náročném výběrovém řízení (kámen, nůžky, papír) 
tehdy zvítězilo nad borcema z Petrovic a dnes Vás tu všechny co nejsrdečněji vítá 

 
fšechna bezejmenná korouhevská pakáž SKH-FOFO 
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Vítejte v Korouhvi 



   Stránka 3 HBKaleidoskop Korouhevské Pakáže 

Pane generální rozhodčí, donesly se nám určité znepokojivé zprávy o vašich podivných stravovacích zvycích 
ve vašem kraji ? Můžete nám odpovědět na nepříjemnou otázku, proč místo srnek jíte 
psy ? 
To by mne opravdu zajímalo, kde jste tuto vysoce choulostivou věc vyhrabali, asi si Vás 
nechám prověřit ! Ale když už je otázka na světě, tak v rámci zachování všech 
demokratických principů v našem vrcholném údu, odpovídám, že to je přeci jasné, 
alespoň občas se potřebuju dotýkat zakrouceného ocásku, byť by byl malý a Voříškův 
( promiň Ivoši). A vůbec : dle přesného zjištění paní Chudé z ČSÚ je statisticky dokázáno, 
nejen to že Slunce vyjde (skoro) každé ráno, ale také to, že v průměrné české vesnici počet 
ulovitelných psů značně převyšuje počet dohonitelných srnek. A vůbec, zkuste chytit 
srnce na zelenýho buřta, vy chytráci… A vůbec… 
 
 Paní generální prezidentko, znovu otázka na tělo, může být po loňském rozšiřování 
ještě dále rozšířeno generální vedení HBK ? 
 Nepochybně je to žádoucí, doporučuje to devět rozhodčích z osmi, ovšem s podmínkou, 
že EU vstoupí na Vrchovinu, nejlépe přímo do Korouhve. Pak se totiž místní hruškovice 
bude vyvažovat Eurama. A to bude potřeba. Ale dále dle platných právních norem, 
zákoníku práce, , předpisů BOZP, branného a silničního zákona, příručky Mladých svišťů 
a  vnitřního řádu GŠ HBK se nesmí GŠ přepravovat jediným vozidlem. Rozšíření 
Generálního štábu by se tudíž rovnalo nákupu nového, nejlépe obrněného 
přepravovadla. Finanční rozpočet GŠ je sice celkem objemný (počítáme-li i čtvrtletní 
prémie), ale velmi napjatý. Tudíž nového člena GŠ můžeme uvítat ale s podmínkou, že to 
bude člověk (?!) bohatý na čas, na nápady, těhotný myšlenkami ( pouze), sršící vitálním 
optimizmem, vizuálně akceptovatelný pro libovolného optického konzumenta (tj. musí se 

mi líbit), vybavený značnými jazykovými schopnostmi a dovednostmi (tj. musí se mi líbit), schopný okamžitého 
nasazení kdykoliv a kdekoliv (tj. musí se mi líbit), zkrátka musí se mi líbit. On i jeho PIN. 
 

Pane generální řediteli, doslechli jsme se, že již jednou byla napadána vaše znalost 
zeměpisných znalostí, můžete nám vysvětlit proč se na konzultační schůzce u nás v 
Korouhvi ve vašem konceptu objevila hrubka ? Proč jste napsal návrh s ch ? 
   Vy teda máte otázky ! V Africe se vraždí nevinné děti, ozónová díra se rozšiřuje, ve 
světě řádí teroristé, kosmický výzkum je v ohrožení  a Vám vadí jedno pitomý písmenko. 
Ale aby bylo jasno, že v rámci již zmiňovaného zachování demokratických principů ve 
vrcholném orgánu HBK, odpovídáme na všechny (i debilní) otázky, nemohu jinak než 
odpovědět. Dle výpovědí mé rodiny a náhodných spolunocležníků vydávám v noci blíže 
nespecifikované zvuky, které tímto písmenem začínají a tudíž si myslím, že mám k 
tomuto písmenu poněkud vřelejší vztah než ostatní. Na druhou stranu již dávno jsem 
chtěl, bohužel neúspěšně, prosadit, aby se psalo tak jak se říká (podívejte se jaké 
problémy s tím mají Angličani a jim podobní, a proč si myslíte že Rusové nemají H). A 
nakonec mě osobně návrch s h připadá příliš obyčejný, vždyť na h končí ledacos, když už 

to tak i nezačíná. 
 
Pane generální ombudsmane, jste nejmladší člen Generálního štábu, mohl jste si podle 
Vás vybrat horší štáb než je tenhle ? Vydržíte to s nimi ? 
K první části otázky bych řekl, že si nejsem zcela jist.Nebylo na výběr, byl jsem postaven 
před hotovou věc i když přiznávám, že jsem ve zvolení za Generálního ombudsmana 
tajně doufal. Až v budoucnu se rozhodnu, zda prohlásím volbu Generálního 
ombudsmana do Generálního štábu za zmanipulovatelnou, předem rozhodnutou a tudíž 
za neplatnou. 
K druhé části otázky bych jenom poznamenal, že vše záleží na přístupu ostatních členů 
Generálního štábu k mé osobě a na spravedlivém rozdělování tučného honoráře za účast 
na HBK. 
 

A na závěr otázka nebo spíše hádanka : Co se stane, když se kolem jednoho stolu se třemi lahvemi kořalky 
sejdou : učitelka ZŠ, podnikatel, právník, starosta, skladník a další ? 
Stanou se HBK v Korouhvi (a ta hruškovice je stejně dobrá), protože organizovat a připravovat něco mezi pakáží 
je zážitek na celý vesmír i pro čelní úd. A basta. (z toho vyplývá, že spolupráce s pakáží je krutá, leč perfektní!!!) 

Ptejte se GŘ + GP + GR + GO = GŠ 



       Naše rubrika Galerie Elity Her má za úkol úplně to samé co její o poznání známější televizní sestřička. Na 
této stránce se tedy budete setkávat s tím nejlepším co se kdy v našich hrách vyskytlo. Dnes máte možnost 
nahlédnout pod pokličku čtyřnásobného vítěze HBK družstva Klášterce nad Orlicí. 
 

 
 

Družstvo Klášterce nad Orlicí se neodmyslitelně zařadilo na pomyslný 
vrchol jakéhokoliv učinkování v HBK,  nejen, že dokázalo čtyřikrát 
zvítězit, ale dvakrát nás přivítalo na domácí půdě a zorganizovalo dvě 
nezapomenutelná pokračování našich her. 
A takhle vidí bezmála osmileté učinkování v HBK sami protagonisté : 
 
Varování: Kdož se chystáš číst následující text a nacházíš se v uzavřené 
místnosti, otevři ve vlastním zájmu okno, nebo vyjdi ven. 
 
Jsme rádi, že si generální štáb konečně všimnul výjimečnosti našeho 
družstva a nabídl nám prezentaci 

v rubrice Galerie Elity Her. Bohužel 
nám vymezil pouze jednu stránku, 

a to, jak musí každý objektivní účastník HBK uznat, je vzhledem 
k ojedinělosti našeho družstva zcela nedostačující.  

Pro oživení paměti bychom nejprve rádi připomněli  výsledky 
našeho působení na HBK. 6. HBK - 1. místo, 7. HBK - 5. místo, 8. HBK - 7. 
místo, 9. HBK - 1. místo, 10. HBK - 2. místo, 11. HBK - 2. místo, 12. HBK - 5. 
místo, 13. HBK - 5. místo, 14. HBK - 3. místo, 15. HBK - 1. místo, 17. HBK - 

2. místo, 18. HBK - 5. místo, 19. 
HBK 6. místo, 20. HBK - 1. místo, 
21. HBK - 3. místo, a proto není 
náhoda, že náš koeficient 
úspěšnosti je 0,22  (srovnej 
s vlastními výsledky a pamatuj, že 
v  tomto případě méně  znamená více).  Pro dokreslení našich 
výjimečných charakterů bychom také vzpomenuli na Rytířský řád GŠ 
HBK za příkladné naplňování a šíření hlavní myšlenky Her bez katastru, 
nám po zásluze udělený na minulých zimních hrách. Je až s podivem, jak 
dlouho jsme na podobné ocenění museli čekat.  
Příčin těchto nesporných úspěchů je několik. V první řadě je to nespočet 

probdělých nocí při teoretické přípravě a ještě daleko více při přípravě 
fyzické. Dále je potřeba trocha štěstí, kterému je ovšem často nutné 

pomoci formou vhodně adresovaných a patřičně objemných obálek (v tomto ohledu je nejnenasytnější pan 
generální ředitel T.S.).  Důležitým faktorem je také selektivní výběr vhodných závodníků, kterým u nás již prošlo 
6 bab, 5 chlapů, 3 ovce a 2 zajíci. Potože se však v poslední době velmi rozšířily „žracochlastací“ disciplíny, 
nemohli býložravci mezi ostatní zvěří uspět. Pro letošní sezónu byli nominováni tito osvědčení borci: Pája, Klára, 
Pajka, Péťa a Michal – všichni již ostřílení HáBéKáři.  
 Pokud má někdo z Vás, vážených čtenářů, hlubší zájem o informace týkající se našeho skvělého družstva, 
obraťte se na internetové stránky HBK,  nebo přímo na nás. Poznáte nás jednoduše. Na stupních vítězů jsme na 
nejvyšším stupínku !!! 
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Galerie Elity Her 
G 

E 
H 

Při náročném přejezdu lávky na 13. 
HBK 

Na 17. Hrách po  
„chutné svačince“. 

Nabídky pro Generální štáb byly ně-
kdy opravdu lákavé 

Klášterec nad Orlicí 



     Na 20. HBK v Březinách byla udělena historicky první ocenění v dějinách HBK. Na minulých hrách v Ústí nad 
Orlicí přibyla další dvě a proto byl do programu  4. schůze GŠ HBK zcela samozřejmě zahrnut návrh na udělení 
dalších cen. Ten byl jednomyslně přijat a tak v rámci zahajovacího ceremoniálu v Korouhvi budou slavnostně 
předána další tentokrát čtyři ocenění,  a to : 
 

 Zvláštní cena GŠ HBK za totální nasazení pro HBK 
starostce Petrovic Janě Moravcové 

která svým nasazením a nezlomnou aktivitou (i za cenu osobních ztrát) již jedenáctým rokem přispívá k  
příkladnému naplňování a šíření hlavní myšlenky HBK 

 
 Zvláštní cena GŠ HBK za  důsledné plnění stanovených úkolů v HBK  

družstvu Litomyšle 
za vzorové plnění zadaných úkolů v rámci druhých propozic a za vítězný návrh karikatury použité na tričkách 

 
Zvláštní poděkování GŠ HBK  pro nejvzdálenějšího a mezinárodního účastníka 

družstvu Soulu z Jižní Koreje 
za obdivuhodnou odvahu štrachat se přes půl zeměkoule na naprosto úchylný podnik, totiž na HBK 

 
Zvláštní poděkování GŠ HBK za spolehlivou dopravu GŠ HBK 

Firmě LUKABUS pana Leopolda Paďoura 
za dosavadní bezpečnou dopravu GŠ HBK a za navyšování populace HBK 
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     V této stálé rubrice se setkáváte s názory očitých svědků či přímých účastníků našich  „šíleností“ a tím tato 
rubrika pomáhá monitorovat pocity a nálady bezprostředně při, nebo po činu. Samozřejmě, že se v tomto případě  
výhradně opíráme o materiály dodané našimi stálými dopisovateli. 
     Jelikož jsme se o žádné dopisovatele neopřeli, nahlédneme dnes do dotazníku 20. HBK v Březinách. 
     Soutěžící se pokoušeli ztvárnit asociaci, která je napadne na téma : 20. HBK   2. 2. 2002 
     Králíky : 
     Samý dvojky a tři nuly, to se nám to sešlo 
     prdelí jsme všichni hnuli, zas to na nás přišlo. 
     Počasí nám pěkně přeje, zimní hry a v létě , 
     tomu, kdo se s námi směje, je hezky na světě. 
     Řetová : 
     „Dej lidu chléb a hry a máš klid“ Caesar „Dej šílencům sex a hry a bude sranda“  Boris z Řetový 

 
     (Recept na guláš „ Made in HBK“ 
1/2 kg srandy, 1 litr exhibicionismu, asi stovku šílenců, frťana odvahy, osol kravinama, vše orestuj, podlej 
trochou fanoušků a dus asi půl dne. Nakonec to ozdob rozhodčíma. Podává se studený s oblohou z Toma, 
Pavla a Zdeničky 

Řekli o (po) hrách 

Nej HBK  

Udělena další ocenění GŠ HBK 

    V této stálé rubrice Vás seznamujeme se všemi nej, které naše hry pochopitelně také mají. Po minulé nejvěrnější 
kapitánce zde dnes máte : 

 družstvo Hnátnice, které má na svém kontě nejvíce posledních míst 
pochopitelně, že jsme kapitánovi hnátnického družstva položili naprosto netradiční otázku : 

Jste majitelé nejvíce posledních míst – co tím sledujete? 
Jako všechna ostatní družstva i my přistupujeme k HBK velmi zodpovědně s notnou dávkou sportovního ducha. 
Jelikož konkurence v boji o místa první je prezentována silnou účastí, pro zviditelnění naší obce jsme se rozhodli 
přistupovat k boji způsobem opačným, neboť si myslíme, že místo poslední je stejně výrazné jako místo první. 
Není pochyb, že naše družstvo na přední místa opravdu má, ale chceme pobavit nejen sebe, ale i diváky a 
pořadatele. HBK zdar! 



Proč je skvělé žít na Vysočině   (výpisky z deníku) 

Kontaktní adresy : 
- na redakční stůl :   Tomáš Stejskal, Kunčice 60, Letohrad, 561 51, tel. 465 621 252, 603 254 993 
   Email:    hbkaleidoskop@hbk.cz  příspěvky a návrhy do občasníku 
      gs.hbk@hbk.cz  dotazy na členy GŠ HBK 
   www:   http://www.hbk.cz 
- pro zasílání darů : Pavel Neumeister, Dolní Dobrouč 554, 561 02  (furt nic) 
- pro zasílání peněz : Zdena Krejčová, Dolní Dobrouč 571, 561 02   (taky furt a taky nic) 
- pro vyřešení fšeho : Jaroslav Hubálek, Petrovice 25, Lanškroun, 563 01 

A kdo to dočetl až sem, blahopřejeme, a může si za svý dát pjet štamprdlí !!!!! 

4. Schůze GŠ HBK  -  KD Petrovice  -  2. 1. 2003 
Jelikož  se útulné prostředí malé  hospůdky v  objektu Kulturního domu v Petrovicích na minulé schůzi natolik zalíbilo všem 

členům GŠ, bylo o místě konání 4. schůze prakticky rozhodnuto. Určité pochybnosti po incidentech na 3. Schůzi GŠ HBK  
členové GŠ měli, ale ty se tentokrát ukázaly zcela liché. 

4. Schůzi GŠ HBK měla zároveň být mnohem klidnější než ta minulá, kde došlo k zásadní změně ve struktuře GŠ HBK.. 
Hned v úvodu se členové GŠ z úst Generálního ředitele dozvěděli radostnou zprávu o narození prvního dítěte HBK tzv. 

HBKluka. GŠ se  k této příležitosti postavil čelem a navrhl obdarovat šťastné rodiče drobnými pozornostmi. 
Dalším bodem zasedání bylo vybavení technických čet jednotným úborem. Z namáhavého a dlouhého jednání se mohou 

radovat hlavní rozhodčí, kteří již dnes obléknou slušivá „firemní“ trika a čepice. 
V následujícím bodě jednání bylo tradiční zpracovávání příspěvků a celková korekce  tohoto čísla HBKaleidoskopu. 
A to byly hlavní body této schůze, která se, po namáhavých a vyčerpávajících minulých schůzích, nesla v klidném duchu z 

nedávno skončených Vánoc a příchodu Nového roku. A proto i tradiční obdarovávání jednotlivých členů od GR bylo 
symbolickou tečkou za 4. Schůzí Generálního štábu HBK. 

Varování redakční rady HBKaleidoskopu !!!!!! 
    Upozorňujeme čtenáře, že všechny chyby které v  obsahu tohoto čísla najdou, jsou na svých místech zcela 
záměrně a tudíž kdo by chtěl práci redakční rady kritizovat nechť si napíše svoji stížnost ve dvojím vyhotovení 
ale ne již na adresu František Lampa, Lampářská 352, Lampárna, 001  01, ale na níže uvedenou adresu 
generálního ombudsmana, který je k tomu patřičně vybaven a plně kompetentní. 

12.8.   Přestěhovali jsme se z Prahy do dřevěné horské chalupy na Vysočině, kousek od malého městečka. Bože ty vrchy na 
obzoru vypadají tak majestátně. Už se nemohu dočkat, až se romanticky zachumlají do peřiny bílého sněhu. To bude 
pohádka … 

14.10. Naše chalupa, zahrádka a louka, na kterou koukáme přímo z oken, jsou ta nejhezčí místa na Zemi. Měli byste to vidět, 
když přišel podzim a listí změnilo barvy do úžasných odstínů oranžové a rudé. Vyjeli jsme si do okolí a viděli stádo 
srn i se srncem. Jak byli graciézní. Jsem si jist, že to jsou ta nejúžasnější zvířata na Zemi. Je to tu jako v ráji. Ach bože, 
jak se mi tu líbí. 

11.11. V novinách psali, že brzo začne lovecká sezóna. Nedovedu si představit, jak někdo může zabít něco tak nádherného 
jako je srna. Kdyby už tak začalo sněžit, myslivcům by namrzly ruce a zůstali by doma. 

2.12. Minulou noc padal sníh. Probudil jsem se a vše bylo pod bílou přikrývkou. Vypadalo to jako na vánočním pohledu. 
Vyrazili jsme se ženou a dětmi ven, s radostí odklízeli sníh ze schodů a proházeli si příjezdovou cestu.. To je fakt lepší 
než posilovna. Pak jsme udělali divokou koulovačku (já vyhrál), kolem projel sněžný pluh a my museli prohazovat 
příjezdovou cestu znova. Miluji tento kraj nade vše. 

8.12. Připadl další sníh. Sněžný pluh si zopakoval žertík s příjezdovou cestou. Hloupý vtip. 
9.12. Celou minulou noc sněžilo. Kvůli zahrnuté příjezdové cestě jsem se nedostal do práce. Jsem úplně vyčerpaný od  

celodenního odklízení sněhu. Zkurvenej pluh. 
11.12. Napadlo dalších pár metrů sněhu. Mám na rukou puchýře od lopaty a natažený zádový svaly. Jsem přesvědčen, že 

sněžný pluh čeká hned za rohem, dokud neproházím příjezdovou cestu. Zmrd jeden! 
24.12. Veselé zasrané Vánoce! Jestli dostanu do rukou toho zkurvysyna, co řídí sněžný pluh, tak ho, přísahám, zabiju. 

Nechápu, proč nepoužijou na silnici víc soli, co by ten sajrajt rozpustila. Nemůžu se nikam dostat, nemám žádné 
dárky. 

25.12. To je teda opravdu Boží hod! V noci připadlo dalších třicet centimetrů. Už po tři dny jsem nevystrčil nos z domu 
s výjimkou prohazování příjezdové cesty pokaždé, když kolem projel pluh. Auťák je pohřbený pod horou sněhu. 
V televizi hlásili mírné oteplování se sněhovými přeháňkami. Kolik lopat plnejch sněhu to asi tak znamená? 

28.12. Meteorologové se mýlili! Napadlo dalších osmdesát pět centimetrů bílejch sraček. To neodtaje ani do léta. Sněžný pluh 
uvázl v závěji a ten parchant si přišel vypůjčit moji lopatu. Žena mě vybízela k asertivitě, ale marně. Suše jsem mu 
sdělil, že jsem jich už šest polámal, když jsem odhazoval tu pitomou zasypanou příjezdovou cestu. Poslední lopatu 
jsem mu pak přerazil o tu jeho zkurvenou palici. 

4.1. Konečně jsem se dostal z baráku. Jel jsem do krámu koupit nějaký jídlo a na zpáteční cestě mně vběhla před auto 
zatracená srna a já to do ní smykem napral. Mám na voze škodu za patnáct klacků. Ty bestie by se měly postřílet. Že je 
na podzim nevymlátili všechny. 

3.5.  Odvezl jsem vůz do servisu. Nevěřili byste, jak je rezavý vod tý zkurvený soli, co s ní ty zmrdi sypou silnice. 
18.5. Přestěhovali jsme se zpátky do Prahy. Nedovedu si představit, jak někdo, kdo má všech pět pohromadě, může žít 

v takový prdeli světa, jako je Vysočina! 
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