
Protoţe moje kořínky jsou nataţeny na Poličsko, odkud pocházejí oba moji rodiče, tak se docela dobře hodí, ţe na 
mne vyšlo napsání úvodníčku pro 23. vydání HBKaleidoskopu k 42. HBK, které se právě dnes konají v Březinách, 
na Vysočině drsné a krásné a vyzývající k polevení ze všudypřítomného a nejspíše zbytečného chvatu.  
Kdyţ dovolíte, pozastavím se u času, u toho fyzikálního fenoménu nerozdílně spojeného s prostorem a hmotou, 
prostě s naším vesmírem, v němţ moţná náhodou a moţná chtěně existují učenliví tvorečkové se zvláštním 
nadáním pro společné proţívání (sami si poněkud pyšně říkající homo sapiens sapiens) a uvnitř nich zcela 
unikátní skupinka šílenců jezdících na Hry Bez Katastru (ti si mohou říkat homo sapiens s mírnou rezervou taky), 
a co je nejpodivnější a současně obdivuhodné, většina z HBK poddruhu dává nad to přednost recipročnímu 
altruismu před individuálním egoismem a opakovaně vyhledává společnost sobě podobných.  
Čas má poměrně jasně daný počátek, všichni si pamatujeme tu strašnou řachu asi tak před 15 miliardami let, 
ovšem ve směru svého plynutí je čas nekonečný, byl jsem se tam podívat. Přes tu jednostrannou bezbřehost  nám 
ho i tak denně kousek ubude; o to víc bychom si ho měli váţit a já mám za to, ţe nám příznivcům HBK se to daří 
skvěle. 
Stačí si všimnout několika zdánlivých maličkostí: HBK jsou málokdy historizující a vracející se organizovaně do 
minulosti, přehánění u sklenky se nepočítá. Také se na nich nehrají hymny, s jedinou moc hezkou výjimkou 
„Není nutno“ – ale tu jsme chtěli a líbí se nám, ţe? Nikdo také není vystaven povinnosti učit se nějakou vyloţeně 
budovatelskou píseň vyzývající k pracovnímu amoku po vystřízlivění z bohatýrských oslav pravidelně 
provázejících závěr našich klání (k zahnání kocoviny pouţíváme osvědčenou metodu „čím se kdo pokazil tím ať 
se napraví“, někteří se i prospí nebo schoulí do vhodné náruče). Prostým závěrem těchto konstatování je, ţe kdyţ 
se nešťouráme v minulosti, ani se nadmíru netrápíme s budoucností, tak se můţeme plně a nadšeně soustředit na 
přítomnost, protoţe o tu hlavně jde ! Hry bez katastru jsou přímo stvořeny k tomu uţít si kouzlo probíhajícího 
okamţiku, protoţe je neopakovatelný a zkušenosti z aktivní účasti nesdělitelné. Ostatně, kdo se málo soustředí, 
nepochopí pravidla, veřejně se ztrapní a tím jenom vylepší zábavu ostatním, kteří mu to ochotně za chvíli vrátí 
(reciproký altruismus). Dále: tvrdohlavě setrváváme u částky za startovné (no jo, nějaké drobnosti tam jsou, ale 
v globále je to opravdická pravda ověřená statistickým úřadem), zcela jsme ignorovali inflaci, vládní balíčky, 
zdanění pracujících důchodců a téţ zvýšení DPH. Kdyby to někomu z vás připadalo podbízivé a nemohl to 

unést, tak můţe ihned předat komukoliv z GŠ bankovku 
vhodné velikosti, jenom připomínám, ţe si snadno 
poradíme s jakýmkoliv mnoţstvím pětitisícovek. Tady 
však musím vyslat varovný signál: GŠ se často účastní 
nákladných akcí, na nichţ participuje mnoţství velmi 
náročných spolupracovnic a není tudíţ jisté, ţe nebude 
potřeba provést rázné opatření na příjmové straně. 
Kupříkladu nedávno si GŘ v Praze vyhazoval z kopýtka 
v přítomnosti houfce missek jsa doprovázen dalším 
šaškem z GŠ; oba pravili, ţe to mají v náplni. 
Jsem si jist, ţe jste všechno, včetně ilustrační fotografie, 
dokonale pochopili a proto vás vítám na našich zdařilých 
42. HBK a děkuji vám upřímně předem za hry příští i 
zadem za hry jiţ proţité. 

S radostí Váš GR Pavel Neumeister  

O plynutí času, spoluprožívání a cenových vlivech 
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Vítejte potřetí na Březinách 

Březiny je malá, krásná vesnička na Českomoravské vrchovině. Malebným údolím v jiţní části se vine 
říčka Svratka, která zde odděluje Čechy a Moravu. Podobně jako v okolních obcích, i zde jsou stavení 
roztroušena po místních kopcích, na kterých tvoří malé skupinky. Orientaci zde pak usnadňují názvy, 
kterými tyto části naší obce pojmenovali naše prababičky a pradědečkové. Kaţdé z těchto míst má své 
kouzlo a stejně dobře se můţete cítit v Pasekách, v Hamrech, v Chalupách, v Domech, v Dolánkách 
nebo také například ve Zlomech.  
V lesích, kterými jsou Březiny doslova obklopeny, roste velké mnoţství hub a dodnes ţije mnoho různé 
zvěře. Kvůli mnoha skalním útvarům a krásným výhledům mají tyto lesy ještě větší kouzlo.  
 
Vznik obce se podle pověsti datuje do období třicetileté války, 
kdy obyvatelstvo okolních míst utíkalo před Švédy a ukrývalo se 
v "březině", krajině močálovité a neschůdné. Švédové, kteří do 
těchto míst vnikli, pro neschůdnost tuto krajinu opustili. Místa 
sušší začala být vyhledávána novými osadníky. Za tím prvním, 
přicházeli další, kteří mýtili lesy a zdělávali pole, ne však v 
těsném sousedství těch předcházejících, ale kaţdý sám pro sebe, 
na různých místech, aniţ by pomýšleli na zaloţení nové osady. 
Ještě před zaloţením naší malé vesničky se musím zmínit o 
protějším břehu řeky Svratky, která zde odděluje Čechy a Moravu. Právě na břehu moravském bylo 
první osídlení tohoto kraje. Byla to ves Bezděkov, která byla později vypálena, podle pověsti 
švédskými vojsky, ale vyloučit nelze ani turecké nájezdníky. Nyní je v těchto místech pouze les.  

Roku 1558 koupil panství Rychmburské nejvyšší sudí království a 
chrudimský hejtman Zdeněk Berka z Dubé a Lipého. Některý z 
jeho potomků dal vybudovat na Březinách v roce 1696 sklářskou 
huť, takzvanou Berkovnu. Sklárna byla proslulá zvláště ve druhé 
polovině 18. a začátkem 19. století plochými, malovanými nebo 
řezanými pryskami na rosolku. V této době fungovaly na 
Březinách tři hamry na zpracování ţeleza. V pozdější době patrně 
z nedostatku listnatých lesů, ze kterých se pálilo dřevěné uhlí v 
milířích, a na němţ byly hamry přímo závislé, všechny zanikly. 
Počet obyvatel naší obce byl vţdy přímo úměrný pracovní 

příleţitosti. Na konci 19.století, v roce 1896 byl rekordní - asi 715 obyvatel. Ještě při sčítání lidu ve 30. 
letech 20. století bylo napočteno 574 osob, z čehoţ asi 180 Slováků, kteří zde pomáhali na odstranění 
škod lesní pohromy. Po druhé světové válce v 50. a 60. letech došlo k velkému odlivu obyvatel. V 
současné době se počet stálých obyvatel pohybuje kolem 160. 
 
Ţivot místních obyvatel není lehký, ale Březiňák je tvor od 
přírody zvídavý, hravý a aktivní. Většina místních se ráda 
zapojuje do mnoha různých akcí, které jim nabízí Sdruţení 
dobrovolných hasičů, Tělovýchovná jednota a občanské 
sdruţení RKV. Právě zásluhou posledně jmenovaných Vás 
můţeme uţ potřetí přivítat na zimních HBK v naší obci. Rádi se 
smějí a tak se zaměřují především na “vhodné” vyuţití volného 
času dětí a dospělých. Proto organizují Vesnické hry dospělých, 
Cestu pohádkovým lesem pro děti a dospělé, dětské karnevaly a maškarní bály, velmi populární Srazy 
samohybů a od roku 1996 se také zapojují do HBK, jezdí na výlety na kolách, na běţkách, na hory, na 
vodu, venčit kačery atd., no zkrátka snaţí se aktivně, a hlavně s humorem „ţít“. 

       
  Ať se Vám dnes u nás líbí    Vaši Březiňáci 
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Ptejte se GŘ + GP + GR + GO = GŠ 
Pane generální rozhodčí : 

Kolik hodin je na slunečních hodinách právě teď ?  
Na slunečních hodinách, jsou-li dobře seřízeny, je vţdycky přesně, byť to po tmě není na první 
pohled kaţdému laikovi zřejmé. Sluneční hodiny nejsou totiţ vystaveny nablblému postrkování 
ručiček na letní nebo zimní čas, protoţe ţádné nemají a tudíţ jim to je jedno. Drţí se svého 
původního astronomického nastavení příslušného k zeměpisné šířce, na níţ se nacházejí. Proto se 
také neberou na cesty a nestávají se předmětem krádeţe ani válečnou kořistí ani je nemůţete 
sehnat v zastavárně. Prostě ukazují kaţdému právě to jeho osobně oblíbené „akorát“. 
Co je extrémní šilhavost ? 
Váţení přátelé, tak v tomto případě rozhodně ano. To není jako extrémní trpělivost, kdyţ se dají 
koňovi seţrat piliny a počká se, aţ z něj na druhém konci vyjdou hoblovaná prkna s dráţkou 
natřená grošovanou lazurou. 
Kdy je nejlepší začít s alkoholem ? 
Jestli vono není uţ úplně pozdě se ptát. Poněváč jsem si všim, ţe příznivci HBK to mají dávno  
(a správně) vyřešeno: rači hned neš za chvylku. Ovšem letos je rozhodování těšký, kdyţ je 
k dostání i ten metyl, butyl a etyl, to potom jeden nevý. 
Paní generální prezidentko : 

Jsi členkou BSL ? (Becherovy strany lidu) 
Upřímně musím přiznat, ţe jednou (či snad dvakrát…) jsem se do předních linií této strany propila. 
A téţ přiznávám, ţe druhý den jsem s kýblem u postele prob----. Tak poznala jsem, ţe nebudu pro 
BSL tou pravou, ač povahu mám veselou a hravou! Důkazem budiţ lahvička Becherova nápoje 
s mým vlastním portrétem a heslem: Kdo neblije, pije pod svoje moţnosti!, kterou mám doma stále 
nedotčenou! (Řešení doplňovačky: probdila … ) 
Jak Vám šlapou králíci ? 
Nevím, co dělají vaši králíci, ale, ti, co znám já, nejsou ţádný šlapky! Moji králíci dupou! A skvěle – 
přijďte si poslechnout! Sevřeně, v trojstupu obcházej bytovku, smělý úsměv na líci. Stejný krok, 
stejný vous, kaţdý by vás láskou kous. Jejich uši moţná tuší více, neţ oči napoví – formaci svou 
neporuší, no zkrátka uţ jsou takoví… Tak takhle přesně to u nás dupe...teda šlape !!!  
Kako se kličeš ? 
Kako se reče po slovensko … Kaj, kaj? Sem doţivela po vseh teh letih, nevedni! Če primerjamo 
člověka s konjem, ki je sposoben teči prvi dan svojega ţivljenja, vidimo, da smo zelo nerazviti! Moje 
ime je Zdena in sem generalni predsednik!  
Pane generální řediteli : 

Kdo sází houby v lese ? 
Aha, tak Vy jste se minule u Generálního rozhodčího nedozvěděli odpověď, tak to zkoušíte na 
mně. Ale to jste holenkové, patřičně narazili, protoţe tohle náhodou vím docela přesně. Ta, ta, ta, 
ta, ta, a něgdy i rychleji !!! 

Je to bílé, dlouhé a na konci hovno. Co je to ?  
Pokud to není výplatní páska tak potom snad uţ jenom posranej bílej basketbalista ??? 
Co vidí optimista na hřbitově ?  
No přece samé plusy. Ale já tam vůbec nechodím kvůli těm kladům, tam je přeci jiných věcí. 
Čerstvé květiny, svíčky, věnečky a minule jsem si dokonce domů odnesl nerezovou konev !!! 
Kaj si po poklicu ? 
Ja ne razumijem pitanje. Izraz na kraju je poklica nebe poklicu. Razlika je vrlo bitna. Navedite. Tu je 
netko u Hrvatskoj. Očito, ljeto, praznici, beba i alkoholno piće !!!  

Pane generální ombudsmane : 
Zastupoval bys nás Hábékáky i u mezinárodního soudu ? 
Zastupoval a zcela bez okolků! Nastane-li situace, kdy bude potřeba právního zastoupení 
k vyřešení sporu, vzniklého v závislosti na účasti řádně přihlášených soutěţících, pořadatelů, 
rozhodčích, předváděcího druţstva, personálu starajícího se o občerstvení účastníků a v neposlední 
řadě samotných členů GŠ, jsem připraven spravedlnost hájit vţdy a všude v rámci celé naší galaxie. 
Chci však připomenout, ţe zcela zásadní malichernosti nejsou hodny projednávání u soudu niţší 
instance, neţ je osobně s GO HBK.   
Kolik máku mám na rohlíku ? (Lanškrounský rohlík z Dobrouče 18. 2. 2012 8:00 hod.)  
To je velmi choulostivá otázka. Vzhledem k datu a času prodeje rohlíku, kdy nás na HBK hostil 
Přívrat, se domnívám, ţe otázka vane od Dobroučského druţstva, které se ve své domovské 
prodejně snaţilo předzásobit kalorickými potravinami a energetickými nápoji ještě před zahájením 
HBK v domnění, ţe pořadatelé z Přívratu nezajistí dostatečné a potřebné občerstvení. Opak se však 
ukázal pravdou….  Ale zpět k máku na rohlíku. Po předloţení sluţebního průkazu GO HBK mi byl 
poskytnut záznam z průmyslové kamery prodejny potravin v Dobrouči z inkriminovaného data, 
na základě kterého jsem dospěl k následujícím závěrům: - záznam nedisponoval potřebným 
počtem pixelů k identifikaci mnoţství máku na rohlíku, zato plachetnice na etiketě skleněného 
obalu neznámé tekutiny byla jasně zřetelná…. 



    Naše rubrika Galerie Elity Her má za úkol úplně to samé co její o poznání známější televizní sestřička. Na 
této stránce se tedy setkáváte s tím nejlepším co se kdy v našich hrách vyskytlo. Dnes se společně podíváme na 
soutěţící z Mandlu.  
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Galerie Elity Her 
G 

E 
H 

Mandl 

Nepřehlédnutelné druţstvo Mandlu se našich her zúčastnilo jiţ cel-
kem 19-krát, coţ je nepřetrţitá účast od léta 2003, kdy se poprvé objevi-
lo v našem společném závodění. Za uplynulých 10 let si dokázalo vy-
budovat značný respekt jak mezi soutěţícími, tak pochopitelně mezi 
pořadateli, poněvadţ nás dvakrát ve svém útulném areálu pohostilo a 
umoţnilo nám, jak v zimě roku 2005 tak i v létě roku 2006, strávit nád-
herné (i kdyţ poněkud chladné) chvíle v tomto krásném koutu našeho 
okresu. A co o svém účinkování říkají samotní „Mandláci“ : 
 
Historie Mandlu je úzce spjata s historií Řetové a to uţ téměř 180 let a to 
od té doby, co Josef Jansa oddělil část pozemků od rychty a zřídil zde 
velký mandl na mandlování prádla většinou řetovských pláteníků a láz-
ně u  zázračného pramenu pod 
obrazem Panenky Marie. Časem 
mandl i lázně doslouţily, ale toto 

místo dále ţije, ať uţ chatovou osadou, fotbalovým hřištěm nebo novým 
penzionem s restaurací. 
 
Poprvé jsme se zúčastnili 23. letních her ve Sloupnici v roce 2003 a to díky 
právě druţstvu Sloupnice. Tímto jim také moc děkujeme. Poprvé jsme se 
zúčastnili ve sloţení Ludvík, Vítek, Lubošek, Milena a Romana. Tato sesta-
va vznikla, tak jak uţ to bývá, jeden pátek v hospodě. Obsadili jsme krásné 
27.místo a byli jsme moc nadšeni a zničeni.  
Na 24.HBK jsme jeli s novými posilami a to Martinem, Petrem  a Evčou. 
Tady jsme skončili na krásném druhém místě a upsali jsme se (ale velice 
rádi) k pořádání zimních 26.HBK. Pořádání jsme snad zvládli a tak jsme 

ještě vyzkoušeli pořádání letních 
29.HBK v roce 2006. Oboje hry asi 
mají rekord v nechladnějším počasí. V tomto sloţení jsme pokračovali 
dále v soutěţení a rádi se účastnili dalšího klání HBK. V rámci zvýšení 
populace se nemohli někteří členové zúčastnit kaţdých her a tak nás ur-
čitě rádi zaskočili další nadšenci jako Petra, Monika, Tomáš, Monika 2, 
Helena, Andrea, Pavel a František. Všem děkujeme.  
 
A naše nej na které jsme patřičně hrdi : 
nejnovější hospoda - http://www.pension-mandl.cz 
hry, které jsme pořádali, byly rozhodně nejchladnější   
nejstarší zakládající druţstvo,  nejmenší fanklub  
Všem přejeme krásný rok, hodně zdraví a štěstí a samozřejmě hodně 
nezapomenutelných záţitků na našich HBK.  

      Vaši Mandláci  

Vzorně připravený areál na Mandlu při 
doposud nejchladnějších  

zimních 26. HBK.  

Mnoho soutěţících si určitě  vzpomíná 
na neobvyklou koupel v rybníku, který 

byl teplejší  neţ vzduch. 

Na 29. HBK v létě roku 2006 si  
s námi příroda na Mandlu poněkud 
zalaškovala. Opět bylo nejchladněji.  

http://www.pension-mandl.cz/


     Jak se stalo jiţ tradicí, bylo projednáváno další udělení nejvyšších ocenění GŠ HBK. A tak v rámci zahajovacího 
ceremoniálu dnešních her  bude slavnostně předány dvě ocenění : 

 
Blahopřejný list GŠ HBK 

 
za navyšování členské základny HBK a  

za příkladné naplňování a šíření hlavní myšlenky HBK  
 

Lubošovi a Romaně k Petříkovi 
a 

Mirkovi a Slávce k Elence 
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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.  
U příleţitosti letního kulatého jubilea jsme Generálnímu řediteli HBK a Generální prezidentce HBK poloţili dvě 
zvídavé otázky : 
 

1. Na kterých hrách Vám bylo za uplynulých 20 let nejpříjemněji ? 

GŘ: Odpověď na tuto otázku nebude zdaleka tak jednoduchá, jak se na první pohled zdá. Kaţdé ze 40-ti 
pokračování našeho společného „bláznění“, mělo totiţ svoji jedinečnou a neopakovatelnou atmosféru a kaţdý 
pořadatelský tým si zaslouţí to „své“ absolutorium za „svůj styl“ s jakým se s touto nelehkou úlohou vypořádal. 
Místo upřednostňování, chci všem lidičkám upřímně poděkovat, ţe tu „naší káru“ pomáhají jiţ dvacet let táhnout 
dál. A spokojené tváře a dobrá nálada je vţdy tou nejlepší odměnou. 
GP: Na všech! Ať v zimě nebo v létě, vţdy se v mých vzpomínkách najde něco (nebo někdo), co stálo zato. Jednou 
maximálně suprová disciplína, podruhé nečekaná taktika jednotlivých druţstev, potřetí skvělý pořadatelský tým, 
počtvrté … Zkrátka jsem prostě ráda, ţe u toho můţu být! 
 
2. Na které hry si nejčastěji vzpomenete v souvislosti s počasím ? 
GŘ: Zřejmě vzhledem k naší zásluţné činnosti, se k nám počasí ve většině případů chovalo milosrdně i kdyţ v 
několika  případech to bylo doslova o poprsí vietnamské ţeny. Doposud jediné, kde to ani asiatka nezachránila, 
bylo léto roku 2009 v Tisové, kde musel být kvůli průtrţi mračen, zkrácen program o tři soutěţní disciplíny. A 
moji favorité na které si vţdy vzpomenu : „zimní“ letní hry na Mandlu, „pilinové“ zimní hry v Březinách, Horní 
Dobrouči a Řetové. Ale hlavní je ţe i přes všechna úskalí bylo nakonec hezky fšude. 
GP: Je jich několik. Zima – mrazivé počasí na prvních zimních v Petrovicích, páteční větrná smršť na 4. HBK 
v Dobrouči, téměř neustálá chumelenice v Korouhvi (přeţila jsem díky stanu s medovinou…), super jasno na 
pilinách v Březinách a taky mrazivý, ale slunečný a jasný Mandl. Léto – průtrţ mračen po vyhlášení výsledků na 
7. HBK v Dobrouči, nezapomenutelná Tisová (tam jsem ale nebyla, vyprávění kolegů z GŠ jsou však vţdy velmi 
barvitá…) a taky studený a mokrý Mandl. Ale taky spoustu míst, kde jsme se rádi nechali osvěţit dobrovolníky 
z řad hasičů i GŠ! 

Řekli o (po) hrách 

Nej HBK  

Udělena další ocenění GŠ HBK 

V této  stálé rubrice Vás seznamujeme se všemi nej našich her. Dnes si připomeneme trochu zeměpisu a 
podíváme se na nadmořskou výšku areálů, které měly tu čest nás hostit a tak tu máme : 

 

Nejvýše a nejníţe poloţený areál, kde se odehrály HBK 
 
Nejvýše poloţené areály:     Nejníţe poloţené areály: 
 
České Petrovice 625 m. n. m.    Tisová   295 m. n. m. 
Březiny   585 m. n. m.    Ústí nad Orlicí  325 m. n. m. 
Korouhev  570 m. n. m.    Bučina   335 m. n. m. 
Boříkovice  540 m. n. m.    Ostrov, D. Dobrouč 370 m. n. m. 



Kontaktní adresy : 
- na redakční stůl :   Tomáš Stejskal, Kunčice 60, Letohrad, 561 51, tel. 465 322 077, 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 

Tento výtisk v originální kvalitě je k dispozici na www.hbk.cz v odkazu HBKaleidoskop. 

Sebráno od kačerů (i kačen a jiné drůbeže)  

Varování redakční rady HBKaleidoskopu !!!!!! 
    Upozorňujeme čtenáře, ţe všechny chyby, které v  obsahu tohoto čísla najdou, jsou na svých místech zcela 
záměrně a tudíţ kdo by chtěl práci redakční rady kritizovat nechť si napíše svoji stíţnost ve dvojím vyhotovení 
na níţe uvedenou adresu generálního ombudsmana, který je k tomu patřičně vybaven a plně kompetentní.  

Bajka o mravenci a cikádě 

Ţe by přímo u rodinného domu Generál-
ního rozhodčího docházelo ke zneuţívá-

ní dětí?  Ví o tom UNICEF ??? 

 Kvůli něţnému pohlaví je GR schopen 
zamaskovat se všemi moţnými prostřed-

ky. Ţe by nějaká zvláštní úchylka ??? 

V této rubrice pro Vás naši redaktoři s nasazením ţivota shánějí „důvěrné“ informace ze zákulisí HBK.  
Dnes je středem pozornosti Generální rozhodčí HBK. 

Klasická verze: 
Mravenec pracuje celé dlouhé horké léto; postaví si dům a vytvoří zásoby na zimu. Cikáda si říká, jak je mravenec hloupý, 
takové pěkné počasí a mravenec se jen dře. Směje se, tancuje a uţívá si. Pak přijde zima, mravenec se schová do tepla domu a 
pochutnává si na zásobách, zatímco cikáda se třese zimou a bez jídla brzy umře. 
Současná verze: 
Mravenec pracuje celé dlouhé horké léto; postaví si dům a vytvoří zásoby na zimu. Cikáda si říká, jak je mravenec hloupý, 
takové pěkné počasí a mravenec se jen dře. Směje se, tancuje a uţívá si. Pak přijde zima, mravenec se schová do tepla domu a 
pochutnává si na zásobách. Cikády, třesoucí se zimou a vyhladovělé, zorganizují tiskovou konferenci, na které se táţí, kde 
vzal mravenec právo na to být v teple dobře ţivený, zatímco jiní, méně šťastní, umírají zimou a hladem. Televize uvede vše v 
přímém přenosu, ukazuje třesoucí se cikády a záběry mravence, jak si v teple útulného domova vychutnává dobroty všeho 
druhu. Televizní diváci jsou pobouřeni faktem, ţe v tak bohaté zemi jsou někteří ponechání utrpení jako chudinky cikády, 
kdyţ si jiní ţijí v přepychu. Interpelují vládu, aby zvýšila mravenci daně, musí přece odvádět spravedlivý díl. Na základě 
výzkumu veřejného mínění vyjde zákon o ekonomické spravedlnosti a zároveň antidiskriminační zákon se zpětnou platností. 
Daně jsou zvýšeny, mravenec dostane pokutu za to, ţe nezaměstnal cikády a je mu finančním úřadem zabaven dům, protoţe 
nemá peníze na zaplacení daní ani pokuty. Mravenec emigruje do Lichtenštejnska. Televize připraví další reportáţ, tentokrát 
o obtloustlých cikádách, kterým nyní docházejí mravencovy zásoby a to přesto, ţe jaro je ještě daleko. Bývalý mravencův 
dům, nyní sociální ubytovna pro cikády, chátrá za nezájmu cikád i vlády. Vládě je vytýkána nedostatečná sociální podpora a 
je vytvořena speciální komise s náklady deset milionů. Mezitím některé cikády zemřou na předávkování a tisk ještě více pod-
trhuje nutnost starat se o sociální nerovnost a hlavně cikády. 
Slovník cizích slov: 
mravenec = normální pracující člověk, cikáda = ať si kaţdý domyslí  


