
Vážení přátelé, kamarádi 

Když jsem usedal k psaní tohoto úvodníku, musel jsem konstatovat, jak rychle ta pro každého stejná veličina 
zvoucí se čas doslova uhání. Vždyť už jsou to zase dva roky, co jsem na tomto místě, v rámci 45. polokulatin 
našeho společného dovádění komentoval a hlavně chválil naše společné kamarády z Březin. Vidíte a od té doby 
jsme prožili, na dnešní poměry docela „zimní“, zimní hry u našich kamarádů z okolí Macha a Šebestové a psa 
Jonatána. Prožili jsme doslova a do písmene tropické letní hry, které pro nás fantasticky připravili „pořadatelští 
nováčkové“ z Dolního Újezdu. Letos v únoru jsme se, v pořadí již po čtvrté, podívali znovu do údolí Husího 
krku, k „pořadatelským ikonám“ z Přívratu, kde jsme prožili nádhernou středověkou veselici. No a dnes je před 
námi další „nováčkovský pořadatelský počin“ našich kamarádů z Poříčí. Nejenže se vloni v Dolním Újezdu 
nesmazatelně zapsali do historie našich her, když jako nové družstvo dokázali hned při prvním startu zvítězit, 
ale hlavně sebrali pořádnou porci odvahy a šílenství, nechali se obrovskou atmosférou a psychologickým 
nátlakem jednotlivých členů Generálního štábu přesvědčit k tomu, aby rozšířili „pořadatelskou“ rodinu našich 
her. Dobře pro nás pro všechny, že ve svém odhodlání a předsevzetí vydrželi, a tak dnes můžete strávit příjemné 
chvíle v tomto nádherném areálu, který obklopuje nově zrekonstruovaný kulturní dům. A mně nezbývá nic 
jiného, než pořadatelům popřát řádné tfuj,tfuj, a nám všem ostatním ať si to dnešní indiánské dovádění a zároveň 
společné čekání na tu „litomyšlskou“ padesátku patřičně užijeme. 
                                                                                                                         Váš generální ředitel HBK Tomáš Stejskal 

Padesátka na krku 

 Poříčský 
HBKaleidoskop  

Hravě bezkatastrofálně letňo– zimňo dvojpololetní občasník 

Ročník : MMXVI Číslo : Dvacetdevět letňí Poříčí u Litomyšle   20. 8. 2016 

Domove, líbezný... 
5:00 ČELEDÍN JÁRA: Dneska asi zas nepůjdu spát. Před půl hodinou jsem ještě stál ve stodole a pomáhal 
veterinářovi telit. V osm má dorazit další mastňák z města, hrát si na zemědělce. 
MANAŽER KAMIL: Budím se nedočkavostí. Dneska mám volno a jdu si užít dárek od kolegů. Prožiju celý den 
jako pravý zemědělec, pochopím kouzlo půdy a setkám se rázovitým lidem. 
7:00 ČELEDÍN JÁRA: Pořád jsem se ještě nedostal do koupelny. Bejk Ferda utekl z ohrady a než jsme ho 
zahnali zpátky, měli jsme všichni pokopaný nohy. 
MANAŽER KAMIL: Pořád se nemůžu rozhodnout, jestli si mám vzít černou nebo červenou košili. Nakonec si 
oblékám černou a červenou si beru s sebou. 
8:00 ČELEDÍN JÁRA: Předseda mě seřval, kde prý jsem. Ten trouba z města evidentně nemohl dospat a při-
jel o půl hodiny dřív. Doufám, že nebude vyžadovat čerstvý mlíko z plecháče. Ten hnus fakticky nesnáším, 
zvlášť když je nahoněnej práškama na dojivost. 
MANAŽER KAMIL: Tvrdnu už třicet dva minut u nějaké stupidní smradlavé ohrady. Takhle jsem si to nepřed-
stavoval. A to jsem si ani nedal ráno snídani, protože se těším na čerstvé mléko přímo od krávy. Vždycky jsem 
miloval bio a eko potraviny. 
10:00 ČELEDÍN JÁRA: Jsem s brejlounem dvě hodiny a mám chuť ho shodit do jámy s hnojem. Z jeho řečí 
jsem pochopil, že si myslí, že trávíme dny vyhlídkovejma jízdama na traktoru, čicháním k hlíně a pozorováním 
krav v ohradě. Práce mi stojí, musím ho učit řídit Zetor a jezdit s nim dokola kolem rybníka, aby si nevšiml že 
není zoráno. 
 MANAŽER KAMIL: Mezi mnou a mým průvodcem Járou začíná vznikat pravé venkovské přátelství. Určitě má 
radost, že místo věčného čichání k hlíně a pozorování krav může spolupracovat s někým znalým velkého světa. 
Traktor už ovládám skoro dokonale a pomohl jsem Járovi odvézt tři fůry sena kolem rybníka.  
                                                                                                                                                            pokračování na straně 6 
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Vítejte v Poříčí u Litomyšle 

 
Poříčí u Litomyšle se nachází v malebné krajině 13 km jižně od Litomyšle v průměrné 
nadmořské výšce 450 m. Skládá se ze tří částí – Poříčí, Zrnětína a Mladočova, ve kterých celkem 
žije 469 obyvatel. Jméno Poříčí se poprvé vyskytuje v listině z roku 1361 a původ jména je 
zřejmý – jde o ves ležící podél řeky, jejíž dnešní název je Desinka. V roce 2011 naše obec 
zvítězila v soutěži o Vesnici roku v Pardubickém kraji. 
 

K historickým pozoruhodnostem v obci patří kaple sv. Jana 
Nepomuckého v Poříčí, dále kaple sv. Václava v Zrnětíně, 
kostel sv. Bartoloměje v Mladočově a nově zrekonstruovaný 
kulturní dům, původně vystavěný jako Orlovna.  Po okolní 
přírodě nás provede 5 km dlouhá „Naučná stezka kolem 
Štimberka“, zahrnující 10 informačních panelů a vyhlídku do 
blízkého i dalekého okolí Poříčí, včetně Orlických hor a 
Jeseníků. K návštěvě lákají i nedaleké Toulovcovy Maštale. 
K dispozici místním obyvatelům i turistům je informační 
centrum přímo v Poříčí. 
 

Obec pravidelně pořádá kulturní a sportovní akce, mezi ty 
nejoblíbenější patří vánoční besídky, oslava Dne dětí a Dne 
matek, plesy, loučení s prázdninami, soutěž v sečení trávy 
„O zlatou kosu“, zájezdy na divadelní představení, plavání 
a lyžování. K bohatému společenskému životu Poříčáků 
přispívá i několik spolků. Myslivecký spolek každoročně 
pořádá ples s výbornou mysliveckou kuchyní, Mama klub 
organizuje zábavné akce pro děti (např. karneval, 
lampiónový průvod), Sportovní klub pořádá turnaje ve 
stolním tenise a fotbale a pro svoji činnost využívá hlavně 
nové víceúčelové hřiště u kulturního domu. V obci působí i 
Sbor dobrovolných hasičů. Obec se pravidelně zúčastňuje 
setkání obcí, které mají ve svém názvu Poříčí. Jedná se o 
osm měst a obcí z celé České republiky a jubilejní 20. 
setkání proběhlo v červenci letošního roku právě v Poříčí u 
Litomyšle. 

 Poříčí vstoupilo do historie HBK v roce 2015 na 
47. hrách v Dolním Újezdě. A hned úspěšně, 
proto vás na 49. hrách s radostí vítáme právě 
v Poříčí u Litomyšle. Je pro nás velikou ctí a 
výzvou zároveň, podílet se na organizaci 
jednoho pokračování v již tak bohaté historii 
soutěže Her bez katastru. Nacházíte se v malé 
obci, kde ještě platí slovo a podání ruky, kde se 
udržuje pravá vesnická pospolitost a dobré 
sousedské vztahy. Nacházíte se v obci, kde se 
lidé umí bavit a rozumějí legraci, a to jak na úkor 
sebe, tak i ostatních. A budeme pochopitelně 
velice rádi, když v takové atmosféře budou 
probíhat i letošní letní 49. Hry bez katastru a 
všichni se budeme do svých domovů vracet 
s pocitem příjemně stráveného dne v okruhu 
kamarádů, přátel a známých, prostě správných 
lidí.  
 
A když náhodou nevyhrajete?…tak se vůbec nic neděje, protože jak se zpívá v hymně her: „ ...hlavně nesmí 
býti smutno, natož aby se brečelo ...“  No zkrátka buďte vítáni.  
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Ptejte se GŘ + GP + GR + GO = GŠ 

Pane generální rozhodčí : 

Dáte se podplatit, abychom vyhráli ? 
V tržní době chaotického kapitalismu lze vámi navrženou metodou při  diskrétním 
přesunu dostatečného objemu oběživa vhodně ambalážovaného v elegantních kufřících 
nenápadné diplomatické barvy, účinně a spolehlivě dosáhnout i například toho, abyste 
nevyhráli :-). Jsou ovšem někteří škarohlídi tvrdící, že to by se nemělo, že to není morální 
a že to údajně je postihováno přidělením státní poukázky na pobyt v betonových lázních 
s bezpečnostními prvky v oknech. 
Jako nestor generálního štábu, veden snahou zabránit jakémukoliv podezření 
z manipulace s výsledky, jsem několikrát navrhoval, aby se výsledné pořadí losovalo (za 
přítomnosti státní notářky, pochopitelně) okamžitě po uzávěrce přihlášek. V den konání 
HBK by se při zahajovacím nástupu okamžitě vyhlásili vítězové, no a místo trapného 
vymýšlení disciplín a bláznivého soutěžení by se mohlo bez průtahů slavit. Neuspěl 
jsem; to mne přirozeně vede k utkvělé domněnce, že cestičky jsou, leč míjejí mne 
pravidelně a trvale. No jó, ale kdo to potom zařizuje ?   

Paní generální prezidentko : 

Jak to můžeš s těma chlapama v Generálním štábu vydržet?  
Protože mě to vydržovat baví! Myslím, že jsem geneticky vybavená vydržováním již od 
přírody, stejně jako mnoho dalších žen. Ale hlavně – ti „mí“ chlapi jsou schopní. Dokonce 
všehoschopní! A když mají své dny, tak se se mnou o ten fernet i rozdělí. A když mám 
své dny já – ještě ani jednou mě nevypustili…! 
A nezmáhá tě spolupráce s takovými alkoholiky?  
Právě naopak, naše jednání jsou vždy ducha i smyslů plná. Tak například jsme nedávno 
přišli po složitém bádání na velmi zajímavou věc. Víte, že když ve slově LÁSKA změníte 
čtyři písmena a jedno vynecháte dostanete PIVO? A navíc, když ve slově LÁSKA změníte 
pě t písmen a jedno písmeno přidáte dostanete FERNET? No řekněte - to už přece 
nemůže být náhoda...!!! 
Co se do tebe vejde?  
Schválně, hádejte! Určitě neuhodnete, ale je to rozhodně míň!  

 Pane generální řediteli : 

Jak se lze stát GŘ nebo GR nebo GP nebo GO? 
Současné funkce již nelze znovu získat, neblázněte. To by byl v GŠ pěkný zmatek, kdyby 
to každý rok řídil někdo jiný. Ledaže byste si vymysleli nějakou novou funkci. Nejprve je 
samozřejmě potřeba k tomu mít všechny potřebné  i psychycké předpoklady. Po splnění 
této podmínky je potřeba zaslat okolkovanou žádost na Generální sekretariát HBK, ale 
nepočítejte, že zadarmo se vaší žádostí bude někdo zabývat. No nebude lepší zůstat 
obyčejným soutěžícím ???  

Kdy a kde budou 123. HBK ?   
První část otázky je naprosto jasná, přeci v létě roku 2053. To neumíte herdek počítat 
nebo zkoušíte matematické schopnosti generálního ředitele? Druhá část otázky již závisí 
na skutečnosti, kdo vyhraje 121. HBK v roce 2052. Pokud by si však tazatel chtěl tyto hry 
předplatit, nebudeme se v generálním štábu této aktivitě bránit a za „drobný obnos“ 
popřemýšlíme jak předplatné zinkasovat již nyní. 

Pane generální ombudsmane : 
Proč tolik chlastáš ?  
To, že jsem neustále vidět se sklenkou alkoholu v ruce je způsobeno tím, že občerstvuji 
zbylé členy generálního štábu, kteří jsou zaneprázdněni plněním svých povinností.  
Jak je možné, že vyhrávají a jsou v popředí stále stejná družstva?  
Je to způsobeno dlouholetou praxí úspěšných družstev. Jen se zpětně podívejte na 
výsledky a zjistíte, že favorité trénují celoročně i na jiných kláních, než na HBK. Jsou to 
sehrané týmy, které pak nepřekvapí žádná zákeřná disciplína. Za trénink se považuje i 
kvalitní příprava v restauračních zařízeních v domácích obcích. V neposlední řadě, řada 
těchto družstev není vůbec skoupá a na generálním štábu prostě nešetří. 
A proto, dáte se podplatit abychom vyhráli ?  
A teď mi upřímně řekněte co Vám má člověk, navíc v mé, poměrně hodně důležité 
funkci odpovědět? Víte co? Běžte do Prčic.....a nebo radši jděte, to budete mít víc času... 



    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 HBK vyprodukovaly. Dnes se společně podíváme na 
zasloužilé soutěžící z Tisové.  
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Galerie Elity Her 
G 

E 
H 

Tisová 

Družstvo Tisové startuje na hrách pravidelně od roku 2008 a dokonce 
nás jednou přímo v Tisové pohostili. Ale o tom už samotní „tisováci“ : 
 
Letos se nám dostalo té cti, díky oslovení ředitelství HBK, stanout vedle největ-
ších velikánů Her bez katastru. Děkujeme a budeme se snažit nezklamat. 
Tak odkud a za co závodíme? Tisová je obcí s rozlohou i počtem obyvatel tak 
akorát. Pohybuje se tam téměř 600 osob všech věkových kategorií na necelých 
jedenácti kilometrech čtverečních. Leží ve Východních Čechách, Pardubickém 
kraji, okrese Ústí nad Orlicí.  
První písemná zmínka o obci se datuje rokem 1407. Můžete u nás obdivovat kap-
li sv. Vojtěcha, bývalý panský dvůr, sochu sv. Jana Nepomuckého, kamenné 
křížky, památník padlých obou světových válek, selská stavení, pěkně ošetřova-
ný hřbitov nebo rodná stavení významných rodáků Tobiáše Eliáše Tisovského, 
Jana Honsy nebo faráře Josefa Kurky. 

V Tisové je k dispozici školka a škola, můžeme si zajít na nákup, natankovat na 
místní benzince anebo potěšit své smysly, především pak chuťové buňky v naší 
hospůdce, kde jsou všichni příchozí vřele vítáni. 
Občané jsou aktivní v Sokole, který je známý svými úspěchy v hokeji a především 
pořádáním tradičního Tisovského léta, dále pak ve Sboru dobrovolných hasičů, 
který byl založen již v roce 1879, v Občanském sdružení „Ecce Tisová“, jehož cílem 
je dokumentace, ochrana a obnova kulturního a historického dědictví v Tisové, v 
Mysliveckém sdružení Dubina, či jiných. Vlastně každý něco dělá a někdo dokonce 
všechno. Pokud vás zajímá více, neváhejte se zeptat a jestli nemáte koho, zkuste 
www.tisova.cz. 
Vraťme se však na chvíli zase k nám. Do tajemna Her jsme byli my (Jana a Jana, 
Lukáš, Martin a Vláďa) zasvěceni při letních Hrách v Bučině v roce 2008 a od té 
doby jsme se neodvážili a ani nedokázali vynechat jediné Hry. Co čert nebo někdo, 
kdo ho v té době zastupoval, nechtěl, jsme zřejmě vlivem nováčkovského štěstí 
dosáhli svého nejlepšího umístění, a to druhého místa a nechali se přesvědčit a při-
slíbili konání dalších letních Her v Tisovském areálu. Teď bychom raději přeskočili veškeré plánování a přípravy, i když to by 
si přál asi každý a přejdeme až k samotnému osudovému a pro letní Hry k jednomu z nezapomenutelných dat, a to k 18. čer-
venci 2009. Shrneme-li to, počasí nepřálo, nebo jsme ho špatně objednali, jak to bylo, nechtějte vědět. Déšť, spíše prudký dlou-

hotrvající slejvák provázený bouřkou, hromy a blesky nedovolil odsoutěžit ani 
základní disciplíny. Program byl proto radikálně zkrácen a pomocí mocné im-
provizace, všech zúčastněných 27 týmů „odsoutěžilo“. Nelze také nevzpome-
nout na tým Janova, který danou atmosféru notně povzbudil svou koupelí 
v kalužinách, které se na hřišti tvořily. Všechny ty malé i větší okamžiky v nás 
jako pořadatelích zanechaly hlubokou stopu a moc rádi na to vzpomínáme a 
doufáme, že nejsme sami.  
Od svých začátků poněkud proměňujeme sestavu, častými i méně častými 

„herníky“. Pravidelnými účastníky jsou Lukáš s Janou, v poslední době jsou pak 

vedle nich nejčastěji vidět ještě Lucka, David a Filip.  

A jak to vidíme do budoucna? Věšteckou kouli nemáme, takže hádá-

me, ale chceme a budeme jezdit mezi vás všechny, dokud na místo 

konání trefíme, jelikož „kdo netrefí, ten si nezaslouží startovat“. 

„Zakládající“ družstvo na 33. HBK v 
Bučině. A hned na bedně.  

A doma v Tisové jako pořadatelský 
tým. Až na to počasí.  

A „nejmladší“ fotka z února letošního 
roku na 48. HBK v Přívratě 
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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.  
K tomuto monitoringu nám již delší dobu úspěšně pomáhají dotazníky, které jsou speciálním útvarem GŠ HBK 
vyhodnocovány a výsledky pečlivě archivovány. V dotazníku 46. HBK se vás pořadatelé ze Sloupnice zeptali:          
Jaké přání byste řekli do kouzelného, na krátko utrženého sluchátka ?  
Některá vaše přání jsou vskutku zajímavá :  
 
Co víc si můžeme přát, než aby jeden druhého měl rád. K tomu ať jsou všichni zdraví a to ostatní se nějak spraví. 
Na zimní HBK sníh a slunečno, na letní HBK slunečno bez deště 
Ať lidi víc blbnou, sportovci a sportovkyně spojte se ! 
Ať se mají všichni rádi a jsou zdraví 
Chceme dobu ledovou (lihovou)     Ať se oteplý a pivo je zdarma 
My už všechno máme      Aby nebyli debilní lidi 
To se nahlas neříká      Místo potoka houbu 
Ať se mají lidi rádi      Zdraví a štěstí všem 
Abychom vyhráli      Ať je delší (kabel) 
Sviť sluníčko sviť      Polibte mi řiť 
Neber mě za slovo      Chci sud píva 
Hádej ?! 
Tak jsme zvědaví jak si Jonatán, potažmo kouzelné sluchátko s Vašimi přáními poradí ?  
Zkuste se ho dnes zeptat ? 

Řekli o (po) hrách 

Nej HBK  

V této  stálé rubrice Vás seznamujeme se všemi nej našich her. Dnes se podíváme na účastníky, kteří za naším 
bláznivým dováděním, ze své domoviny, museli urazit největší vzdálenost. O titulu nejvzdálenějšího účastníka 
pro družstvo SOULU není vůbec žádných pochyb, ale my jsme se podívali i na další pořadí této statistiky: 
 
SOUL      7. HBK Dolní Dobrouč   8 162 km 
SOUL      6. HBK Horní Čermná    8 157 km 
Plzeň    23. HBK Sloupnice       215 km 
Sedlčany   31. HBK Boříkovice       170 km 
Praha 4    13. HBK České Petrovice      157 km 
Praha 4    10. HBK Horní Čermná       155 km 
Praha 4    11. HBK Klášterec nad Orlicí      151 km 
Sedlčany   25. HBK Dolní Dobrouč      152 km 
Praha 4      2. HBK Petrovice       150 km 
Sedlčany   21. HBK Ústí nad Orlicí      146 km 
Sedlčany   29. HBK Mandl        144 km 
Praha 4    12. HBK Česká Třebová      143 km 
Sedlčany   23. HBK Sloupnice       140 km 
Hustopeče   13. HBK České Petrovice      132 km 

Udělena další ocenění GŠ HBK 
     Jak se stalo již tradicí, bylo projednáváno další udělení ocenění GŠ HBK. A tak v rámci zahajovacího 

ceremoniálu dnešních her  budou slavnostně předána dvě ocenění : 
 

Blahopřejný list GŠ HBK 
Mírovi a Alence Jílkovým 

za velmi kladný vztah ke GŠ HBK, hraničící až s opečováváním.  
 

Zvláštní cenu GŠ HBK za aktivní přístup k HBK 
přípravnému a organizačnímu výboru z Poříčí u Litomyšle 

Za osobní obětavost a statečnost při přípravě 49. HBK 
za příkladné naplňování a šíření hlavní myšlenky HBK  



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 kachen a jiné drůbeže)  

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 
na níže uvedenou adresu generálního ombudsmana, který je k tomu patřičně vybaven a plně kompetentní.  

Domove, líbezný ...  

Tak tomu se říká pekelné soustředění 
před startem ??? No co vždyť to v těch 

propozicích mají napsané. 

 A je to tady !!! Že by i Generální  
rozhodčí podlehl novodobému  

fenoménu selfie ??? 

V této rubrice pro Vás naši redaktoři s nasazením života shánějí „důvěrné“ informace ze zákulisí HBK.  
Dnes zde máme dvě fotečky ze 46. HBK ze Sloupnice. 

13:00 ČELEDÍN JÁRA: Nevím, co si s tím šaškem počít. Prej mu mám ukázat život v zemědělství. Chacha. Při kydání hno-
je si málem probodl nohu vidlema, ze sena dostal astmatickej záchvat a při dojení se pokoušel nasadit dojičku Ferdovi. 
MANAŽER KAMIL: Našel jsem životní poslání! K šípku s kanceláří! Práce mi jde od ruky a i zvířata mě mají ráda. Velká krá-
va, co jsem ji dojil, po mně zálibně kouká ještě teď. Asi jí je smutno, když je chudák sama v tak malé ohradě. 
15:00 ČELEDÍN JÁRA: Bože, ty to vidíš! Pan manažer dokázal pobláznit tři nejklidnější koně, když se na ně marně sápal. 
Musel jsem vyvést starýho Chcípáka. Je mu 22 let, je šedivej, slepej a neslyší. Ten trouba z něj přesto dvakrát spadnul, než 
jsem ho přivázal k sedlu. 
MANAŽER KAMIL: Jára na mě nejdřív zkoušel šprýmy s jankovitými kobylami, ale já se nedal. Sotva se mě pokusily shodit, 
obratně jsem seskočil. Nakonec jsem dostal statného bělouše. Jakmile mi Jára dal na sedlo profesionální postroj, seděl jsem na 
něm jako přišitý. 
16:00 ČELEDÍN JÁRA: Konečně jsem se trochu pobavil. Odebíral jsem krávám krev na testování a manažer mi je měl při-
držovat za ocas. Nikdo mu neříkal, aby si stoupnul těsně za ně a ocas držel nahoře. 
MANAŽER KAMIL: Malá nehoda ve stodole, ale s tím musíme my, chlapi od krav, počítat. Ještě, že mám s sebou náhradní 
košili. 
17:00 ČELEDÍN JÁRA: Na statku končím, tohle fakt nemám zapotřebí. Manažer nejdřív zastřelil krůtu puškou na krtky. 
Pak jsem ho na chvíli pustil z očí, protože už jsem ho fakt nemohl ani cejtit, a on vlezl v tý svý pitomý červený košili k Ferdovi 
do ohrady. Mám naštíplý dvě žebra, Milan ukousnutý ucho a předseda schytal kopanec, víte kam. Nechám se najmout na 
výškový práce a budu opravovat rozhledny. 
MANAŽER KAMIL: Na závěr trocha vzrušení. Poté, co jsem zastřelil dravce, který se chystal zmasakrovat kuřata, si mě chla-
pi začali vážit. Možná i trochu žárlili na mou šikovnost. Když jsem šel poplácat tu smutnou krávu do ohrady, tak ji ode mě 
odháněli. Ale když jsem odjížděl, tak Járu bolelo u srdce, jeho parťák Milan seděl s hlavou v dlaních a director se mi dokonce 
klaněl. Za měsíc mě čeká kurs výškových prací na rozhlednách. 


