
Vážení přátelé, kamarádi 

Když jsem opět, tentokrát naprosto neplánovaně, dostal příležitost ulevit si na úvodní straně našeho 

nejskvělejšího periodika, o tématu mé úvahy nebylo zdaleka pochyb. Když jsem se 10. srpna 1996 na 9. Hrách bez 

katastru v Jarošově poprvé potkal se soutěžním družstvem z malé obce zvané Březiny, nemohl jsem v tu chvíli 

tušit jakého vskutku až historického okamžiku jsem byl přítomen. Po náročných „seznamovacích procedurách“, 

ze kterých mě bolela hlava ještě v pondělí, jsem se totiž dozvěděl, že moje geniální  recesistická myšlenka z roku 

1992, není v širokém dalekém vesmíru zdaleka jediná. Rázem jsem zjistil, že „nějací šílenci“ z nějaké výspy 

Pardubického kraje, mají podobné, dalo by se říci až  totožné, smýšlení. A v tu chvíli jsem si slastně oddychl, že 

přeci jen na tu „recesistickou osvětu“ nebudu tak osamocen. A tím zdaleka a v žádném případě nechci 

zpochybňovat velké zásluhy všech  ostatních bezejmenných pořadatelů všelijakých, převážně vesnických akcí, 

které se týden co týden odehrávají po celé naší vlasti zaslíbené. 

Od tohoto prvního setkání již uplynulo neuvěřitelných 21 let a tato parta nádherných lidiček se za tu dobu 

pečlivě a právem usadila v tomto našem společném recesistickém soukolí zvaném Hry bez katastru. A co je 

důležité, dokázala nás už čtyřikrát úspěšně pohostit ve své, sice velikostí malé, ale o to víc činorodé obci. 

Skutečnost, že to v prvních třech případech bylo pokaždé v zimě (2002, 2004, 2013), byla pro tým tak „frustrující“, 

že vítězná motivace na každých dalších letních hrách byla více než patrná. A zde se naplnilo ono známé rčení : 

„Kdo si počká ten se dočká“. Doslova „tropické“ vítězství v létě roku 2013 v Přívratu konečně zajistilo to 

toužebně vyhlížené letní pořadatelství a vy jste si díky tomu mohli v roce 2014 prohlédnout poprvé další nový 

areál, který svojí nadmořskou výškou 615 m, jen těsně zůstává druhým nejvýše položeným areálem v historii 

našich her. A vy můžete zapátrat v paměti, který že je položen nejvýše. (Pro vás, kteří pečlivě čtete náš plátek, to 

rozhodně nebude žádný problém.)  

Ale zpět k tématu, já bych zde skromně podotkl, že když se daří, tak se daří a proto po nádherném druhém místě 

březinských, na loňských „indiánských“ hrách v Poříčí a po jejich neméně statečném rozhodnutí opět pořádat, 

máte dnes podruhé příležitost strávit krásný den v tomto nádherném koutu přírody. A zdaleka nejen to. Jak 

známe naše březinské kamarády, není to všechno. Oni nám totiž opět připravili něco navíc. Své páté 

pořadatelství, kterým se zároveň vyšvihli na druhou příčku v počtu hostitelů, vyšperkovali spojením obou našich 

akcí. A proto dnes máte možnost být svědky historického milníku, kdy dvě stejné recesistické akce, které vznikly 

nezávisle na sobě, budou sdílet stejný areál a tudíž probíhat společně. Naši dnešní hostitelé sice prohlašují, že je 

to poprvé a zároveň naposledy, ale já bych se dalším společným průsečíkům v následujících desetiletích 

rozhodně nebránil. A to protože my, jako Hry bez katastru, jsme teď na řadě ukázat našim kamarádům ze 

Žďárských vrchů to naše podhůří Orlických hor. Ale dost už spekulování, je před námi sobotní den, který si 

můžeme zpříjemnit a naplnit jenom my sami a nezáleží zda jsme vesnicky dospělí nebo bez katastru. 

A co tedy popřát 76. Vesnickým hrám dospělých bez katastru ? 

Co největší množství fantastických lidiček, kteří stráví nezapomenutelné chvíle na tomto krásném místě.  

Nádherně prožitý den Vám přeje 

Váš Generální ředitel HBK Tomáš Stejskal 

Historický okamžik 

 V.Březinský 
HBKaleidoskop  

Hravě bezkatastrofálně letňo– zimňo dvojpololetní občasník 

Ročník : MMXVII Číslo : Třicetjedna letňí Březiny u Poličky   29. 7. 2017 



Stránka 2   

Vítejte popáté na Březinách a podruhé v létě 

Březiny je malá, krásná vesnička na Českomoravské vrchovině. Malebným údolím v jižní 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. Každé z těchto míst má své 
kouzlo a stejně dobře se můžete 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 množství hub a dodnes žije 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 každý sám pro sebe, 
na různých místech, aniž by pomýšleli na založení nové osady. 
Ještě před založením 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 železa. V pozdější době patrně 
z nedostatku listnatých lesů, ze kterých se pálilo dřevěné uhlí v 
milířích, a na němž byly hamry přímo závislé, všechny zanikly. 
Počet obyvatel naší obce byl vždy přímo úměrný pracovní 

příležitosti. 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 čehož 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. 
 
Život 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 Sdružení 
dobrovolných hasičů, Tělovýchovná jednota a občanské 
sdružení RKV. Právě zásluhou posledně jmenovaných Vás 
můžeme už popáté přivítat na HBK v naší obci. Rádi se smějí a 
tak se zaměřují především na “vhodné” využití 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 běžkách, na hory, na 
vodu, venčit kačery atd., no zkrátka snaží se aktivně, a hlavně s humorem „žít“. 

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

Taky žížaloidně chobotíš dole bez?  
Díval jsem se dnes ráno, je to stejné jako u kladeče otázky, a nejenom dole. 
Jaký doping užíváš a který soutěžícím toleruješ ? 
Na mne výborně působí dobrá nálada. Ta má tu výhodu, že se za ni neutratí. Nevýhodou je 
samozřejmě to, že ji nelze sehnat v prodejně, ale jenom mezi lidmi, což je naopak proti tomu kladně 
dobře pozitivně prima. Někteří všichni soutěžící mohou i 44 x potvrdit, že tolerance stran dopingu 
je bezbřehá. Matně vzpomínám, že jsme zcela výjimečně museli účastníky her přesvědčit, aby 
raději nepokračovali v závodění kvůli ztrátě stability a orientace a všeho. Dopadlo to v pohodě a 
dohodě velmi dobře. Všichni jsme se vždycky nakonec někam dopingali.  
Co říkáš na korupci – pivo za výhru ? 
Jestli to néni v naší kotlině až moc, si říkám.  
Plastika ? 
Ptáte se zasvěceně, miláčkové moji. Já totiž mám osobní zkušenost se silikonem, ale né kvůli 
oblinám, nýbrž kvůli specifické hmotnosti (větší než voda, říkali). Vydržel mi tři perné týdny a 
nikomu tuto zkušenost nedoporučuji. 
Paní generální prezidentko : 

Kolik máš koní? 
Musím tazatele zklamat, ale s koňmama si na mne prostě nepřijdete. Myslím, že jsem dnes spíše 
obklopena ptáky (nic osobního, drazí kolegové z GŠ!). Ptákománie je všude. Lidi se naparují jako 
pávi, civí jako vejři, hádají se o slepičí kvoč, mají kachní žaludky a kuří oka. Věší si hejly na nos, 
snášejí do hnízda a kradou jako straky. Chlubí se cizím peřím a jsou přelétaví, věčně sejčkují. Doma 
mají holubník a tam buď chytají lelky nebo vrkají jako holoubci či se pro každou maličkost 
načepejří a pak nadávají jako špačci. Ženský občas klofnou chlapa, ale holubičky, žežulky a 
křepelky se zakrátko změní v husy, slepice či krůty… A dost! Zavírám zobák! 
Jak se chová sexuální housenka ? 
Dle přesných pravidel, jinak bychom ji na GŠ bez milosti rozebrali (orálně samozřejmě) a 
pozastavili činnost v tomto oboru na všech HBK. Přesná pravidla najdete na webových stránkách. 
Na internetu se beztak najde každá blbina. 
Jak jste se měla včera v noci ? 
Tak nějak si nemohu vzpomenout. Jestli to nebude tím, že jsem večer usnula… 
Pane generální řediteli : 

Co říkáš dnešní meteorologické situaci ? 
Samotná meteorologická situace se pro dnešní den jeví poměrně dobře, slunce se možná ukáže 
možná taky ne, když budou mraky nacucaný tak si uleví, hlavně přes den bude světlo a v noci tma.  
Ale úplně nejdůležitější je, jak říká ten rozcuchanej pán v televizi, aby bylo slunce v duši !!! 

Jak vysoká pojistka je uzavřená na HBK ?  
Je pravda, že se v této oblasti nějaký ten čas pohybuji, ale mám obavu, že takovou koncentraci 
srandy, dobré nálady, kamarádství, recese a pozitivní energie nepojistí žádná ze současných 
pojišťoven. To si prostě musíme pomoci sami. 
Má žížala hlavu ?  
Je vidět, že víte koho se máte zeptat. To vím náhodou úplně přesně. Tento prvoústý článkovaný 
živočich s coelomovou dutinou, který se řadí do kmene kroužkovců, podkmene opaskovců a třídy 
maloštětinatců má přední část (hlavičku) užší a vybíhá v hmatový prstík, který napomáhá při 
orientaci, zadní část pak je naopak zaoblená. Ale jinak to jsou stejně pěkný potvory, protože vám 
po dešti lezou úplně všude a jak se rychle množí. 

Pane generální ombudsmane : 
Proč jsi nevzal fleka po Motejlovi ? 
Velmi jsem se touto nabídkou zabýval a zvažoval všechna pro i proti. Nakonec jsem dospěl 
k rozhodnutí, že by bylo nesprávné nechat se obklopit asistentkami a poradci,  jež většinu důležité 
práce vykonají za Vás. To není moje parketa. A hlavně, kdo by pak vykonával zodpovědnou funkci 
Generálního ombudsmana HBK ? Tato funkce je totiž doživotní a to rozhodlo….  
Proč pijete, když Vám to nechutná ? 
V zásadě člověk pije z několika důvodů. Jednak tekutiny bez obsahu C2H5OH za účelem přežití a 
zabránění dehydratace organismu. To je ten případ, kdy pijeme byť nám to někdy nechutná. 
Naprosto ojediněle ale nastane situace, kdy pijeme tekutiny s obsahem C2H5OH. Část takovéto 
tekutiny uspokojí fyzikální potřeby organismu ve smyslu zabránění dehydratace a část způsobí 
rozšafný pocit uvolnění těžko popsatelný a pro každého jedince originální. Může se stát, že v první 
chvíli Vám takový nápoj nechutná, ale právě pro jeho jedinečné vlastnosti ho občas pozřeme 
všichni. 
Jak s korupčním zákonem na HBK? 
Nebudeme na tom nic měnit, vše necháme tak, jak to fungovalo doposud a bez problémů. 



    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 celkem pochopitelně 
podíváme na naše hostitele, kteří se dnešním pořádáním prodrali na druhou příčku v počtu pořádajících.  
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Galerie Elity Her 
G 
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Březiny 

Když jsme v létě roku 1992 uváděli do života tento náš společný pro-
jekt, zvoucí se HBK, neměli jsme nejmenšího tušení o tom, že v hlubo-
kých hvozdech Žďárských vrchů, v maličké vesničce s názvem Březi-
ny, se v hlavách několika nadšenců rodí úplně podobný projekt, akor-
át pod názvem Vesnické hry  
dospělých. Trvalo ještě další čtyři roky než se cesty obou projektů 
potkaly. To se psal rok 1996, kdy naše HBK, „vyrazily“ do sousední-
ho svitavského okresu a březinští si chtěli okouknout podobně smýš-
lející „blázny“ a přišli si zasoutěžit na 9. HBK do Jarošova. Od té doby 
je družstvo Březin pravidelným účastníkem HBK a několikrát jsme již 
měli možnost okusit nezapomenutelnou atmosféru HBK, pořádaných 
zde na Březinách. Dnes jste navíc svědky historického okamžiku, kdy 
se obě akce poprvé a doufáme že ne naposled, odehrají současně. A 
co na to samotní aktéři : 
 

Historie březinské hravosti je dlouhá téměř 40 let. Dle hlavy všeho hraní 
a bláznění Lenky Štursové se začala psát tehdy, když se na Březiny při-
ženil Béda Pazdera a přinesl do zapadlé vísky civilizaci. Zanedlouho se 
do této civilizované obce po vzoru Bédy přiženil Standa Mešťan, který 
přinesl kulturu. A pak, jak říkají pamětníci, se to rozjelo. Vznikly tak 
Cesty pohádkovým lesem, maškarní pro děti i dospělé, Venčení kačerů 
a samozřejmě již zmíněné Vesnické hry dospělých.  
 Tihle „staří pardálové“ za vydatné pomoci nastupující generace táhnou 
káru hravosti a šílených nápadů dál. A došlo to tak daleko, že letos se 
březinští rozhodli obě  bláznivé akce (HBK a Vesnické hry dospělých) 
propojit.  
 

„HBK jsou za ty roky pro 
nás srdeční záležitost.  Poprvé jsme se zúčastnili 9. HBK v Jarošově 
a od té doby jsme ani jednou nevynechali. Vesnické hry dospělých 
jsou náš vlastní výmysl, takže spojení obou a společné vyblbnutí se, 
musí být zákonitě pecka.“, říká Lenka Štursová.  
 

Co si budeme říkat, není jednoduché tohle připravit.  

 

Ale v civilizované (Béda), kulturní (Standa), nápadité (Lenka)  

a všehoschopné (celá ta parta RKV) vesnici není nic problém. 

Tak ke startu, připravit, pozor, FFČÍÍÍÍLLL !!! 

Březinské zázemí je již léta vyhlášené.  
To se pak soutěží. A vyhrává. 

Největší důraz se samozřejmě  vždy klade 
na kvalitní pitný režim. 

Březiny opravdu nemusí řešit své členy do 
týmu. Roste jim celá nová generace. 
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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 příležitosti letního půlkulatého jubilea jsme Generálnímu řediteli HBK a Generální prezidentce HBK položili 
dvě zvídavé otázky : 
 

1. Na kterých hrách Vám bylo za uplynulých 25 let nejpříjemněji ? 

GŘ: Odpověď na tuto otázku nebude zdaleka tak jednoduchá, jak se na první pohled zdá. Každé ze 50-ti 
pokračování našeho společného „bláznění“, mělo totiž svoji jedinečnou a neopakovatelnou atmosféru a každý 
pořadatelský tým si zaslouží to „své“ absolutorium za „svůj styl“ s jakým se s touto nelehkou úlohou vypořádal. 
Místo upřednostňování, chci všem lidičkám upřímně poděkovat, že tu „naší káru“ pomáhají již dvacet pět let 
táhnout dál. A spokojené tváře a dobrá nálada je vždy tou nejlepší odměnou. 
GP: Na všech! Ať v zimě nebo v létě, vždy se v mých vzpomínkách najde něco (nebo někdo), co stálo zato. Jednou 
maximálně suprová disciplína, podruhé nečekaná taktika jednotlivých družstev, potřetí skvělý pořadatelský tým, 
počtvrté … Zkrátka jsem prostě ráda, že u toho můžu být! 
 
2. Na které hry si nejčastěji vzpomenete v souvislosti s počasím ? 
GŘ: Zřejmě vzhledem k naší záslužné činnosti, se k nám počasí ve většině případů chovalo milosrdně i když v 
několika  případech to bylo doslova o poprsí vietnamské ženy. Doposud jediné, kde to ani asiatka nezachránila, 
bylo léto roku 2009 v Tisové, kde musel být kvůli průtrži mračen, zkrácen program o tři soutěžní disciplíny. A 
moji favorité na které si vždy vzpomenu : „zimní“ letní hry na Mandlu, „pilinové“ zimní hry v Březinách, Horní 
Dobrouči a Řetové. Ale hlavní je že 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 (přežila jsem díky stanu s medovinou…), super jasno na 
pilinách v Březinách a taky mrazivý, ale slunečný a jasný Mandl. Léto – průtrž mračen po vyhlášení výsledků na 
7. HBK v Dobrouči, nezapomenutelná Tisová (tam jsem ale nebyla, vyprávění kolegů z GŠ jsou však vždy velmi 
barvitá…) a taky studený a mokrý Mandl. Ale taky spoustu míst, kde jsme se rádi nechali osvěžit dobrovolníky 
z řad hasičů i GŠ! 

Řekli o (po) hrách 

Nej HBK  
V této  stálé rubrice Vás seznamujeme se všemi nej našich her. Dnes si připomeneme opět trochu zeměpisu a 

podíváme se na největší a nejmenší počet obyvatel pořádajících měst a obcí 
 

Nejvíce a nejméně obydlené pořádající obce, kde se odehrály HBK 
 
Nejvíce obydlené obce:      Nejméně obydlené obce: 
 
Česká Třebová  16 069 obyvatel    České Petrovice 149 obyvatel 
Ústí nad Orlicí  14 377 obyvatel    Březiny   154 obyvatel 
Letohrad   6 192 obyvatel    Jarošov   179 obyvatel 
Dolní Dobrouč   2 574 obyvatel    Bučina   223 obyvatel 

Udělena další ocenění GŠ HBK 
     Jak se stalo již tradicí, bylo projednáváno další udělení nejvyšších ocenění GŠ HBK. Bylo rozhodnuto o dvou 

dalších a tak v rámci zahajovacího ceremoniálu na Březinách budou slavnostně předána tato ocenění : 
 

Blahopřejný list GŠ HBK 
Libušce a Honzovi  

u příležitosti narození první vnučkybéká Libušky V,  
za to, že svým příkladným nasazením navyšují členskou základnu HBK  

 
Rytířský řád GŠ HBK za aktivní přístup k HBK 

Obci Březiny 
za osobní obětavost a statečnost v uplynulých 21 letech,  
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 kačen 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.  

Přišel nám e-mail 

Copak asi bude chtít družstvo Bořin za 
společnou fotku se slečnou rozhodčí, že 

by nějaká korekce času ??? 

 Kdyby si raději více hleděli správnému 
odečítání času ze stopek, než takovéto 

miliskování před objektivem !!! 

V této rubrice pro Vás naši redaktoři s nasazením života shánějí „důvěrné“ informace ze zákulisí HBK.  
Dnes jsou středem pozornosti březinští rozhodčí. 

Toto jsou tři kouzelný hovna. 
Tato hovna co jsi obdržel mají kouzelnou moc. Musíš je do 24 hodin odeslat co  
nejvíce lidem a hovno se tě držet nebude.  
Pokud to porušíš – budeš mít do smrti hovno ... 
Pan Petr hovna odeslal a přesto že měl do té doby hovno, do 3 dnů vyhrál v loterii... 
Alenka hovna odeslala a už nikdy do žádného nešlápla… 
Paní Jitka neposlechla a do smrti ji zůstalo akorát to hovno co neodeslala….. 
Pan Jirka neodeslal – do hovna venku šlápnul, upadnul a do smrti hovno uslyší…. 
Řezník Karel si hovna ponechal doma a umřel na zácpu… 
Tonda prošvihl odeslání a zesral se od hlavy až k patě…. 
Takže hovna odešlete co nejdříve a při výběru přátel si zanotujme : 
A přec každý kdo tu žije, měl by hovnu poctu vzdát, 
co jsou platný miliony, když nemůže člověk srát? 
Ale jedna věc mne těší, v hovnu čerpám nauku, 
v hovně jsme si všichni rovni, bez reptání, bez hluku. 
Ať ho vysral cigán v háji, nebo slavný generál, 
hovno podrží svou formu, no a smrdět bude dál! 
 

Shit prosperity !!  -  Hovnu zdar !!  -  говно успех !!  -  Scheisse heil !! 

http://slovniky.centrum.cz/search.php?lang=11&q=govno
http://slovniky.centrum.cz/search.php?lang=11&q=uspech
http://slovniky.centrum.cz/search.php?lang=3&q=Scheisse
http://slovniky.centrum.cz/search.php?lang=3&q=Heil%21

