
1. Ahoj, sme partia kamarátov z celého sveta 
a aj keď bývame všetci v Brne, nemáme to k 
sebe úplne blízko, takže sa celkom často 
navštevujeme. Ja napríklad často prespávám 
u svojej najlepšej kamarátky vládkyně 
Slovenska. Dnes ráno som sa najskôr vydala 
za susedom Olomouca. Od neho som 
pokračovala za Baťovým dedičom. Potom 
som išla cez husitu až k sestrám na víno. 
Než som sa večer vrátila k podunajské 
kráske, stavila som sa ešte u severočecha, 
lebo som si tam zabudla veci na maľovanie.

2. Susedka (hovorím jej susedka, aj keď býva na úplne inej ulici) má pravdu. Tak napríklad 
ja zvyčajne raňajkujem u vládca Ukrajiny, potom pokračujem k priateľovi Alexandra 
Lukašenka a zastavím sa aj u svojej krajanky, ktorá pochádza z podhoria Nízkych Tatier. 
Zastavím sa u sebe doma a na obed skočím ke kámošovi, co varí Zubra, na olovrant 
naspäť k sebe domov. Večer zakončím u toho, ktorý má najbližšie k Moskve.

3. Po pár stakanech vodky včera 
večer se probouzím u vládce 
Anglie. Zajdu trochu poštudovat za 
inženýrem, co přesunul kostel 
po kolejích. Od něj vyrážím lovit tu 
kočku ze sousedství, co měla za 
svobodna jméno na P. Když to u 
ní neklapne, zajdu zachlastat k 
sestrám z jižní Moravy a potom 
to u podunajské krásky zkusím 
znovu. Na závěr dávám ještě 
panáčka s tím, kdo se 
přejmenoval kvůli Klementovi. 
Občas už jsem teda po celým dni 
trochu nakřivo, ale to nikoho 
nemůže zmást.

4. Well, i když žiju v Brně už dlouho, stejně je dobré mít po ruce plán. A dobrou společnost. 
Nejraději začínám u vládce Běloruska a hned po něm navštívím vládkyni Slovenska. Často se 
pohádáme - popisujeme sice úplně stejnou věc, ale každý to bereme z jiné strany. Naštěstí 
můžu všechny pře vyřešit u toho, jehož jméno je přesmyčkou představeného kláštera. 
Musím se pak jít vládkyni Slovenska omluvit. Návštěva u kamarádky, jejíž obě jména začínají 
stejně mě potom vždycky zase rozveselí. Skočím na čaj k vládci Běloruska a den kočím u 
vládce Ukrajiny. Jak vidíte, vládců je tu sice hodně, ale ne všichni. Občas bych si rád zašel na 
luxusní nákupy k vládkyni Francie, ale ta bohužel nebydlí v Brně.

5. Vstávám u hrdiny Nohavicovy písně,  
obědvám u fanouška královny Alžběty 
druhé, večeřím u organizátora festivalu 
filmů pro děti. РАЗУМЕЕЦЕ?

6. Stejně jako všichni ostatní bydlím přesně 
uprostřed ulice. Tam se taky každé ráno 
probouzim, u sebe doma. Na snídani zajdu 
za kamarádkou, co měla za svobodna 
jméno na P, a potom za kamarádem na 
ohyb Lužnice. Večer zajdu na skleničku k 
jihomoravským sestrám, to je vždycky 
velká zábava. Nakonec se ale vydávám spát k 
sobě domů, nebudu přece nikomu špinit 
prostěradla.

7. Tož já si na dlóhé vandrování 
nepotrpím, raděj si někde v klidu 
maluju. Občas je prostě nutné 
trochu zapojit představivost. Když už 
někde su, tak u toho, co 
přestěhoval kostel po kolejích. Pak 
se stavím na slovíčko u fanouška 
královny Alžběty II. a potom 
končím co možná nejblíž Moskvě.

8. Já nejčastějc chodím stejně jako jeden další 
kámoš, ale v protisměru. Taky nocuji u sebe 
doma, ale hned ráno se stavím u pravěkých 
Venuší - ty mě vždyky naladí na uměleckou 
vlnu. Potom si zajdu ke kamarádovi pro 
hnědé uhlí a navečer nabírám inspiraci u 
podunajské krásky. Večer se vracím zpátky 
k sobě domů. A po večerech kreslím. Co taky 
jinýho?

9. Já mám rád kurwa dobry 
chlapy, svůj tah začínám u toho, 
co teď má problémy kvůli 
Majdanu. Pak se stavím u sebe 
doma – obačas se píšu na T a 
jindy na C, záleží na tom, na 
kterém břehu řeky se zeptáte. 
No... pak pokračuji k vládci 
Anglie a od něj k severočechovi. 
Na každou další jízdu se vždycky 
těším, hlavně se nenechte 
odradit, když to nebude bardzo 
piękne.

10. My jsme takové nerozlučné sestry, a tak všude chodíme spolu. Nečastěji 
začínáme u toho, jehož jméno připomíná tupé zbraně, což zní trochu 
nebezpečně, proto radši pospícháme nejblíž Moskvě. Ani tam se ale moc 
dlouho se nezdržíme, radši pokračujem k holce, jejíž obě jména začínají stejně 
a pak na kafíčko k podunajské krásce. Až proberem všechno, co máme 
společné, stavíme se ještě u souseda Olomouce na korbel jeho piva. Vrátíme se 
k té, co měla za svobodna jméno na P, a končíme u přítele Alexandra 
Lukašenka. V Brně se nám moc líbí, i když to můžeme vnímat lehce zkresleně.

11. Tak teď už nás znáte všechny. Já vždycky nocuji u sebe doma, odkud 
se vydávám na návštěvu za tím, kdo vaří Zubra. Potom se stavím 
pozdravit podunajskou krásku, která se taky nechala přejmenovat, jako 
já. Potom navštívím ještě majitele hnědého uhlí a zajdu k sestrám na 
víno. Večer navštívím kamaráda, který nám hlídá děti během prázdnin 
(on tvrdí, že to není podstatné, ale pro nás je to přídavné). Na noc se 
vracím k sobě domů. Už jsme říkali, že všichni bydlíme v Brně a rádi 
malujeme?
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3 Následující stanoviště hledejte u hřiště.


