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Ahoj Borku, já tě poprosím jako už vícekrát v minulosti o překlad do hantecu. 
Z Nedvědice jsem jel osobním vlakem do Tišnova. Z Tišnova jsem ze stanoviště č. 4 odjel 
autobusem na zastávku Veverská Bítýška přístav. Pozor, tato zastávka je na znamení. 
Z Nedvědice valil Peťa Světošlápek richtunk Tišnov po glajzách córákem, tam na štyrce hópl 
na karosu a valil do Bítýšky k portu na Pryglu. Bacha, je to bedarfshaltštelle, takže šofcovi v 
busu musíte dat hlášku. 
Přístav proto, že od zastávky je to jen asi 300 metrů k místu, odkud je možné pokračovat lodí. 
Loď měla krásné jméno: Morava. 
Néni to ani půl kilasu od fleku, kde vytruknete z busu, tak proto. A ten šíf měl betálný méno - 
Morava. 
Jízda lodí nabízí zajímavou podívanou. Klidná hladina se po projetí lodě přece jen zvlnila. Na 
březích bylo docela dost rybářů. Od vody je nádherný pohled na hrad Veveří. 
Na štrece šífem si proladíte jodovky. Vasrovica za ňém vypadala jak rozréplá vod Titaniku. 
Fišlařů kolem bylo jak na koncertě Evy a Vaška a ten čuz na Ajhorn gracnu je betálné. 
Vystoupil jsem v Bystrci. Došel jsem asi 500 metrů k tramvaji. Jel jsem do centra města. 
Vystoupil jsem na zastávce Česká. Kolem budovy Ústavního soudu, kolem lékařské fakulty a 
Tělocvičny pod hradem jsem byl na okraji parku pod Špilberkem. 
Peťa z šífu vyhópl v Bástru a kolem kotvy piloval na šalinu a hasil do štatlu. Ze šmirglu 
vypadl na Čáře, vybral bógnu kolem Ústavního mléna, felčarský hochbódy a maló stopku 
sfachčil u Tělárny pod Špénó. 
Ještě něco o té tělocvičně: Byla postavena v roce 1867 ve stylu německé novogotiky pro 
německý tělocvičný spolek. V současnosti ji využívá Fakulta sportovních studií Masarykovy 
univerzity. Tělocvična je kulturní památkou. 
Ten novodur gotické barák sfachčili před kilojárem a pětapade jařinama pro skopčáckó 
tělomrskovó partyju, dneska tam hébó štylkem kó a sokolíci z Masárny a pod palcem ho majó 
památkáři. 
Čas jsem měl, a tak jsem vystoupal až nahoru k hradu. Shora jsou velmi dobré rozhledy na 
všechny strany. 
A poněváč je Peťa tryskomyš, tak jak hodil špiz na raky a zgóml, že má eště časůvku, stróhl to 
horajn na Špilas, kde si proladil obrazovku a zmerčil naše betyš Brnisko. 
Sešel jsem dolů na ulici Husovu a přes náměstí Svobody jsem došel do budovy ČRo Brno na 
Beethovenovu. 
No a pak se skutálel na Husovku a durch Frajplac dosmykoval Peťa do Erbéčka na 
Béthovenku. 
 
 
 
 


