
Manifest Mírovců 
 

    Mírovec je jedinec mužského, v krajním případě i ženského pohlaví, inteligence 

všeobjímající, vzhledu šarmantního a jater olbřimích, jenž splňuje následující 

podmínky (veškeré nadčasové charakterové vlastnosti Mírovce byli odvozeny nebo 

převzaty od zakládajících členů – Jaryna, Ondyse, Houmra a Bařina): 

 

 
1) Ten, kdo je nebo chce se státi Mírovcem NESMÍ za žádných okolností, pod 

trestem přeřazení do tzv. Klubu nesmělých kefíráčů, oslovit Houmra HOUMÍ!!! 

 

2) Musí minimálně 4 krát absolvovat se zakládajícími členy litbu trhem zvanou : 

“chrst na dřeň“ bez potupného potkání pověstného Zvratka Kosiče 

 

3) Musí rád zpívat, hodovat, radostnit se a běsnit společně se zakládajícími členy 

 

4) Nesmí lézt zakládajícím členům na nervy anóbrž je totálně srát 

 

5) Musí požívat nealko pouze jako doplňek alka či k  dočasnému zahnání 

rošťačivé opičky Fernetky 

 

6) Může kritizovat zakládající členy pouze ledabyle a tzv. inverzní kritikou – 

příklad:“nechlastej tolik páč na mě nic nezbyde!!“ 

 

7) Musí umět vytušit Jarynovu tajnou touhu vrhnout a bryskně vložit pod něj kýbl 

 

8) Ryčet s Houmrem do brzkých ranních hodin minimálně 3 krát za rok 

 

9) Musí se pokoušet přepít Ondyse objednu akci a ukecat Bařina ať chvíli drží 

hubu aspoň na 15 minut... 

 

10) ...a především se musí všude chlubit tím, že je MÍROVEC!!! 

 



   Jakožto v každé kvalitně řízené organizaci i zde májí členové možnost osobního 

růstu a samovzdělávání. Odměnou jim pak bude i růst profesní spočívající v získání 

vyšší hodnosti na Míroveckém triku slávy.  

 

   Hodnosti i případný postup či degredace budou udělovány 1x za rok u příležitosti 

založení Mírovců na velkolepé akci zvané Chmeloň. Hodnocení bude vždy zcela 

subjektivně závislé na zakládajících Mírovcích, kteří mají právo veta a kteří se na 

přijetí nového člena/ů musí shodnout JEDNOHLASNĚ!!! Protesty ze stran čekatelů 

jsou nepřípustné a naprosto zbytečné. 

 

Hodnosti: 
                     

„Srkač/Srkačka“ 

„Chrstač/Chrstačka” 

„Klopič/Klopička” 

      CHMELOŇ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přísaha: 
 
Ať jsem černý nebo bílý, pivo dá mi vždycky síly, 
proto stávám se Mírovcem, by mi bylo více nežli otcem. 
 
Pípu , soudek vždycky budu ctít, na přátele dopustit nikdy nedám, 
kdykoliv půjdu s Mírovci se zpít, z podlah rád je totiž zvedám.... 
 
Tak přísahám!!! 
 
 
 


