
Moji milí lidičkové! 
     Jelikož jsem zvítězila v náročném výběrovém řízení (Ententyky, dva špalíky,…), vítám Vás dnes nad 
stránkami našeho – vašeho báječného občasníku já.  
     Jubilejní 20. Hry bez katastru se konají 2. 2. 2002, tedy v den, jehož datum je pro mnohé z nás magické až 
mystické. Protože u nás v generálním štábu pracujeme s informacemi mezikontinentální, ba mezigalaktické 
dimenze, založenými zásadně na bázi přísné vědeckosti, varuji vás raději hned. Dle nejnovějšího výzkumu 
vedeného nejmodernějšími metodami (postavení či nepostavení planet a dalších těles, numerologické šetření, 
kávová sedlina, křišťálová i jiné koule)  nám dnes totiž hrozí hodně škod na duševním zdraví i na majetku, ti 
kdož padnout mají – padnou, ti kdož mají zůstat – půjdou dál. Muži budou mít osobní potíže, ženy budou 
sobecké. Dařit se bude lidem aktivním, vypočítavé a nečestné jednání bude po zásluze odměněno. Rada pro 
meziobecní katastrofální jury – pozor na chybná rozhodnutí!     Tolik “hryskop”. 
     Doufám, že v Březinách dáme všem pesimistickým předpovědím pro tento den na frak. Vždyť není nutno, aby 
bylo přímo veselo. Hlavně nesmí býti smutno, natož aby se brečelo…! 

                                                                                                                                       Vaše generální prezidentka HBK 

Objednávka triček a čepic pokračuje 
Na 19. HBK v Dolní Dobrouči jste na vlastních tělech členů Generálního štábu mohli zhlédnout nově vzniklá 

trička a čepice HBK. Protože bude objednávka provedena až při větším množství a doposud se shromáždilo jen 
několik objednávek, žádáme proto družstva, která ještě mají zájem, nechť si trička nebo čepice objednají, buď 
prostřednictvím objednávky na naší internetové stránce nebo osobně u generálního ředitele. 

Prezentace družstev na internetu i nadále 
    Již na minulé hry jste měli za úkol pokusit se vytvořit prezentaci svého družstva, která by se dala zveřejnit na 
naší internetové stránce.I tato akce zatím nevzbudila příliš mnoho zájmu, ale já pevně věřím, že této možnosti, jak 
zviditelnit vaše družstvo nebo obec, využijete a náš odkaz Družstva se brzy zaplní i tou Vaší prezentací.  

Stálí dopisovatelé HBKaleidoskopu jinak 
Od tohoto čísla je schéma našeho plátku odlišné a proto pro zajištění co nejvyšší kvality HBKaleidoskopu je 

potřeba více rukou, nohou, očí, uší a dalších potřebných orgánů. Proto vypsala redakční rada již před rokem 
konkurz na obsazení míst stálých dopisovatelů za jednotlivé družstva či regiony. Jelikož se nám z Vašich řad 
nikdo nepřihlásil, zařídili jsme se jinak. Takže se dnes nechte překvapit. 

Naše stránky na nové doméně 
Návštěvníci naší internetové stránky jistě zaregistrovali že v novém roce se stránky „přestěhovali“ na doménu 

www.hbk.cz. Tím se splnil dávný sen generálního ředitele, mít naše stránky na vlastní doméně. Registrační 
poplatek za zřízení domény uhradili členové GŠ z vlastních zdrojů. 

Proběhla 2. Schůze Generálního štábu HBK 
Ač byla tato schůze naplánována na červen 2001, nedostatek času členů GŠ byl natolik velký, že až teprve 18. 

ledna 2002 se v plánovacích kalendářích všech členů GŠ utvořila dlouho očekávaná skulinka a mohla tak 
proběhnout 2. Schůze Generálního štábu HBK.  ...více informací na straně 6  tohoto čísla. 

Pozor na sobotu 

Novotování aneb co je nového  

 Březinský  
HBKaleidoskop 

Hravě bezkatastrofálně letňo– zimňo dvojpololetní občasník 

Ročník : MMII Číslo : Tři zimňý Březiny u Poličky   2. 2. 2002 

http://www.hbk.cz


     Je první únorový víkend a Vy jste zavítali do Březin,do obce na Českomoravské vrchovině, jejíž počátky sahají 
až do 17.století a byla a do dneška je oblíbeným působištěm mnoha malířů a umělců.Tato obec se nachází 
v nejzápadnějším koutě okresu  Svitavy a řeka Svratka protékající tímto krajem odděluje Březiny od jižní Moravy. 
    V obci žije 140 obyvatel v chalupách,které jsou rozmístěny po přilehlých 
kopcích.Mnoho chalup je jíž prodáno chalupářům,kteří hlavně v letním období 
společně s chataři a turisty zvyšují počet obyvatel Březin až na dvojnásobek.Kraj 
je vyhledáván nejenom turisty ,ale jak již bylo vzpomenuto v úvodu především 
malíři,kteří zde po celé léto pracují a svá díla pak vystavují. 
    Život místních obyvatel není lehký,ale velmi aktivní. Březiňáci se mohou 
zapojit do různých činností,které jim nabízejí dobrovolní hasiči , TJ SOKOL a 
občanské sdružení RKV.Posledně jmenovaní se především starají o “vhodné” 
využití volného času dětí a dospělých. Proto organizují Vesnické hry dospělých , 
Cestu pohádkovým lesem pro děti a dospělé, 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“. 
    Máte-li zájem dozvědět se více o naší obci a o občanském sdružení RKV pak  
na internetu hledejte adresu:  http://www. breziny.policka.net 
A že se zde dnes můžeme dosytosti vyblbnout se ze všech sil zasloužili nadšenci 
z organizačního výboru HBK z Březin :  
Standa Mešťan - zařídil, aby nám soutěžící, ale i obyčejný lid, neumřeli hladem 
Lenka Štursová - pro Vás zajistila soutěže a vybavení , znásilnila předváděcí družstvo, a zajistila, že se o nás ví 
Béda Pazdera - je nefalšovaný pokladník ale finance uvolňuje jeho žena Alena (proto jich už moc nezbývá) 
Mirek Zezula - celou noc upravoval a připravoval tratě a pomůcky na naše dospělácké bláznění 
Petr Lapáček - se vyzná v té změti drátů a může za to, že když se mluví do mikrofonu, tak to je slyšet 
Jirka Prax - zajistil, že Vaši plechoví milačci měli kde zaparkovat 
Jiřina Zezulová - šedá eminence v temných zákoutích kuchyně 
Rodiny Luňáčkova,Kučerova,Kastnerova -  budou důsledně bdít nad dodržováním pitného režimu 
Martin Vytlačil - umí mačkat na klávesnici a ten Vám to teda pěkně spočítá 
a mnoho dalších  bezejmenných,kteří ochotně vypomáhali, sháněli sponzory a ceny, zajíšťovali medaile, diplomy, 
tiskli propagační materiály, zkrátka dělali takové věci, které nejsou vidět ale jsou bezpodmínečně potřeba. 

 
A nad dodržováním všech pravidel bude  dnes nekompromisně 
bdít meziobecní katastrofální jury ve složení:  
Pavel Neumeister  -  generální rozhodčí, Dolní Dobrouč 
ing. Libor Stráník  -  Kobylí 
Libor Juránek  -  Polička 
Veronika Švandová  -  Moravská Třebová 
Pavel Říha  -  Svitavy 
Jiří Dostál  -  Polička 
Jiří Schreiber  -  Březiny 
Tomáš Dudek  -  Březiny 

 
     Zbývá jediné, ať se Vám v Březinách líbí.           
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Vítejte u nás 
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Pane generální rozhodčí, jelikož jste nejvyšší arbitr v HBK co vy a doping ? 
Celého půl roku jsem se denně zabýval problematikou dopingu závodníků, rozhodčích, 
organizátorů i samotného Generálního štábu. Začal jsem podrobným zmapováním, a 
někdy i osobním odzkoušením, nejčastěji používaných stimulátorů. Paleta je velmi pestrá 
jak můžete z namáhavého výčtu posoudit sami. Jednotliví delikventi uvádějí například : 
dobré jídlo (chleba se sádlem a s cibulí byl jmenován nejčastěji), pivo bez rozdílu značek a 
množství, víno– na ročník a barvu nehledě, pohled na obliny, většinou patřících opačně 
pohlavním jedincům, vášnivý pokřik tchýně z první řady publika, nezřízené pití destilátů 
a kořalek všemožného původu, používání trávy ( to jsem taky osobně vyzkoušel, ale 
nešmakovala mně tak jsem ji dal králíkům), snahu imponovat předmětu svých erotických 
tužeb, touha zalíbit se(!) nadřízenému, ambice na vítězství, blízkost Generální 
prezidentky a podobné nesmysly. 

S takovouto přehršlí nedovolených prostředků se dostupnými technickými prostředky v reálném čase nedá 
bojovat, natož dosáhnout absolutní eliminace. Ostatně všichni víme jak dopadli Amíci když zavedli prohibici. A 
proto po pečlivém zvážení, posilněn jemným dámským likérem na tři (R.U.M.) jsem se definitivně rozhodl 
zvítězit nad dopingem tím, že ho prostě zakazovat nebudeme, čímž budou mít všechny mafie po ptákách a eště se 
zbavíme protestů. 
 

Paní prezidentko, proslýchá se, že jsou někteří členové Generálního štábu šikanováni 
ze strany organizačních výborů HBK. Mohla byste nám k tomu něco říci ? 
Doneslo se mi z úst nejmenovaného generálního ředitele, že když projevil obavy o včasné 
ukončení 20.HBK, byl razantně, hrubě až nevybíravě a žalovatelně napaden 
nejmenovanou čLENKOU organizačního výboru, prý když se nebude zbytečně 
rozkecávat, vše se prý stihne. Není-li toto šikana, pak je to zcela jistě pokus o umlčení 
generálního ředitele, porušení základních lidských práv a úmluvy o právech dítěte. 
Vědom si vážnosti problému a ve snaze úspěšně čelit těmto snahám, generální štáb zcela 
vážně uvažuje o založení odborové organizace. Návrh stanov byl zcela seriózně, ba 
rumiózně předjednán na 2. Zasedání  GŠ s přípodatkem, že jinak se do tý EU 
nedostanem. 
 

 
Pane řediteli, o Vás se proslýchá, že máte tak mizerné zeměpisné znalosti, že abyste 
trefil na 20. HBK do Březin, musel jste vyhledat pomoc profesionální dopravní 
společnosti. Co vy na to ? 
Toto je skutečně, ale opravdu, naprosto zcela mylný pohled na tuto problematickou 
oblast chápání této otázky, protože pravda je nasnadě a jednoznačně uchopitelná někde 
jinde. Musím upozornit tazatele, že jeho omyl je tak hlubokých rozměrů, že nejmenovaná 
moravská propast by se musela červenat. Opak je pravdou, když se dopravní společnosti 
z úst podlých a nenasytných redaktorů bulvárních plátků dozvěděli, že se jubilejní 20. 
HBK budou odehrávat v tomto panenském a neposkvrněném koutě Žďárských vrchů 
netrhla se z jejich dopravními prostředky před mým domem klika ( a jedna se opravdu 
utrhla a toho rozjetýho sněhuláka si taky znova postaví). A  za vyhrané výběrové řízení 
nabídnutou dovolenou na Kanárských ostrovech jsem i přes brutální až fyzický odpor 
rodiny musel odmítnout a zachovat tak vysoký mravní kredit nejvyššího čelního údu 

našich her. 
Dovětek generálního rozhodčího : 
Po pečlivém linqvistickém rozboru vpředu uvedeného dotazu jsem dospěl k závěru, že byl položen individuem, 
které má samo zjevné problémy s hledáním východu z nejmenovaných restauračních zařízení. 
Dovětek generální prezidentky : 
Po krátkém několikahodinovém intenzivním kurzu zeměpisu si již generální ředitel nemyslí, že Adiss Abeba byli 
bratr a sestra, dále ví, že Bud a pešť je pouze jedno město a už neoplakává Mrtvé moře, protože už dávno je na 
dně (to móře). 
Dovětek generálního ředitele : 
Jestli nám pro příště budete klást takovéhle přiblblé otázky, budeme nuceni tuto rubriku zrušit nebo naopak 
rozšířit a to s pravděpodobností 10 : 90 něčeho. 
 

Ptejte se Generálního štábu 



       Naše rubrika Galerie Elity Her má za úkol úplně to samé co její o poznání známější televizní sestřička. Na 
této stránce se tedy budete setkávat s tím nejlepším co se kdy v našich hrách vyskytlo. O tom, že začínáme 
právě Dolní Dobroučí, se Vám pokusí vysvětlit sami Dobroučáci. 
 

 
 

Kdo si myslí, že první představujeme v naší GEH Dolní Dobrouč 
kvůli generální prezidentce a generálnímu rozhodčímu, kteří zde 
bydlí, ten se hluboce, ale opravdu hluboce nemýlí. Vzali jsme však 
v úvahu i skutečnost, že dobroučští borci stojí na startu 20. HBK již po 
dvacáté (jako jediné družstvo!)!! 
 Třikrát se postavili na metu nejvyšší (1x zima, 2x léto), do finálové 
části nepostoupili pouze 2x. V těchto dvou případech skončili shodně 
na 18. místě. Zde také stojí za zmínku zajímavost, že družstvo z 
„finalových“ umístění 
vlastní všechna od 1 - 12 
kromě 7. a  9. 
      

 
 

Za Dolní Dobrouč soutěžilo dosud 36 osob – 17 dívek a 19 mužů. 
Nejčastějšími jmény jsou Eva a Zdenek (po 3 ks), nejvěrnějším 
účastníkem našich her je kapitán Michal – byl na místě 18x, z toho 15x 
soutěžil, 1x rozhodčil a 2 x pořádal.  

 
 
 
Z dotazníků je dále patrné, 
že největší hmotnosti dosáhlo družstvo ve Vidlaté Seči (423 kg), 
nejvyšší byli v Jarošově (926cm), obvod krku, hlavy, ramen a dalších 
oudů měří vždy na píď přesně (dodnes nikdo netuší kolik to vlastně 
je…). Svůj vztah k Pardubickému kraji zašifrovali do věty: “Hliník 
nehoří, batoh určitě jo! 100%!” – již téměř rok si s touto zpravodajskou 
hříčkou láme hlavu 
šifrovací oddělení 

generálního štábu, leč 
stále marně. 
 Za zmínku stojí i jejich 

návrh na slib závodníků: 
“Slibujeme na svou čest, že dopovat budem fest. Protože dokud 
budem moci pít, soutěžit se bude líp. Budeme-li správně zahřáti, 
máme dneska šanci vyhráti!” 
 
 A proč jezdí Dolní Dobrouč na HBK? 
“ Protože jsme super team, který nevynechal ještě ani jednou – 
přece to někomu nenecháme! Ale vážně – jezdíme kvůli srandě, 
psině, kamarádům a vůbec.” 
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Na prvních hrách se šermíři z Dolní  
Dobrouče skutečně nezapřeli. 

Na čtvrtých hrách se Dobroučtí postavili 
do role organizátorů. 

Na šestých hrách již historický šermíř-
ský šat vyměnila speciální závodnická 

výstroj. 

Právem proto byli borci z Dolní Dobrouče 
vždy středem pozornosti tisku a médií 

Dolní Dobrouč 



     Jedním z bodů programu 2. Schůze GŠ HBK byl systém odměn a ocenění. Již po 19. HBK v Dolní Dobrouči se 
GŠ musel reálně zabývat skutečností, že metoda "každý dobrý skutek musí být po zásluze potrestán" asi nebude 
ta nejvhodnější a proto se začalo uvažovat o zavedení nějakého odměňovacího systému.Po několikatýdenních 
zdlouhavých a krajně namáhavých jednáních byl vytvořen systém pochval a odměn, s kterými Vás GŠ seznámí v 
příštím čísle HBKaleidoskopu. A podle tohoto nového systému se v programu této schůze rozhodovalo o 
historicky prvních oceněních v dějinách HBK.  
Jednomyslně byla odhlasována 2 ocenění a to: 
 

 Zvláštní cena GŠ HBK za lidskost  
Jardovi Hubálkovi z Prahy 4 za geniální nápad osvěžovat soutěžící a diváky na 19. HBK v Dolní Dobrouči  

 
 Rytířský řád GŠ HBK  

družstvu a organizačnímu výboru Klášterce nad Orlicí za příkladné naplňování a šíření hlavní myšlenky Her bez 
katastru.(pořadatelé z Klášterce nad Orlicí v roce 1997 a 2000  vybrané pěněžní prostředky z HBK předali k 
humanitárním účelům i přestože by je potřebovali sami, jelikož oba roky postihla Klášterec nad Orlicí ničivá 

povodeň) 
 

   Vyznamenaným budou ceny předány při zahajovacím ceremoniálu na jubilejních 20. HBK v Březinách 
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     V této stálé rubrice se v dalších číslech budeme setkávat s názory očitých svědků či přímých účastníků našich  
„šíleností“ a tím tato rubrika pomůže monitorovat pocity a nálady bezprostředně při, nebo po činu. Samozřejmě, 
že se v tomto případě budeme výhradně opírat o materiály dodané našimi stálými dopisovateli. 
     Zde máte první názor, který jsme získali na 19. Hrách bez katastru v Dolní Dobrouči. 
         Jaké máš pocity ze své první účasti na HBK ? 
 
     Smíšené. Bylo to fajn, disciplíny byly fakt netradiční, místy pěkně šílené. Na druhou stranu mne svazoval pocit 
odpovědnosti – vždyť jsme soutěžili doma! Ale snad jsme ostudu Dobrouči neudělali – pořadatelé i starosta nás 
pochválili!    

Eva Sýkorová, kapitánka družstva D. Dobrouče o 19. HBK    
 

     Poznámka redakce: 19. HBK natolik utužily partnerský svazek kapitánky a jednoho člena družstva, že se 
rozhodli “to” na radnici podepsat. Blahopřejeme – patří vám to!  
     Dále se redakce domnívá, že se zároveň jedná o první HBK svatbu a pokud se to potvrdí, tak to bude drahý. 

Řekli o (po) hrách 

Nej HBK  

Udělena historicky první ocenění GŠ HBK 

    V této naší další stálé rubrice Vás budeme seznamovat se všemi nej, které naše hry pochopitelně také mají. 
A aby bylo „diskriminaci“ Dobroučských učiněno zadost máme tady na úvod  
 

 nejvěrnějšího účastníka HBK Michala Krejčího 
 

pochopitelně, že jsme Michalovi položili naprosto netradiční otázku : 
    Patříš mezi nejvěrnější hráče bez katastru – co ty na to? 
     Když  to říkáš, tak to asi tak bude. Ale nemyslím si, že jsem jediný, koho Hry baví a jezdí na ně pravidelně a 
rád. Určitě se najdou i další “okoukaný ksichtíky” – tipoval bych starostku Janu z Petrovic a Jardu – osvěžovače 
z Prahy. Asi máme stejnou krevní či jinou skupinu… 

Michal Krejčí, téměř pravidelný kapitán D.Dobrouče 
 

Poznámka redakce: Zmínkou o stejné “jiné” skupině je patrně míněna obliba zahřívacích prostředků. Zjistili 
jsme, že to nejspíš bude rum, fernet nebo vodka. Za jakékoli podrobnosti redakce všem nezávislým 
pozorovatelům předem i zadem děkujeme. 



Slavíme dvacetiny 

Kontaktní adresy : 
- na redakční stůl :   Tomáš Stejskal, Kunčice 60, Letohrad, 561 51, tel. 0446/621252, 0603/254993 
   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 
- pro zasílání peněz : Zdena Krejčová, Dolní Dobrouč 571, 561 02 

A kdo to dočetl až sem, může si za svý dát tři štamprdle !!!!! 

2. Schůze GŠ HBK   18. 1. 2002 
   Jelikož se Hostinec Bavorka (především svou velkou vzdáleností od jakékoliv civilizace)před více než rokem 
osvědčil při ustavující schůzi Generálního štábu byl znovu vybrán jako nejvhodnější místo i pro druhou schůzi 
GŠ. Samozřejmě, že i tentokrát byl dán hlavní důraz na bezpečnost a absolutní klid členů GŠ,na střechách okol-
ních domů hlídkovali ostřílení ostřelovači a před dveřmi do zmíněného zařízení hlídkovali osobní strážci, kteří 
kontrolovali všechna pochybná individua vcházející do budovy.  
2.schůzi GŠ HBK zahájil GŘ zprávou o činnosti GŠ za právě uplynulý rok a bylo konstatováno, že členové gene-
rálního štábu pracovali po celý rok natolik intenzivně, že samotná zpráva by byla natolik objemná, že by zbytečně 
zabýrala drahocený čas programu 2. schůze GŠ HBK. A tak GŘ poděkoval členům za perfektně odvedenou práci 
a ubezpečil je, že podmínky pro udělení ročních prémií byly splněny a tyto peněžní prostředky budou připsány 
na účty členů GŠ během měsíce února. Dále následovalo projednávání některých organizačních věcí na jubilejní 
20. HBK, GŘ informoval o zřízení nové domény www.hbk.cz a potom již následovalo projednávání komu za rok 
2001 budou uděleny ceny Generálního štábu.Po důkladném a nelehkém rozhodování byly nakonec uděleny dvě 
ceny, které budou předány dnes při slavnostním zahájení jubilejních 20. HBK. 
Protože, okolo Hostince Bavorka začala nepochopitelně na tuto dobu houstnout doprava a začali zde zastavovat 
automobily cizích značek a osobní strážci členů GŠ pomalu přestávali mít kontrolu nad kontrolou všech osob 
vstupujících do prostoru restaurace a tudíž začali být pochybnosti o bezpečnost členů Generálního štábu, bylo 
rozhodnuto, o přesunu na jiné místo.V rámci co největšího utajení odjezdu, opustili členové GŠ objekt zadním 
východem bez placení (účet byl měl vyrovnat GR) a přesunuli se do restaurace Lidový dům v Dolní Dobrouči.  
Zde po nezbytném přivítacím občerstvení pokračoval program 2. schůze GŠ HBK dalším bodem, ve kterém čle-
nové GŠ tvořivě a místy s nadlidským vypětím přispívali do tohoto čísla HBKaleidoskopu.Jediným rušivým mo-
mentem tohoto bodu bylo neustálé odbíhání GŘ, neboť ho trápili střevní problémy (copak ale chcete po dvou pi-
tech, pozn. GR a GP)  
Po rušné a vyčerpávající diskusi přišlo na řadu bezproblémové schválení usnesení, které je vzhledem k velikosti  
k nahlédnutí na sekretariátu Generálního štábu. 
Na závěr musel GŠ konstatovat, že vše co v minulém roce udělal pro rozkvět HBK , bylo perfektní až geniální a 
vyplacené prémie jsou proto plně na správných účtech. Kdo by měl přesto o správnosti vyplacených prostředků 
pochybnosti, nechť si pošle kolkovanou žádost na níže uvedenou adresu Františka Lampy. 

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 adresu František Lampa, Lampářská 352, Lampárna, 001  01. 

    Jelikož měla tentokrát přední stranu zamluvenu generální prezidentka, zbyl na mě už jenom tento prostor a já 
pevně věřím, že jste se během uplynulých pěti stránek nevyčerpali natolik, že ještě snesete trochu té chvály. 
Samozřejmě, že jenom díky Vám jsme se ocitli na začátku třetí desítky pokračování našeho společného bláznění. 
Ale pěkně po pořádku nejprve musíme zakončit desítku druhou a já osobně jsem velmi rád, že se to může stát 
zrovna zde, mezi našimi kamarády v Březinách, kteří o toto pořadatelství sváděli urputné boje již od roku 1996. A 
není asi náhodou, že se to povedlo zrovna na kulatiny a že je k dispozici i takové magické datum. A proto i přes 
zjevně nelichotivé prognózy, které zde zazněly v úvodu se musím připojit ke generální prezidentce, že jedině 
Vašimi přednostmi, kterými jsou smysl pro humor, recesi a výborná nálada, můžeme porazit ty tmavé chmury, 
rozprostírající se nad tímto datumem. A dostatek těchto „bojových prostředků“ proti všemu negativnímu Vám ze 
srdce přeju do celého dalšího fungování našich her. Jak se nám to povedlo si řekneme na 99. HBK. 

                                                                                                                                           Váš generální ředitel HBK   
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