
Dovolte, abych se Vám ve stručnosti představil jako nový člen Generálního štábu, v němž budu pro 
příště zastávat funkci vašeho obhájce lidských i jiných práv při vašem zápolení na HBK. Můj věk je 
(alespoň jsem o tom skálopevně přesvědčen, kdykoli jsem mezi Vámi) shodný s Vaším, hmotnost 
zhruba odpovídá průměru, který uvádíte ve vašich dotaznících. Mezi moje zájmy patří periodické 
vymývání mozku 2x za rok, právě na HBK. Z toho jste jistě poznali, že abstinent nejsem a moje 
zaměstnání nikoho nezajímá. Toliko k mé osobě. 
Jak již asi víte, přijeli jste z dalekých bezkastrálních oblastí dnes na sokolský stadion do Ústí nad 
Orlicí. Soutěžme tedy v duchu čestně, zprvu s úmyslem zvítězit, po zhlédnutí výsledkové tabule s 
výsledky prvních disciplín, alespoň neskončit až za družstvem ze sousední obce. 
Nestyďte se využít funkce nového člena GŠ HBK t. j. vašeho ombucmana. Budou-li se Vám zdát 
udělené body neúměrné vašemu předvedenému výkonu, obraťte se na mne a u sklenky lahodného 
moku vše vyřešíme k Vaší spokojenosti-vždyť kde není žalobce, není potřeba soudce! 
Přeji všem zúčastněným, aby se do svých domovů rozjížděli jako spokojení sokolíci a cestou si 
optimisticky pobrukovali hymnu HBK "Není nutno, není nutno, aby bylo přímo veselo…………. 

Váš generální ombudsman HBK Jaroslav Hubálek 

Objednávka triček a čepic vázne 
Jelikož objednávání triček nějak vázne, pokusíme se tento problém vyřešit na dnešních hrách a to tak, že   

oslovíme všechna družstva zda-li mají zájem o trička a čepice či nikoliv. 
Prezentace družstev na internetu i nadále 

    Již dva roky máte 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 
Nepochybně je pro zajištění co nejvyšší kvality HBKaleidoskopu potřeba více rukou, nohou, očí, uší a dalších 

potřebných orgánů. Proto vypsala redakční rada již před dvěma lety konkurz na obsazení míst stálých 
dopisovatelů za jednotlivá družstva či regiony. Generální štáb si myslí, že tato nabídka nevzbudila Váš zájem 
protože není zpoplatněna. Na třetí schůzi GŠ se proto generální štáb dlouze zabýval myšlenkou nějakého 
ohodnocení případných příspěvků. Teď je řada opravdu jen na Vás,  autoři a navrhovatelky. 

Proběhla 3. Schůze Generálního štábu HBK 
Udělování nejvyšších ocenění GŠ HBK donutila členy generálního štábu, aby si nechávali větší mezery ve svých 

naplno popsaných plánovacích kalendářích a možná do budoucna zajistila, že se schůze nejvyššího orgánu HBK 
budou uskutečňovat pravidelněji a to vždy před dalším připravovaným pokračováním našich her. 

Tentokrát se skulinka v plánovacích kalendářích musela najít, protože členové GŠ měli na třetí schůzi GŠ 
nelehký úkol zvolit čtvrtého člena GŠ a zvětšením počtu členů tak přispět ke kvalitnějšímu fungování GŠ. 

Dnem D se stala sobota 13. 7. 2002  ...více informací na straně 6  tohoto čísla. 

Generální ombudsman HBK se představuje 

Novicírování aneb co je nového  

 

 

 
  

 

Oustecký 
HBKaleidoskop 

Hravě bezkatastrofálně letňo– zimňo dvojpololetní občasník 

Ročník : MMII Číslo : Čtyry letňý Ústí nad Orlicí   10. 8. 2002 



    Ústí nad Orlicí se rozkládá na soutoku Tiché Orlice a Třebovky 
v nadmořské výšce 348 m. Od jihu a západu obklopuje město zeleň 
Českotřebovské zvlněné pahorkatiny, na severu a východě podhůří 
Orlických hor. Je to okresní město s rozlohou  téměř 5000 hektarů,  s 15 000 
obyvateli. 
    Město vzniklo v druhé polovině 13. století v souvislosti s královskou 
kolonizací a již od počátku je spojeno s textilní výrobou. Od 18. století je 
dřevěná zástavba nahrazována stavbami zděnými, vzniká dnešní čtvercové 
náměstí s dvouramenným podloubím a mariánským sloupem, radnice, 
barokní kostel, které  tvoří centrum města. Pro vzrůstající počet obyvatel 
vyrostla sídliště Štěpnice a Hečmanda. 
Město má významnou kulturní tradici. Každoročně se tu pořádá 
mezinárodní Kocianova houslová soutěž, jednou za dva roky Heranova 
violoncellová soutěž. Působí zde Komorní orchestr Jaroslava Kociana, již od 
roku 1803 hudební společnost Cecilská jednota. 
    Ústí však nabízí i mnoho příležitostí ke sportovnímu vyžití. Blízko centra 
leží velký sportovní areál s atletickým stadionem (na kterém máte tu čest 
dnes pobývat), tenisovými kurty, fotbalovými hřišti a moderním 
Aquaparkem. Dále se ve městě nalézá sportovní letiště, krytý plavecký 
bazén, herna stolního tenisu, fitcentrum, střelnice, Andrlův chlum s 

rozhlednou, který je  cílem každoročních automobilových závodů do vrchu,  a mnoho dalšího. 
 
   Naše parta pochází z různých částí města Ústí nad Orlicí. Nespojuje nás sice žádná organizace pochybného 
původu, ale snaha trávit volný čas aktivně a spolu. Jsme prostě parta z ústeckých ulic ve věku od 18-23 let se 
širokými oblastmi zájmu. 
   Rádi se účastníme různých soutěží a naše aktivity zasahují do různých oblastí sportu jako je fotbal, baseball, 
volejbal a v poslední době zejména floorball, kterému se intenzívně věnujeme. Dále se také věnujeme hraní PC 
her, oslavování různých svátků (příležitost se vždycky najde, však to znáte).  
   Někteří z nás jsou i aktivními sportovci, a tak je jim tento stadion, místo konání 21. HBK, jejich druhým 
domovem. Předminulé léto jsme se dozvěděli o “nějakých Hrách bez 
katastru”, tak jsme si řekli proč to nezkusit. A protože družstvo z Ústí 
nad Orlicí chybělo, rozhodli jsme se to napravit a trochu jej proslavit. 
Jsme sice na HBK nováčkem, účastnili jsme se pouze jednou na 
zimních a jednou letních her, přesto jsme dosáhli velkého úspěchu a na 
19. HBK zvítězili. Tím jsme se však dostali do nezáviděníhodné situace 
pořadatelů dalších her. I přesto, že jsme pořádat nechtěli a v průběhu 
her si za tímto názorem stáli, při závěrečných oslavách jsme se nechali 
vyhecovat a pořadatelství slíbili.  
   A rok se s rokem sešel (mezi námi – uteklo to jako voda) a vy máte tu 
čest bezkatastrálně (bez)katastrofálně si zasoutěžit v Ústí nad Orlicí. 
Držte si palce, ať to vyjde, přece jen - máte co jste chtěli! 
 
   A abyste se k nám mohli přijet vyblbnout zařídili: 
Organizační výbor v čele se sourozenci Milanem a Petrou Tomešovými.  
Ozvučení a první pomoc zajišťoval Martin Hodoval. 
Hlavními rozhodčími byli: Vašek Kafka, Petr Šeda, Michal Šimek, Martin Rybka, Štěpánka Röszlerová, Michal 
Pohanka.  
O přípravu a předvádění disciplín se postarali: Marcela Ehlová, Jana Pátková, Míla Morkes, Leoš Hasák, Honza 
Paukert, Milan Stranský, Martin Hlaváček. 
Administrativu si vzali na starosti: Katka a Pája Chudá, Katka Prokešová 
Mockrát děkujeme všem, kteří nám pomáhali, na které jsem snad zapomněl, nebo jsem  o nich v době psaní 
tohoto článku nevěděl.        
         Za fšecky Erikson 
 
 
   P.S. My jsme jim do toho (taky), (trochu), (furt), (blbě) kecali   GŠ HBK 
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Vítejte v Ústí nad Orlicí 
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Pane generální rozhodčí, jste spokojen s GO ? Ujal se kvalifikovaně své funkce ? 
Nadmíru. Zvolený GO je oprávněn přijímat podněty kdykoliv a od kohokoliv, tedy i od 
členů GŠ, vznikne-li v jejich myslích či jiných částech organismu stín nejistoty. Já osobně 
jsem geneticky vybaven fobií lidově zvanou „sebepráskačka“ spočívající  v rozporu mezi 
přibližováním  HBK společné Evropě a mou neschopností zajistit standarty EU u svých 
produktů. Konkrétně : jsem lakomým venkovanem a tudíž chovatelem domácího 
zvířectva (králíky mám, taky slepice, kočky, roztoče, ženu, dcery a vůbec). Často vytýkám 
králíkům, že nejsou barevně sjednoceni, slepicím, že mají šišatá vejce, kočkám, že se 
mrouskají kdy je napadne. GO můj problém rozšafně vyslechl, pokýval svou vševědoucí 
hlavou a poté vynesl svůj nezpochybnitelný verdikt. Chyba není v EU ani v mnou 
chovaných zvířatech. Příčina je přímo ve mně samém, který jsem kontrolu dělal v těžkém 
popijáckém stavu, při návratu z minulé schůze GŠ, aniž bych ji opakovaně opakoval až 

do úplného sjednocení všeho se všemi. Takto elegantně jsem byl GO vyveden z hluboké propasti beznadějné 
deprese a proto radostně volám : GO je užitečný !!!  Doporučuji každému, aby se s ním (GO) důkladně, ale až po 
skončení oficialit, u pultu, na jeho (GO) účet, seznámil. Určitě mi dá (?) zapravdu.  
 Paní generální prezidentko, jak se díváte na nového člena generálního štábu vy? 

    Tuto otázku považuji za lehce impertinentní, ale demokracie je demokracie. Tak tedy –  
1) všechny bezkatastrální hráče, rozhodčí, maskoty, diváky a rodinné příslušníky 
generálního ombudsmana i své musím ujistit, že se na nového člena GŠ dívám vždy 
zpříma, oběma očima najednou. Tedy bez postranních úmyslů, nemrkám na něj ani 
levým, natož pravým okem, oči mám zatím své původní, v očních jamkách připevněné 
napevno – jasný důkaz toho, že je po něm neházím. Můj pohled je čistě pracovní, 
většinou směřuje od hlavy (GO má dvě oči, nos, ústa, dvě uši) směrem dolů (dvě ruce, 
trup, nechybí ani noha!). 
 2) nemaje feministické sklony volbu GO (nikoli ombudsmanky) jsem uvítala hned 
z několika důvodů. Především mám kolem sebe raději chlapy (a GO je kus chlapa), dále 
GO pije becherovku (tím nám pomůže otevřít cestu do vyšších kruhů), je výřečný a 
problémy řeší s nadhledem (cca 185 – 190cm). Po zjištění, že má stejnou krevní skupinu 

jako celý GŠ bylo pro mne zcela jednoznačně potvrzeno, že naše volba byla správná. 
3) odporné pomluvy, že se na GO dívám již velmi dlouho se nezakládají na pravdě! Tenkrát v Benátkách s ním 
byla úplně jiná Zdenka, protože se jmenovala Lenka!! 
 

Pane generální řediteli, trváte i po volbě GO na svém přesvědčení, že jeho přítomností 
bude GŠ a celé HBK ještě plodnější ? 
   Vážený tazateli, na úvod Vás musím upozornit že, kdybych na svých přesvědčeních 
netrval, nemohl bych zastávat nelehkou a nadmíru zodpovědnou funkci generálního 
ředitele HBK. Ale když už jsi tuto poněkud křehkou problematiku otevřel, nemůžu jinak 
než nereagovat. Je sice pravda, že s příchodem generálního ombudsmana se výše prémií 
bude muset od nynějška dělit na čtyři díly, dále nás generální ombudsman upozornil, že 
bude bez milosti „střílet i do našich řad“, ale i přesto má generální ombudsman 
nepřehlédnutelně více dobrých vlastností (některé byly vzpomenuty už i ústy generální 
prezidentky), které zaručí, že náš výběr a posléze i naše rozhodnutí bylo přinejmenším 
geniální. O čemž se však již dnes budete moci přesvědčit sami. 
 
Pane generální ombudsmane, myslíte, že Vy jste tím pravým (či levým) světýlkem v 
tunelu HBK ? 
Zcela určitě. Vždyť takhle už to dál nešlo. Pošlapávání lidských práv soutěžících bylo na 
minulých hrách nepřehlédnutelné. Mnohdy ani nebyl mezi disciplínami čas se řádně 
osvěžit, natož nabrat síly. Stejně tak občerstvování GP, GR a GŘ při moderování nebylo 
dostatečně zajištěno! (o času na intimnosti nemluvě vůbec) 
Co se týká v otázce zmíněného „tunelu“, nevím jak to její autor myslel, vyložím si to tedy 
po svém. HBK, provozované jako nezisková činnost, nejsou vhodné pro spáchání tunelu 
za účelem hmotného obohacení. Jediné co je zde možné „vytunelovat“ je dobrá nálada 
přenesená ze soutěžících na organizátory a GŠ a naopak. Touto problematikou se v 
budoucnu a již dnes budu intenzivně zabývat 

Ptejte se GŘ + GP + GR + GO = GŠ 



       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. Dnes máte možnost 
nahlédnout pod pokličku družstva starostů. 
 

 
 

Družstvo starostů se tak trochu vymyká z normálního rámce, protože 
kdybyste chtěli navštívit jednotlivé soutěžící, museli byste objet docela 
slušný  kus Pardubického kraje po obecních, městských i krajských 
úřadech, odkud se rekrutují borci, kteří  toto družstvo zastupují. My 
jsme tu trpělivost také neměli a tak nám pro nějaké informace zbyla 
pouze „duchovní máma“ a dlouholetá kapitánka starostovského 
družstva : starostka Petrovic Jana Moravcová. A ptali jsme se právem a 
na tom nejsprávnějším místě, protože Jana byla při všech 17. startech 
jejího družstva ( i když jednou i s nasazením vlastního života). Toto je 
výpověď jedné z nejvěrnějších kapitánek HBK : 
„Na hry jsem se většinou 
těšila, záleželo hlavně  jak se 

mi podařilo sehnat starosty, 
kteří měli v tomto termínu čas 

a byli ochotni se veřejně předvést , někdy v dost drastických soutěžích. 
Složení  bylo pokaždé trochu jiné. Mezi stálice patří Petr Šilar, Miloš 
Roušar, Karel Zyta, 
a já. Také ráda vzpomínám na Josefa Kittnera, Vlastislava Vyhnálka, 

Mílu Chvátila… a ještě další. 
Při vyjmenování všech bych 
musela hodně přemýšlet a 
mám obavy, abych na někoho 
nezapomněla . Většinou jsem 
oslovila i starostu obce, ve 
které se soutěžilo, aby občané viděli své představitele s jakým 
odhodláním se vrhají do někdy dost náročných soutěží. Myslím , že jsme 
svou úlohu splnili, a důstojně reprezentovali své obce.  Každý , kdo se 
her zúčastnil na ně později 
vzpomíná s úsměvem. Vím 
z vlastní zkušenosti, že takto 
prožitý den mi vždy přinese 
něco nového, mám možnost 
si v klidu promluvit se 

svými přáteli , kolegy, konzultovat  jak řeší problémy , co je kde 
nového a navázat tak bližší a upřímnější vztahy. 
 
 A proč jezdí Starostové na HBK? 
“ Každý z mých kolegů asi má malinko odlišný důvod, proč se nechá 
„ naverbovat”, ale ten centrální důvod máme asi společný. Jelikož se v 
bláznivém prostředí denně pohybujeme na svých úřadech tak nám to 
bláznění po sobotách a nedělích nepřipadá nenormální..“ 
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Galerie Elity Her 
G 

E 
H 

Hned na prvních hrách zažívali naši za-
stupitelé ten opojný pocit vítězství 

Na šestých hrách se starostové učili do-
konce i lyžovat. 

Podívejte se jaké má paní starostová vy-
pracované břišní svaly. 

Tak pane starosto,  šup do toho pytle, ať už 
je to vajíčko na druhé straně! 

Starostové 



     Na 20. HBK v Březinách byla udělena historicky první ocenění v dějinách HBK. Jelikož naši soutěžící jsou 
natolik dobří a skvělí, rozhodl se GŠ v tomto trendu pokračovat, a proto byl do programu  3. schůze GŠ HBK 
zahrnut návrh na udělení dalších dvou cen. Ten byl jednomyslně přijat a tak v rámci zahajovacího ceremoniálu v 
Ústí nad Orlicí budou slavnostně předána další dvě ocenění,  a to : 
 

 Zvláštní cena GŠ HBK za věrnost a flexibilitu 
Michalovi Krejčímu jako nejvěrnějšímu účastníkovi, který když už nesoutěžil,  tak se i jinak aktivně zapojoval do 

dění okolo HBK, čímž vzorně a důsledně naplňuje hlavní myšlenku HBK. 
 

 Zvláštní cena GŠ HBK za 5S a 5P  
družstvu a organizačnímu výboru Březin za 5S—skutečně super skvělý suchý sníh a za 5P— perfektní proti 

přírodní poručení počasí. 
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     V této stálé rubrice se budete 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 úryvek rozhovoru s borci z Přerova bezprostředně po skončení 20. HBK v Březinách. 
Jak jste se k nám dostali ? (ptáme se hezké půvabné usměvavé moravské dívky) 
Bohužel úplně náhodou. Nebo spíš bohudík. 
Co jste tady od toho čekali ? A zda-li se Vám to rovněž splnilo ? (ptáme se usměvavého mladíka z Moravy) 
Dostal jsem se k tomu při bloudění na internetu a našel tohleto, skvělou akci, teďka hodnotím fakt bomba, a 
jinak… jaká že byla ta otázka?  (Následuje skupinový chechot) 
No jestli se naplnilo Vaše očekávání ? 
Zcela určitě, čekali jsme to o něco horší, docela nás to mile překvapilo a měli i čas (mladík gestikuluje sklenicí). 
My jsme doufali, že se vytrhneme z českých luhů-hájů a podíváme se konečně na Moravu ! Takže máte ještě 
co činit ! 
Tentokrát jsme to zkusili, skončili jsme čtrnáctí, trošku nás to štve. My natrénujem a příště vyhrajem! 
Čili v létě nashledanou ? 
No určitě ! 
 
Pozn. Redakce : Jsme zvědaví jak si svoje slova pamatují samotní aktéři a zda se dnes dočkáme moravského 
vítězství.  

Řekli o (po) hrách 

Nej HBK  

Udělena další ocenění GŠ HBK 

    V této stálé rubrice Vás seznamujeme se všemi nej, které naše hry pochopitelně také mají. Po minulém 
nejvěrnějším účastníkovi zde dnes máte :  

 nejvěrnější  kapitánku HBK Janu Moravcovou 
pochopitelně, že jsme Janě položili naprosto netradiční otázku : 
    Patříš mezi nejvěrnější kapitány her bez katastru – co ty na to? 
Já jsem po celé roky chtěla pro svoji vesnici získat popularitu i v rámci HBK a nyní vidím, že moje úsilí bylo 
korunováno úspěchem,  jelikož do GŠ infiltroval petrovický „ombudsman“. Nyní je i v této oblasti cesta do HBK 
otevřena. O to radostněji budu kapitánovat až do penze ….. ale to tam nedávejte ! 

Při jedné ze studijních cest za arktickými tučňáky jsme se náhodně cíleně setkali se skupinou zabloudivších scifi-
lologů, čehož jsme operativně využili k probádání více  než extrémně podivné shody výročí. Aby čtenář věděl je 
to následovně : 
23. 8. 1992 se konaly historicky první Hry bez katastru, čili zanedlouho oslavíme 10 let trvání. 
10. 7. 1992 byla zprovozněna nejnavštěvovanější, oblíbená,  chvalně proslulá Pivnice U Skoby, která tedy již své 
desetiletí nedávno oslavila. 
Po důkladném rozboru tučňáci i scifilologové dospěli k témuž závěru, že se rozhodně nejedná o náhodu, ale že 
léto roku 1992 bylo mimořádně plodné a vhodné pro start velice užitečných projektů. No jen tak dál a sláva všem 
podobným jubilantům !!! (za velmi osobní přístup při řešení problému děkujeme zejména tučňačkám) 

Zajímavá náhoda ? 



Něco pro diváky a čtenáře—použito z dotazníku pro soutěžící 

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 čtyry štamprdle !!!!! 

3. Schůze GŠ HBK   13. 7. 2002 
Jelikož dvě schůze GŠ HBK se konaly na stejném místě,  a ze druhé  schůze se dokonce GŠ HBK musel přemisťovat,  poté co 
byla ohrožena bezpečnost jednotlivých členů GŠ,  bylo rozhodnuto,  že se místo 3. schůze GŠ HBK musí nacházet na co nejmé-
ně nápadném místě. Kulturní dům v Petrovicích,  v jedné z nejmenších obcí Pardubického kraje vyhovoval nejen svou strate-
gickou polohou,  ale také skutečností,  že v této obci bydlí nejžhavější kandidát na novou velice důležitou funkci generálního 
ombudsmana HBK,  a rozšíření GŠ o dalšího člena a tím i další zkvalitnění práce GŠ bylo hlavní náplní této schůze. 
Jelikož restaurační zařízení v kulturním domě v Petrovicích bylo otevřeno pouze kvůli 3. schůzi GŠ HBK , museli se členové 
GŠ náležitě revanšovat paní hospodské za její drahocenný čas,  který se rozhodla obětovat ve prospěch HBK.  A když se k to-
mu přidala nelehká a odpovědná volba nového člena GŠ,  je celkem pochopitelné, že slavnostní zahajování a doplňování ener-
gie bylo delší než obvykle. 
Poté se veškerá pozornost obrátila na osobu nejžhavějšího kandidáta na post nové funkce GO HBK Jaroslava Hubálka. Ještě 
před samotným pohovorem  se kandidát snažil ferneticky,  až místy becherózně, přesvědčit jednotlivé členy GŠ, že právě jeho 
osoba zvládne nelehkou funkci GO. Po druhé argumentaci se jednotliví členové GŠ začali postupně přiklánět ke vhodnosti 
obsadit tuto funkci právě přítomným J. H. Potom již probíhal pohovor, který se skládal z otázek jednotlivých členů GŠ ke kan-
didátovi. Vzhledem k utajení skutečností týkajících se GŠ HBK je vcelku pochopitelné,  že otázky nemohou být publikovány. 
Na úplný závěr pohovoru proběhla ještě jedna propracovaná mimořádně zdařilá argumentace kandidáta. 
Poté mohla proběhnout tolik očekávaná volba historicky prvního GO HBK. Byla zapečetěna oficiální urna GŠ HBK a pak se 
jednotliví členové GŠ odebírali do prostoru pro úpravu hlasovacích lístků, kde ze dvou stejných kandidátů označili jednoho  
vhodného a vhodili ho do urny.  Nervozita přítomného kandidáta J. H. v té chvíli dosáhla vrcholu.  
V 19. 06 skončila volební komise svoji práci a mohla jen konstatovat,  že Jaroslav Hubálek byl jednomyslně zvolen GO. Hned 
po vyhlášení výsledků následoval slavnostní podpis pověřovací listiny,  který završil tuto významnou chvíli pro celý generál-
ní štáb. Pak následovaly gratulace a předávání malých dárků od jednotlivých členů GŠ.  Na závěr přišel slavnostní přípitek na 
počest generálního ombudsmana HBK  
Do probíhající poklidné diskuse,  kde se probírala řada technických připomínek k obvyklému fungování našeho projektu,  se 
začali vměšovat místní obyvatelé, kteří si všimli, že se svítí a začali se trousit do hospody.  Když jejich vměšování přerostlo do 
přímého napadání jednotlivých členů GŠ v údajné souvislosti s finančními machinacemi v HBK,  rozhodl GŠ,  že to nemá za-
potřebí,  urychleně schválil usnesení,  ukončil schůzi a opustil kulturní dům.  

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. 

Řešte v R*R*R, a proveďte zkoušku:         
Jednou byli Tomáš Stejskal,  Pavel Neumeister  a  Zdenka Krejčová na jejich "tzv. schůzi GŠ HBK". Jednání se však hrozně táhlo,  a tak 
si řekli, že se trochu osvěží.  Nejprve objednal rundu panáků Tomáš.        
Když vynásobíme počet panáků, které si dal Pavel Neumeister dvěma a počet panáků Zdenky Krejčové třema, sečteme a přičteme 
počet Tomášových panáků, dostaneme 13.  Osvěžení pomohlo, takže se jim podařilo sepsat celých 6 řádků do HBKaleidoskopu. 
Pro velký úspěch se rozhodli dát další kolo. Když vynásobíme počet panáků Zdenky Krejčové  6,  odečteme stejný počet panáků, 
které už dlužila od minule a přičteme počet štamprdlí Tomáše Stejskala, který jich měl dvakrát více než v prvním kole a počet 
štamprdlí Pavla Neumeistera,  který pil rovnou čtyřnásobné,  aby mu to více myslelo,  zjistíme, že jich měli dohromady 20. Opět se 
dostavil úspěch a přibylo pěkných 11 řádků.         
A když už byli tak pěkně rozjetí,  objednal Pavel ještě třetí rundu, ve které do sebe vyklopili o 10 panáků více než minule. Pavel pil již 
šestinásobně velké panáky,  Tomáš jich vypil o polovinu více než v druhém kole a Zdenka třikrát více než v prvním kole. To již byli 
tak úspěšní, že napsali celých 50 řádků,  ale když  si  to druhý den přečetli, tak nevěřili vlastním  očím.    
Určete kolik panáků kdo vypil,  co to vlastně chlastali a kde.  Bude-li se Vám výsledek  líbit,  vypijte vše ještě jednou. 
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