
Na páté řádné schůzi GŠ HBK byla po vydatném občerstvení, s těžkými hlavami a velkým závistivým vzdycháním odsouhlasena 
výjimka ze zlatého zabezpečovacího pravidla (podle něj nesmí do zahraničí cestovat ani používat letadlo současně více než jeden člen 
GŠ – to aby v případě tragické události zůstal GŠ plně akceschopný) a neochotně byl dvěma členům GŠ, totiž generální prezidentce a 
generálnímu rozhodčímu ((to jsem já – autor této brilantní úvahy)) vydán souhlas, aby se společně se skupinou Lucrezia, což jsou 
dobroučští šermíři, vypravili na výzvědy za kopečky do nedaleké Itálie a na vlastní generálně-štábní smysly se přesvědčili jestli nám 
ta Evropa stojí za to, či za co vlastně. Jak řečeno, tak i uděláno a tato schopná dvojice, z níž jsem hmotnostně tvořil zřetelnou většinu, 
jela na konci července zkoumat, což se nám opravdu velmi povedlo neboť: 
1. Částečně jsme se naučili používat eura, ale já jsem si díky vrozené lakotě stejně nic nekoupil, ani dárky pro zbytek GŠ a už vůbec 
nic pro ostatní. 
2. Celníci si nás nevšímali, ba nás přímo ignorovali, to nám velmi vadilo, když se vezly meče a ohně – jsou nezodpovědní! 
3. Studijní cesty se zúčastnilo 50 % členů GŠ, tedy větší a chytřejší půlka (promiňte Tomáši a Jardo), takže závěry jsou odsouhlasené a 
předem vám všem děkuji za jejich odsouhlasení. 
4. Ke stopám brontosaura ve vápencových sedimentech nad italským Marcem jsme nedošli, jednak to bylo do hroznýho kopce a ještě 
bylo horko, ale podle naší TV se má stejně nejdřív klonovat mamut, tak co bychom si honili trička, že jo? 
5. Policie a hasiči jsou v EU k dispozici skutečně bez omezení, a to i nezkušeným turistům z někdejšího východního (= našeho) bloku. 
Ověřili jsme oboje. Místní policie nám ještě před rozedněním ochotně pomohla svobodně se rozhodnout k ukončení našeho 
soukromého svého vlastního námi samými pořádaného hudebně-zpěvného večírku v tělocvičně, jiný den městští hasiči vysvobodili 
bez nároku na odměnu (až na tu flašku) našeho mladého kolegu uvíznuvšího při nácviku jízdy na kolečkovém křesle ve výtahu, o 
němž nám pouze jednou řekli, že do něho lézt nemáme. Akorát neuměli  - ti policisté a hasiči – ani slovo česky, no musí se zlepšit, 
kluci evropský. 
6. V Alpách i Dolomitech je pořádek: doly jsou dole, hory jsou hore, voda drží vodorovně, prší shora, nebe je modré, tráva zelená a 
krátká. Svahy jsou totiž dočista opaseny specielními krávami, které mají na straně ke svahu kratší nohy a tak snadno udržují 
rovnováhu i na místech pro Čecha nebezpečných. Vida tuto skvělou inovaci jsem ihned jako momentální obecní starosta vyhlásil, že 
potřebuju nějakou pasačku s pořádnejma kozama, aby s nima vyčistila svahy pod hradem Lanšperkem – no, zatím se žádná 
nepřihlásila. Ale zpátky k italské misi: Alpských různěnohodlouhých krav jsou dvě základní plemena (levotočivky mají kratší obě 
levé nohy a chodí celý život kolem kopce doleva, pravotočivky to mají obráceně). Jak je to s plemennými býky a přirozeným 
rozmnožováním nevíme, poněvadž při dálkovém pohledu na ty rohaté a fialové obludy typu Milka jsme alpské louky svižně opustili. 
Zahlédli jsme též několik nepodařených klonovaných jedinců z dílny jakéhosi Mit-su-rina, jehož krávy měly sice dvě nohy kratší a 
dvě delší, ovšem v diagonálním uspořádání, které je krom rastrovitě kameny posypané roviny nepoužitelné – prostě zmetky to byly.  
7. Ekonomicky a demokraticky není EU asi nic moc. Například u jednoho jezera, kde jsme se v relativním chladu 38°C zcela 
spořádaně koupali za použití moderních českých plavek, jsme zjistili, že odborově neorganizované a tudíž kořistnicky 
diskriminované ženy jsou tak chudé, že na větší části těla nemají žádný oděv. Od té hrůzy jsem nebyl schopen dlouhou dobu odvrátit 
zrak ani fotografický přístroj a fyziologické změny jsem konstatoval i na jiných částech těla, leč marně. 
8. Krojovaní dobroučští šermíři a jejich obrněná pětičlenná garda byla při průvodu Marcem a též Roveretem hojně (hlučně taky, o 
obdivně pískali někteří) a dle mého názoru zbytečně odměňována potleskem. V tomto případě mám za to, že italští diváci byly 
časově dezorientováni podobně jako pan Brouček na svém výletu do 15. století, kupříkladu jim vůbec nevadilo, že pokyny vydával 
Michal v češtině – no zmatek hroznej. Stejnou chybu opakovalo publikum (tleskali a volali „bravo“) při jejich šermířských a ohňových 
vystoupeních. Jsou docela ti jihoevropani divní, co říkáte? 
9. Ale největší šoky nám chronicky působili průvodci v muzeích či na hradech  a zejména obsluha v obchodech a vůbec nejvíc 
v pizzerii. Oni se nás pořád ptali, jestli jsme spokojení, jestli něco chceme, usmívali se na nás i ráno i v poledne i večer, děkovali nám, 
srdečně se loučili a furtporád nás zvali, ať zase přijdeme. No to je teda pro středoevropského človíčka opravdu nezvyk, nikdo nám 
nevynadal. Kupodivu nám to nevadilo a dokonce si myslím, že nám bylo příjemně, ba co víc, ke konci mise už jsme se usmívali a 
děkovali taky. To bude nějaká infekce, doufejme, že nikoliv nebezpečná. 
10. Ze všech vpředu uvedených důvodů mám za to, že když už jsme svými HBK nezpochybnitelně opanovali střed Evropy, že teda 
do té EU vstoupíme, i když oni – ti vevnitř mají pořádný mouchy k odstraňování. Taky nám říkali, že 30 družstev je na organizování 
ažaž a ať už se moc víc neroztahujeme, kdo by nás pak zorganizoval.  Věčnou trvanlivost HBK jsem si nechal podepsat z nejvyšších 
míst (viz foto v kachní rubrice) a radostně volám: „ Ať žijí naše HBK pořád,  v krajním případě třeba i v té EU!“ 
 

To nám všem přeje generální rozhodčí  HBK Pavel Neumeister 

Generální štáb HBK a evropská integrace 

 Sloupenský 
HBKaleidoskop 

Hravě bezkatastrofálně letňo– zimňo dvojpololetní občasník 

Ročník : MMIII Číslo : Šěst letňý Sloupnice   9. 8. 2003 



Buďte pozdraveni novodobí gladiátoři, 
co pro potěchu a zábavu nejen diváků, ale i svou, neobětujete sice svých životů a zdraví 
(snad?!), ale jen trochu své vážnosti a času. Ať je Vám naše obec pohostinným domovem, tak 
jako už byla lidem ve střední době kamenné, jak svědčí archeologické nálezy. Obec rozkládá 
se na březích potoka zvaného Labíčko, Bílá labuť  či Labutěnka v délce 7 km v nehlubokém 
údolí, které tvoří západní výběžky Českomoravské vysočiny. Pokud mluvíme o Sloupnici, 
mluvíme vlastně o dvou obcích Dolní a Horní Sloupnici. Dnes moderní a žádané dva v 
jednom. Poprvé byla obec sloučena císařským patentem v roce 1788. Roku 1924 se vesnice 
opět rozdělila, aby se roku 1976 konečně zase spojila. Podle posledního sčítání lidu máme 
1793 obyvatel (pro zajímavost v roce 1930 měla obec až 2520 obyvatel).  Název Sloupnice nejspíš pochází od 
sloupnického potoka, pojmenování potoka pak od slova "slup" - klec na chytání ryb.  První písemná zmínka 
přímo o vsi Sloupnice pochází  z roku 1292 z darovací listiny krále Václava II. cisterciáckému klášteru na 

Zbraslavi. Ves střídala majitele, později koncem 15. století 
přešla do vlastnictví města Litomyšle, kromě malé části, 
která byla součástí panství choceňského. Tak to zůstalo až 
do zrušení roboty roku 1848. Katolický kostel je písemně 
doložen od 14. století a do dnešní doby byl přestaven roku 
1712. Evangelický byl pak postaven roku 1795. 
Nepřehlédnutelné jsou stavby - Sokolovna (1930), kde po 
obnovení své činnosti působí místní sokolové, pořádají se tu 
společenské a kulturní akce - budova školy (1914) - a bývalý 
klášter a církevní škola, dnes domov důchodců (1868). 
Jezdíval k nám Alois Jirásek za evangelickým farářem 
Bohumilem Fleischerem a vynikajícím botanikem a 
vesnickým písmákem Janem Šplíchalem. Tereza Nováková 
použila ke své povídce "Dvě stařenky" postavu babičky 
Šplíchalové. Další její povídka "Železný kříž" čerpá námět ze 
Sloupnice. Zdejší krajinu malovali Jan Honsa a Jan Šplíchal. 

Dnes tu působí trojice malířů pánů Chaloupky, Šmogera a Bartoně.  
V obci jsou aktivní turisté, kteří kromě pravidelných vycházek a výletů, pořádají již tradičně 8. května pochod 
sloupenskými lesy. Nedoporučuje se vycházeti moc za vesnici, neboť u nás působí hned dva myslivecké spolky. 
Pro uklidnění, většinou jen pálí po asfaltových holubech na střelnici "Na Džbánovci" kousek za vsí. 
Nepřehlédnutelné je též fotbalové hřiště (jakož i výsledky naší slavné jedenáctky). Sportovní hřiště za školou bylo 
dobudováno letos. Od roku 1880 u nás působí sbor dobrovolných hasičů. Dnes máme sbory dva horní a dolní, 
pozůstatek to rozdělení obce. Zásluhou horních hasičů byl vybudován přírodní amfiteátr na horním konci obce, 
kde hrávají ochotnické divadlo (první divadlo bylo u nás hráno roku 1833) a přes léto se pořádají četné kulturní a 
společenské akce. Letos se veřejnosti představila i první rocková sloupenská kapela "Mother's angels", budoucí to 
naše žhavé želízko v žebříčku světových hitparád.  
Družstvo Sloupnice se poprvé zůčastnilo Her bez 
katastru vloni v létě v Ústí nad Orlicí. Podnětem byly XX. 
HBK v zimě na Březinách, kterých jsme se zůčastnili jako 
diváci. Do Ústí nad Orlicí jsme přijeli soutěžit ve složení: 
Míra Bohunek, Jana a Pepa Brydlovi, Martin Hanousek a 
Monika Chaloupková (složení týmu se osvědčilo a zatím 
nedošlo k žádným změnám). Jelikož se nám podařilo 
k našemu velkému překvapení zvítězit, tak Vás dnes, 
v souladu s pořadatelskými pravidly, vítáme u nás ve 
Sloupnici na XXIII. Hrách bez katastru.  Dějištěm her je 
nově vybudované hřiště za školou, které bylo při 
příležitosti zahájení HBK slavnostně otevřeno panem 
starostou Josefem Škeříkem. Rádi bychom tímto 
poděkovali všem, kteří nám pomáhali s přípravami a 
organizací her. Dále děkujeme všem sponzorům. 
Doufáme, že se Vám u nás bude líbit a odvezete si pěkné 
zážitky.  

Váš Organizační výbor HBK a všichni ze Sloupnice                   
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Vítejte ve Sloupnici 
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Ptejte se GŘ + GP + GR + GO = GŠ 

GŘ : Co tam máme dál ? 
GS : Dále tady máme rubriku Ptejte se GŠ, pane řediteli. 
GŘ : Tak sem s tím ať to máme z krku. 
GR : … a můžeme se věnovat „dalším“ tématům. Že jo, říďo. 
GP : To zase chlapi myslíte jen na to jedno nebo dvoje. 
GŘ : Kdybysme měli čekat na tebe až nám něco poručíš tak bysme tu 
umřeli suchou smrtí. 
GR : No a s těma požitkama, to jsme taky nekápli na tu pravou. Viď 
říďo. 
GP : No s Váma dvouma jsem to především vyhrála já,  kdybych to byla 
bývala věděla, že si mě zase budete dobírat tak by sem sem vůbec 
nechodila. 
GŘ : Ty si máš tak co stěžovat, kde by ses za peníze HBKpoplatníků tak 
najedla a napila. A vůbec co tam máme dál ? 
GS : Dále tady máme rubriku Ptejte se GŠ, pane řediteli. 
GŘ : Tak co nám přišlo ? 
GS : Žádná otázka nepřišla. Nikdo nám nic neposlal. 
GŘ : Lajdáci líný. 
GP : Asi je všem všechno jasný nebo jedno. 
GR : Jak jim prosím tě může být všechno jasný... 
GŘ : ...a pivo nenesou. 
GP : A nebo všichni serou na všechno a na všechny. 
GŘ : Ten hospodskej tam snad usnul. 
GP : Asi má každý svých starostí dost. 
GR : Prosím tě jaké můžou mít starosti, vždyť za ně všechno uděláme. 
GŘ : Ale že je letos kurva horko, a to pivo furt nikde ! 
GR : A těch much ! Mrchy jedny. A jak jsou protivný. 
GP : Mimochodem, víte kolik taková moucha, svině jedna, naklade 
vajíček jen za jedinej den. 
GR : A to jsem dokonce slyšel, že nějaký africký mouchy, svině jedny,  
přenášej nějakej ten cvajc. 
GP : Prosím tě, kdo ti to zas nabulíkoval, to je AIDS a ten přenášej úplně 
jiný mrchy. 
GŘ : Tak hospodo, kde je k sakru to pivo !!!! 
GP : Koukejte na říďu, ten je dneska ňákej vyprahlej, i když já už bych 
si taky něco dala. 
GR : Ani mě nemluv, já jsem z toho posranýho sluníčka taky pořádně 
vyuzenej. 
GŘ : Tak jaký tam máme ty otázky ? 
GS : Pane řediteli, už jsem Vám přece říkala, že žádný nepřišli. 
GŘ : Tak proč nás tím otravuješ, stačí že mě sere ten hospodskej, mazej 
na sekretariát tam to všechno dodělej a ať je všechno v cajku nebo 
pudeš zpátky na ulici…. 
 
Přepis části tajného stenografického záznamu z 5. Schůze GŠ HBK získal 
nejmenovaný redaktor nejmenovaného bulvárního plátku, který bohužel již 
není mezi námi. Čest jeho památce. 



       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 dvojnásobného vítěze HBK z malebné vísky na svitavsku zvoucí se Jarošov. 
 

 
 

Družstvo Jarošova si během své osmileté existence v HBK vydobilo 
významné postavení nejen proto, že dokázalo dvakrát zvítězit a následně 
nám připravit dvě skvělá a neopakovatelná pokračování HBK ve své obci,  
ale hlavní pozornost si vždy zasloužil jejich početný divácký doprovod a 
nevyčerpatelná až mateřská podpora celé obce. A když se k tomu přidá 
jejich neutuchající smysl pro humor a bláznovství, (které nám mimo jiné 
předvedli na 18. HBK ve Vidlaté Seči v roli kočujících Romů) není o jejich 
uvedení do Galerie Elity Her nejmenších pochyb. 
Dlouholetého nehrajícího kapitána a zároveň „dobrého ducha“ 
jarošovského družstva Pavla Flídra jsme poprosili o několik vět : 
 
Předem bychom chtěli 
poděkovat a říci jaká je to pro 

naši vesničku, malou, střediskovou, velká čest, že jsme mohli být 
uvedeni do Galerie Elity Her. Děkujeme. 
No a jak k tomu všemudošlo ? 
V roce 1995 se výše nejmenovaný P.F. dozvěděl o těchto hrách a podal 
přihlášku. A od té doby v tomhle „vlaku“ Jarošov prostě jede. 
Hned první naše hry v Dolní Dobrouči nás uvedli do devátých her 
jako pořádající ( z toho vyplývá, že jsme zvítězili). Třinácté hry byly 

pro nás opět osudné. Ačkoliv 
jsme byli nasazeni jako 
náhradníci dokázali jsme 
zvítězit (vlivem úplatku) a mít tak 
druhou šanci přivítat Vás u nás. Při pořádání našich druhých her se nám 
rovněž nepodařilo vyhrát i když jsme soutěžili v domácím prostředí za 
značné podpory fanoušků. Ač jsme se v obou případech vždy účastnili 
finále, zvítězit doma se nám nikdy nepodařilo. Snad tou velkou mírou 
zodpovědnosti nebo nadměrně používaným dopingem. Ten ostatně 
sehrál neblahou úlohu i při jubilejních 20. HBK v Březinách. Nepomohl 
ani maskot s rakouským občanstvím, který se válel v hoblinách a 
statečně se hlásil k Jarošovu.   

O naší univerzálnosti vypovídá hlavně věkové rozpětí našich výprav na 
HBK. Nejmladší účastnicí byla zatím Pavlínka Kopecká, která byla na 

světě pouhé tři roky,  za to nejstaršímu fandovi panu Skalovi bylo úctyhodných 67 let. Dále jsme přispěli dodanou 
matkou pro první dítě HBK. Tak se snad snažíme, ne. 
Moc nás toto veselé klání baví i když postupem času fanoušků ubývá a začíná nás jezdit čím dál méně. Ty naši 
mladí raději čumí na televizi a pohybu a srandě moc nedají. A my starý to máme za ně pořád zachraňovat !! 
A proto by jsme chtěli popřát HBK jen to nejlepší, hodně fandů a nás bláznů a proto : 

„Poďme blázni všichni spolem“ 
Děkujeme—Zůstaňte—máme Vás rádi—Jarošováci 
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Galerie Elity Her 
G 

E 
H 

Bacha jedou cikáni … a kradou 
18. HBK Vidlatá Seč 

Nádherný pocit vítězství na  
13. HBK v Českých Petrovicích 

Nezapomenutelné zážitky z jarošov-
ského rybníka na 15.HBK 

Jarošov 



     Na programu  5. schůze GŠ HBK bylo zcela samozřejmě projednáváno další udělení nejvyšších ocenění GŠ 
HBK. Bylo rozhodnuto o dvou dalších a tak v rámci zahajovacího ceremoniálu ve Sloupnici budou slavnostně 
předána ocenění,  a to : 

 Zvláštní cena GŠ HBK za totální nasazení pro HBK 
kapitánovi hnátnického družstva  Jiřímu Petráčkovi 

která svým nasazením a nezlomnou aktivitou již devátým rokem přispívá k  příkladnému naplňování a šíření 
hlavní myšlenky HBK 

 
 Zvláštní cena GŠ HBK za trpělivost a nasazení  

družstvu Pivnice U Skoby 
za neutuchající úsilí o zdolání kýženého, leč pořád velmi vzdáleného cíle a za  perfektní a nezaměnitelný 

audiovizuální projev. 
 

Zvláštní cena GŠ HBK za všecko a vůbec 
Generálnímu štábu HBK 

Za zdárně dokončených 5. Schůzí GŠ HBK, za absolutně nejvyšší účast na HBK, za to, že nepodléhá blbým 
kampaním typu Děkujeme,odejděte ale naopak razí zásadu Neděkujte, zůstáváme … a vůbec 
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     V této stálé rubrice se setkáváte s názory očitých svědků či přímých účastníků našich  „šíleností“ a tím tato 
rubrika pomáhá monitorovat pocity a nálady bezprostředně při, nebo po činu. Samozřejmě, že se v tomto případě  
výhradně opíráme o materiály dodané našimi stálými dopisovateli. 
     Jelikož jsme se o žádné dopisovatele opět neopřeli, nahlédneme dnes do dotazníku 22. HBK v Korouhvi. 
     Nejvíce se nám líbilo vyplnění dotazníku od ambiciózního družstva Březin : 
     Co udělá GŠ když míjí značku Korouhev ? 
     Míjíš-li značku Korouhev, pořadatelům  tím piješ krev. 
     Když dojedeš do Jimramova, zůstaneš čumět jak kus vola. 
     Nevítala snad značka předchozí, lidi na HBK příchozí. 
     To se tak honí štábu hlavou, když míjí značku výše psanou 
     Kolik much se nachází na kravinci v korouhevské lidové písni ? 
     Nás by teda zajímalo, jak to máme zjistiti, kolik much to vaše lejno, může v zimě hostiti. 
     V zimě mouchy, jak my víme, na hovně se neživí, v létě vám je spočítáme, až se hmyz ten objeví. 
     Co byste vzkázali Generálnímu štábu HBK do dalšího desetiletí ? 
     Milý štábe generální, vy jste orgán na posrání. 
     Přesto však vám chceme přát, ať si vždycky chcete hrát. 
     Všichni máme srandu rádi, s HBK jsme kamarádi. 
     Ať váš zájem jediný, je první místo : BŘEZINY !!!! 

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 minulé nejvíce 
poslední Hnátnici zde dnes máte : 

 družstvo Klášterce n. O., které má na svém kontě nejvíce vítězných disciplín (21) 
pochopitelně, že jsme kláštereckému družstvu položili naprosto netradiční otázku : 

Jak to děláte? 
Přesný recept samozřejmě prozradit nemůžeme. Dalo by se to ale shrnout asi takto: 
30 % taktika 
12 % komunikace družstva 
38 % smůla ostatních družstev 
42 % fyzička 
2 %   štěstí, náhoda 
61 % úplatky pro GŠ (z toho 50% pro G.Ř.) 
15 % ostatní faktory 
Z toho je jasné, že prostě makáme na 200%, no a vo tom to právě je. 



Kontaktní adresy : 
- na redakční stůl :   Tomáš Stejskal, Kunčice 60, Letohrad, 561 51, tel. 465 621 252, 603 254 993 
   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  (furt nic) 
- pro zasílání peněz : Zdena Krejčová, Dolní Dobrouč 571, 561 02   (taky furt a taky nic) 
- pro vyřešení fšeho : Jaroslav Hubálek, Petrovice 25, Lanškroun, 563 01 

A kdo to dočetl až sem, blahopřejeme, a může si za svý dát šěst štamprdlí !!!!! 

Sebráno od kačerů (i kačen a jiné drůbeže)  

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 
ale ne již na adresu František Lampa, Lampářská 352, Lampárna, 001  01, ale na níže uvedenou adresu 
generálního ombudsmana, který je k tomu patřičně vybaven a plně kompetentní. (a to tak, že velmi) 

Mimořádné výjezdní zasedání GŠ HBK  -  Petrovice  -  7. 6. 2003 
O nelehkosti svých odpovědných funkcí členové GŠ HBK moc dobře věděli již dříve, ale letošní červen jim 
připravil opravdovou zkoušku ohněm.  
Důvodem mimořádného výjezdního zasedání GŠ HBK bylo slavnostní předání blahopřejného listu 
generálnímu ombudsmanovi Jardovi u příležitosti narození jeho prvorozeného syna Marka.  
I přesto, že obsah zasedání nebyl tajný a několik naplánovaných bodů programu postupně vysublimovalo v 
jediný, nebylo by vhodné tento program zveřejňovat. Ať již v úctě k manželce generálního ombudsmana, tak 
kvůli případné diskriminaci ze strany sousedů či jiných účastníků zmíněného zasedání. 
O tom, že mimořádné zasedání bylo značně namáhavé, vypovídá  zbylí tři členové GŠ HBK takto : 
Generální prezidentka, vědoma si toho, že jako jediná žena v GŠ si musí zachovat vážnost v každé situaci, 
předešla jakýmkoli nepředvídatelnostem tím, že si na velmi brzkou určenou hodinu objednala odvoz a tím se 
vyhnula jakýmkoli nepředvídatelnostem. 
Generální rozhodčí podle svých slov dopadl docela dobře, protože jednak měl zajištěn odvoz, jednak má tu 
imunitu, ale hlavně parkoval v nedaleké silážní jámě a potom si ho opravdu, ale opravdu nedovolil nikdo 
zastavit. 
Generální ředitel má tak při brzké absenci dvou ostatních členů GŠ největší podíl na tom, že syn GO bude zdravý 
jako řípa. Jeho hrdinný podíl je však zkalen skutečností, že se nenechal přemluvil, aby složil hlavu v pohostinném 
domě GO a nechal se zlákat slibem místních pobudům, že ho doprovodí skrz nedaleký les, kde ho nechali 
chladnokrevně havarovat. Když zjistili, že u sebe nemá vůbec žádné cennosti natož peníze, doprovodili ho až 
domů a vzteky mu zdemolovali alespoň zahradní bazén. No vážení, ruku na srdce, chtěli byste být členem GŠ ? 

Prodloužení licence na pokračování HBK 
za bedlivého dozoru generálního rozhod-
čího HBK při podpisu z nejvyšších míst. 

Generální rozhodčí při tunelování silážní 
jámy.Kolikrát se musel otočit než byla 
prázdná, nebylo zjištěno. 

V této nové rubrice pro Vás naši redaktoři s nasazením života shánějí „důvěrné“ informace ze zákulisí HBK. 
Dnes je středem pozornosti generální rozhodčí HBK. 
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