
   Toho, kdo pilně a pozorně sleduje náš občasník a tudíž očekává brilantní myšlenky našeho ombudsmana Jardy 
Hubálka, musím hned na úvod zklamat. Složitou a naprosto neprůhlednou, až politováníhodnou nedůsledností 
na sekretariátu Generálního štábu, která znemožnila včasné a hladké dodání podkladů, bylo znemožněno, v čase 
redakční uzávěrky tohoto čísla, otištění úvodníku na řadě jsoucího generálního ombudsmana. 
   V rámci generální kolegiality jsem Jardu zastoupil a tudíž se pro toto číslo budete muset spokojit s mými 
myšlenkovými pochody na téma pětadvacetikulatiny a Dolní Dobrouč. 
   Tak  a je to tady. Počet pokračování našeho dovádění se dneškem vyhoupl na jubilejní pětadvacítku. Není to až 
zas tak veliká náhoda, že máme možnost toto malé jubileum slavit právě v Dolní Dobrouči. Vždyť kdo z 
dobroučských by před dvanácti lety tušil ( když se jejich družstvo poprvé zúčastnilo našich her ), že se první letní 
hry ve třetím tisíciletí  a posléze i jubilejní pětadvacaté, budou odehrávat právě v tomto útulném sportovním 
areálku( který, jak jste si jistě všimli, změnil rapidně svou imydž ) na nejdolnějším konci této malebné vísky. 
   A když k tomu přidáme, že se borci z Dolní Dobrouče jako jediní zúčastnili všech doposud konaných 
pokračování našeho projektu, dokázali čtyřikrát v tomto našem bláznění zvítězit, ale také pokaždé využili  svého 
práva a připravili nám pokaždé nezapomenutelné soboty v roli organizátorů ( zima 1994, léto 1997, léto 2001, léto 
2004), není o jejich vedoucí úloze v HBK naprostých pochyb.  
   A proto není divu, že se i Generální štáb HBK rozhodl postavit k této skutečnosti čelem a rozhodl se (přes 
počáteční rozpaky obou dobroučských členů GŠ)  tuto trvalou a příkladnou snahu o naplňování hlavní myšlenky 
HBK ocenit nejvyšším vyznamenáním —Rytířským řádem GŠ HBK.  
   A mě nezbývá než poděkovat celé Dolní Dobrouči za nezpochybnitelný  a velký kus poctivé práce ve prospěch 
HBK a popřát do budoucna ještě hodně chuti, nadšení, recese, srandy...no prostě všeho co je dělá Dolní Dobroučí. 

 
Dobroučáci děkujeme !!!!! 

Váš generální ředitel HBK    

Pětadvacetikulatiny a Dolní Dobrouč 

 Dobroučský 
HBKaleidoskop 

Hravě bezkatastrofálně letňo– zimňo dvojpololetní občasník 

Ročník : MMIV Číslo : Vosum letňý Dolní Dobrouč   7. 8. 2004 

Novinkování aneb co je nového  
Objednávka triček a čepic  

 Po počátečních nesnázích při objednávání triček a čepic, je tu první vlaštovka—trička pro družstva, která si je 
objednala (dodatečně se omlouváme, že to trvalo tak dlouho). Pro Vás ostatní, kteří ještě váháte, je připraveno 
několik triček  a vzorník barev, takže se můžete podívat a rozhodnout se. 

Prezentace družstev na internetu i nadále 
    Jelikož již více jak dvě třetiny soutěžících a našich příznivců jsou napojeny na informační dálnici, máte čím dál 
větší možnost uplatnit svoje schopnosti na tomto médiu. Již tři roky Vám naše internetová stránka poskytuje 
prostor pro prezentaci Vašeho družstva. I přesto, že to jde ztuha, stále máte možnost sehnat si nějakého toho 
webmastera a zaplnit náš odkaz Družstva právě tou vaší prezentací.   

Proběhla 7. Schůze Generálního štábu HBK 
Jak se stalo již pravidlem i před jubilejními 25. HBK se sešel, na další řádné schůzi Generální štáb Her bez 

katastru. Dnem D se tentokrát stala středa  14. 7. 2004  ...více informací na straně 6  tohoto čísla. 



 Obec Dolní Dobrouč vznikla o mnoho dříve než Hry Bez Katastru, to by měl uznat každý, kdo nahlédne do 
kronik a zjistí, že první písemný záznam o Dobrouči je z roku 1292. To souvisí s tím, že když roku 1108 byli vyvražděni 
Vršovci (měli sídlo v nedaleké Vraclavi), stala se celá zdejší krajina součástí sjednocené země pod vládou přemyslovských 
knížat a byla podrobena soustavné kolonizaci. Lokátorské právo udělil Přemysl Otakar II pánům z Drnholce, potom se 
v držení zdejšího panství s proměnlivými výsledky střídaly četné šlechtické rody až do zániku Rakouska-Uherska. 
Dolní Dobrouč (Liebental = ves v milém údolí) patřila od svého vzniku k lanšperskému panství s centrem na hradě 
Lanšperku (připomínaném v roce 1285, zpustlém kolem roku 1622), později sídlila místní vláda na zámku v Lanškrouně. 

Starý správní systém zanikl se zrušením vrchnostenských úřadů v roce 1849, kdy se vytvořila nová organizace  krajů (Pardubický a Jičínský 
kraj obsáhly celé východní Čechy), krajských soudů (měly sídlo v Hradci Králové a ve Vysokém Mýtě či později v Chrudimi), okresních 
hejtmanství (Vysoké Mýto, Lanškroun, Žamberk) a okresních soudů. V době protektorátu byly Dolní Dobrouč a Lanšperk postupně 
začleněny do okresů Litomyšl, Žamberk, Rychnov nad Kněžnou. Celé lanškrounsko i s Horní Dobroučí bylo zabráno Německem. Po druhé 
světové válce vznikl s různými lokálně patriotskými peripetiemi Okresní národní výbor v Lanškrouně, následovala reorganizace v roce 1960, 
kdy byl ONV přemístěn do Ústí nad Orlicí a konečně zcela nedávno byly okresy (pouze z hlediska výkonu státní správy) zrušeny a celá Dolní 
Dobrouč náleží opět ke kraji Pardubickému a dle svého přání spadá pod pověřené Město Ústí nad Orlicí. Když používám výrazu „celá 
Dobrouč“, tak to znamená všechny tři části: obec je totiž od roku 1976 složena z Dolní Dobrouče, Horní Dobrouče a z Lanšperka, a od roku 
1982 je střediskovou obcí – ovšem tento výraz se už dnes nepoužívá. 
 
Trocha statistiky nikdy neuškodí, tak si čtěte nebo přeskočte: Celková katastrální 
výměra je 3071 ha (Dolní Dobrouč 1662, Horní Dobrouč 1015, Lanšperk 394). Průměrná 
nadmořská výška je v Dobrouči 365 m, na Lanšperku 430 m, nejvyšším kopcem je 
Strážný s 584 metry. V obci dle stavu k 31.12.2003 bydlí 2533 trvale hlášených obyvatel 
(Dolní Dobrouč 2149, Horní Dobrouč 259, Lanšperk 125) a jejich počet v posledních 
letech velmi mírně ale trvale vzrůstá. 
Obec má radnici s úřadem (včetně matriky a stavebního úřadu) a technickou skupinou, 
mateřskou školu (75 dětí), úplnou základní školu (320 dětí), filiálku hudební školy, 
obvodního a zubního a dětského lékaře, dům s pečovatelskou službou, veřejná 
sportoviště ve všech svých částech, tři hasičské zbrojnice, kino, taneční sál, hrad, tři 
hřbitovy, činžovní domy s 80 byty a velmi bohatou činnost ve spolcích, kterých funguje 
asi 18. Určitou kuriozitou je, že v obvodu obce jsou tři nádraží, a sice Dolní Dobrouč, 
Hnátnice a Lanšperk. V obci jsou velmi rozšířeny a používány přezdívky stejně jako 
místní názvy, takže máme Kočtinu, Šejv, Šutrovník ale také Malou Stranu, Vyšehrad, 
Karlův most – prostě všechno. Krom obchodů, pohostinství, provozoven služeb a 
četných živnostenských dílen je v Dobrouči množství  k návštěvě velmi vhodných míst, 
která vřele doporučuji:  
 
Zřícenina hradu Lanšperk - hrad na strmém kuželovitém kopci vznikl pravděpodobně v polovině 13.století. Je národní kulturní památkou a 
obec v posledních deseti letech intenzivně pracuje na zachování unikátní plášťové hradby. O potřebě ochotné pasačky s přiměřeně 
poslušnými kozami jsem z důvodu nutnosti opásání zeleně na celém hradním kopci psal již dříve, žádná se dosud nepřihlásila. 
Kaple Panny Marie – byla v roce 1898  postavena v pseudogotickém stylu  na místě bývalé bašty. Od kaple je překrásný výhled na panoráma 
Orlických hor, v poslední době se u kaple, pod širým nebem, konalo několik občanských svateb. 
Vápenky a Vaňkovka – půvabná výletní místa se silným pramenem vody. Vedou sem dobře značené vycházkové trasy přírodou krásnou 
v létě i v zimě. 
Horákova kaple – je to bezslohová stavba z konce 19.století, vystavěná jako poutní místo u pramene pitné vody na velmi hezkém místě v lese 
pod kopcem Strážným. Voda je považována za zázračnou a poslední rozbory potvrzují, že je v širokém okolí nejkvalitnější. 
Barokní sochy – pocházejí od neznámého autora, snad z dílny Matyáše Brauna, který je vytvořil v roce 1730. Skupina skvěle propracovaných 
soch přežila všechny režimy a doby, ale v posledních patnácti letech minulého století ji čtyřikrát poškodil nezjištěný vandal. Po poslední 
restaurátorské opravě byly sochy umístěny do přízemí radnice, kde je lze na požádání shlédnout. 

 
Tolik místopis a historie. V poslední době se podařilo ve všeobecné dohodě 
mnoho dobrých věcí, ty drobnější nelze ani namátkově vyjmenovat, z těch 
větších stojí za zmínku vloni dokončená plošná plynofikace a stálá pozornost 
mládeži a volnočasovým aktivitám – i místo dnešních her je postupně 
zlepšováno a vybavováno ke službě všem. Podrobnostmi, informacemi či 
fotografiemi se můžete dle libosti kochat na adrese www.dolnidobrouc.cz. 
 
Všechno tam pochopitelně být nemůže, ale vy, stálí účastníci Her Bez 
Katastru víte, že dobroučské družstvo se jako jediné zúčastnilo všech 
doposud pořádaných ročníků a to se špičkovým koeficientem úspěšnosti. 
Hry se v Dobrouči konají již počtvrté (snad to tím skončí, nebo ne?), věřím že 
se všechno skvěle podaří (jako vždycky), že se spolu pořádně pobavíme (jako 
vždycky), že to přežijeme (jako vždycky), že legrace bude mít navrch (jako 
vždycky) a že na ty letošní hry budeme rádi vzpomínat (od dneška pořád). 
Vítejte v Dolní Dobrouči na dolním konci na dolním hřišti pro celé jubilejní 
25. HBK, a do obce se přijeďte brzy podívat znovu. 
 

 
 Váš Pavel Neumeister, momentálně (to je jisté) čelní úd obce a doživotně (to už tak jisté není) generální rozhodčí HBK 
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Vítejte v Dolní Dobrouči 

http://www.dolnidobrouc.cz
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Ptejte se GŘ + GP + GR + GO = GŠ 
Pane generální rozhodčí : 
Chtěl byste soutěžit za družstvo Mandl ? 
Nemohu sloužit, jsa odjinud. 
Jaké berete úplatky ? 
Jako smrt. Všechno 
Kolik máte sexu za týden. Je to návykové ? 
Někde jsem se dočetl, že při hezkém milování vydá člověk (muž i žena i ….) tolik energie, jako 
kdyby uběhl patnáct (15!!) kilometrů. Zatímco tento druhý způsob výdeje energie jsem vůbec 
nikdy, a to ani jednou, nezkusil, tak na variantu první si občas značně matně vzpomenu. Z toho 
nelogicky plyne, že ač je to hezké, nelze o trvalém návyku hovořit.  
Co si myslíte o rozšíření slepičího moru v Čechách ? 
Ano letos už jsem byl dvakrát. 
Kdy se vrátí ten, co s pravdou nejdál došel ? 
Rotuje kolem kulaté Země, beznadějně, furt pořád. 
 
Paní generální prezidentko : 
Chtěla byste soutěžit za družstvo Mandlu ? 
Chtěla jsem už v zimě, ale protože jste mě neoslovili, zavázala jsem se jinde. Leda že byste byli 
skvělí rozvazovači. 
Kdo je v GŠ první dáma ? 
První dáma ??? Jo myslíte Lívii ?? No přece já ! 
Kolik sexu máte za týden ? 
Vzhledem k mému pokročilému věku, je tato otázka nezodpověditelná. Počínající skleróza dělá 
svoje. Příště se ptejte kolik sexu za den. Ráda a pravdivě odpovím. 
Kouříte ? 
Jo, jo, jó, ale vybírám si. 
Vaše míry : výška, váha, tlak ? 
Sama za sebe nemohu sloužit a proto souhrnné údaje za GŠ jsou tyto : Vážíme  736,8 kg s plnou 
polní. Výšíme 82,7 dm na chůdách a tlak máme, až to někdy nestíháme. 
 
Pane generální řediteli : 
Jaký máte ředitelský plat ? 
Běžte se zeptat na dráhu výpravčího kolik bere. Taky Vám to neřekne, tak proč bych Vám to měl 
říkat já. Jenom dodávám, že za těch padesát táců by to nedělal nikdo !!! A to si je po sobě kolikrát 
musím i umýt !!! 
Kolik jsi měl žen z HBK v postely ? 
Ani ti přesně nevým ! 
Kdy dostane p. Hanus přídavky na první dítě HBK ? 
Až nám písemně doloží, že k samotnému aktu zrození došlo přímo v areálu kde se konaly HBK. 
Kolik bereš ? 
Dva džojnty mi obvykle stačí. 
Kam pojedete za naše peníze na dovolenou ? 
A vy si myslíte, že by to na nějakou dovolenou stačilo ? 
 
Pane generální ombudsmane : 
Kdy a kde se rozhodlo o vítězi na zimních hrách ? 
Kdy a kde není podstatné. Důležité je jak a na to se mě nikdo neptal. 
Jak se člověk může stát generálním ? 
Tím, že se objeví ve „správném“ štábu. 
Mohly by se zvětšit kolonky (nahoře v dotazníku) ? 
Leda se souhlasem EU a po vypsání řádného referenda. 
Budou WC v Dolní Dobrouči splňovat požadavky EU ? 
To v žádném případě, poněvadž o pořádání HBK v Dolní Dobrouči se rozhodlo daleko dříve než 
před samotným vstupem naší země do EU.  I když v Dobrouči je všechno možné.  
Proč jsme pořád pozadu ? Je to diskriminace ? 
Zdaleka bych nemluvil o diskriminaci. Spíš to vypadá na demokracii a na velké dávky. 



       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 starým ostříleným borcům  a recesistům z Hnátnice. 
 

 
A takto vidí učinkování v HBK hlavní osobnost hnátnického družstva Jirka Petráček :  

   Naše družstvo  je již tradiční součástí sportovně recesního klání, které se 
trefně nazývá „Hry bez katastru“. Pro všechny neznalé připomenu, že naše 
středně velká obec, která se nachází uprostřed mezi městy Ústí nad Orlicí, 
Letohrad a Žamberk. Má okolo tisíce obyvatel a je zde bohatý sportovní a 
společenský život. 
Poprvé se naše družstvo zúčastnilo 4. Her bez katastru, které byly zimní a 
konaly se shodou okolností také v Dolní Dobrouči. Tehdy ještě  soutěžilo 
pouze 11 týmů. 
   Naše družstvo se opírá o dvě stálice naší sestavy a to o moji maličkost, jako 
kapitána a manažera v jedné osobě a tradičně stále dobře naladěného 
tahouna a pohotového glosátora 

Františka Blechu. Zpočátku se naše 
sestava dost měnila a to zejména u 

dívek. Příčina byla jednoduchá. Děvčata se začala vdávat a měla 
radostnější starosti s potomstvem. 
   V současné době se složení našeho družstva už celkem nemění. K již 
zmíněné mé maličkosti a Frantovi se ustálil Petr Hubálek, Mirka 
Šaldová a Alena Bačová. Posledně jmenovaná Alena se před týdnem v 
sobotu vdávala a tak právě v tuto dobu tráví daleko příjemnější chvíle 
na svatební cestě, než se potit a přemýšlet, jak vyzrát na záludnosti 
disciplín těchto her. 
   Tímto jí celé naše družstvo přeje ještě jednou vše nejlepší. 

Jak jistě mnozí moc dobře vědí 
tak cílem našeho družstva na 
všech hrách je především pobavit a rozesmát sami sebe, ostatní družstva 
a samozřejmě také početné obecenstvo, ve kterém máme za ty roky 
nemálo příznivců. Mnohé sympatie jsme si získali také díky našemu 
hlavnímu mottu : „Není třeba zvítězit ale umístit se jako poslední.“, 
kterému podřizujeme veškerou soutěžní strategii. 
Samozřejmě, že se v našem družstvu vždy kladl důraz na kvalitu 
přípravy a občerstvení, který byl vždy tím nejhlavnějším faktorem při 
dobrých výkonech. Vždyť kdo se může pochlubit sedmi nádhernými 
posledními místy ??? 
   Závěrem bychom chtěli poděkovat šéfredaktorovi tohoto občasníku, že 

si na nás vzpomněl v souvislostí s touto rubrikou, protože můžeme 
vyniknout i mediálně. Dále chceme poděkovat všem, kteří se starají o 

bezproblémové průběhy jednotlivých her, zvláště pak samotnému Generálnímu štábu HBK. V neposlední řadě 
děkujeme všem divákům v první řadě, v druhé řadě a ve všech dalších řadách, kteří nás psychicky podporují a 
fandí nám. Pod hesly  „Sportu zdar a srandě zvlášť“ a „Jukehan čung bek zon“ Vás všechny zdraví 
 

Vaši  Hnátničáci 
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Galerie Elity Her 
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V hnátnickém družstvu se vždy 
kladl důraz na kvalitu občerstvení 

Plnění zadaných úkolů většinou 
končilo jak jinak než po hnátnicku 

Frontman družstva Jirka zcela po 
právu převzal ocenění GŠ HBK 

Hnátnice 



     Na programu  7. schůze GŠ HBK bylo zcela samozřejmě projednáváno další udělení nejvyšších ocenění GŠ 
HBK. Bylo rozhodnuto o třech dalších a tak v rámci zahajovacího ceremoniálu v Dolní Dobrouči budou 
slavnostně předána ocenění,  a to : 

 Rytířský řád GŠ HBK  
družstvu, organizačnímu výboru a všem z Dolní Dobrouče 

Za naprosto totální nasazení pro HBK a za příkladné naplňování hlavní myšlenky HBK 
( zúčastnili se všech 25. Her, 4x vyhráli, 4x pořádali z toho poprvé ve 3.tisíciletí a jsou prostě super kamarádi ) 

 
 Zvláštní cena GŠ HBK za totální nasazení pro HBK 

nehrajícímu kapitánovi jarošovského družstva Pavlovi Flídrovi 
který svým nasazením a nezlomnou aktivitou přispívá k příkladnému naplňování a šíření hlavní myšlenky HBK. 

 
Zvláštní poděkování GŠ HBK Českým drahám a Povodí Labe 

Českým drahám za to, že vlaky alespoň občas jezdí a že trať z Letohradu na Ústí nad Orlicí vede okolo areálu, 
kde se pořádají HBK a tudíž je má možnost shlédnout více diváků. 

Povodí Labe za to, že voda teče shora dolů a že při případné přeplněné kapacitě zdejšího sociálního zařízení 
poskytne soutěžícím možnost hygieny a osvěžení. 
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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 24. HBK v Březinách. 
     V něm dostala družstva záludnou otázku : Co jste ochotni udělat pro vítězství v našich hrách ? 
     A zde jsou odpovědi našich soutěžících  : 
     Mandl : Snížili jsme věkový průměr od posledních her o 15 let. 
     Petrovice : Vypít co nejvíce piv hned na začátek, protože pak stejně dojde. 
     Jimramov : No, tak tady bysme si dovolili švestičky z naší zahrádky, kdyby jste se neurazili, … služebníčci. 
     Orlice : Přejmout zviki eskimáků, protože půjčujou hostům svoje manželky. 
     Janov : Cokoliv, kromě Lenky, protože má v neděli vítání občánků. 
     Pustá Rybná : Náš nehrající kapitán s ohledem na složení poroty je schopen se za nás i svléknout. 
     Budislav : Rychlost 72 km/s. Jako vichřice, strhává tašky, láme slabší stromy. 
     Řetová : Opít Generální štáb Her bez katastru 
     Žamberk : Maximální minimum. 
     Ostružno : Duši a tělo si necháme. 
     Semanín : Sednout do auta a odjet, nic víc. P.S. Jana—všechno 
     Korouhev : Nakazit všechny svrabem !!! 

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 Janovu, 
který nejrychleji zaplatil startovné zde dnes máte : 

  
družstvo SOULU, které je nejvzdálenějším účastníkem našich her 

 
Jelikož se  korejští borci zúčastnili našich her (za velkého zájmu diváků) pouze dvakrát a poté nenávratně zmizeli kdesi v 
jihovýchodní Asii, vzal na svá bedra zodpovědnost Generální štáb HBK, aby vypátral  soutěžící korejského družstva a položil 
jim několik otázek.  Značné úsilí bylo korunováno úspěchem a v nejmenované čajovně provinčního města Chunchón jsme 
kapitánovi korejského družstva mohli položit dvě otázky : (protože většina z Vás neumí korejsky jsou odpovědi zkráceny a 
volně přeloženy) 
Proč jste u nás už tak dlouho nebyli ? 
Protože máte šikmé oči, nepřirozeně bledé tváře a velké nosy.  
Myslíte, že byste ještě někdy mohli startovat na HBK ? 
Pod podmínkou, že se GŠ naučí slovem i písmem korejsky. Jinak nás velmi těší, že používáte korejský název vašich her. 



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, vyjadřujeme obdiv a můžete si za svý dát štamprdli !!!!! 

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) 

7. Schůze GŠ HBK  -  Dolní Dobrouč  -  14. 7. 2004 
    Hostinec „U Vacků“ v Dolní Dobrouči měl opět po půl roce tu čest hostit v pořadí již sedmé pravidelné setkání 
Generálního štábu HBK. Jelikož se jednalo o termín před konáním historické bitvy v Dolní Dobrouči nebyla účast 
dobroučských členů GŠ, kvůli  značné zaneprázdněnosti, stoprocentně potvrzena. Nakonec oba zdárně dorazili a 
tak účast odvolal pouze generální ombudsman, kterého v Praze zdrželo řešení legislativních problémů s pojených 
se vstupem naší země do EU. 
   Úvodní zprávu o činnosti opět přednesl GŘ, v které ostatní členy GŠ seznámil se všemi novinkami, které se od 
minulé schůze udály. Dále, dle zvyklosti, poděkoval všem členům GŠ za bezchybnou práci a ubezpečil je, že 
podmínky pro udělení pololetních prémií byly splněny a peněžité prostředky budou připsány na účty 
jednotlivých členů GŠ během měsíce srpna. 
   Dalším bodem náročného jednání, bylo již konkrétní řešení v otázce triček a čepic. Byli uvolněny potřebné 
finance a GŘ byl pověřen jednáním s reklamní agenturou, která bude zakázku provádět. 
   Na stole GŠ se znovu objevila připomínka ke grafické úpravě naší internetové stránky. GŘ jako hlavnímu 
webmasterovi naší stránky byla vyslovena i nadále neotřesitelná důvěra a tudíž jakékoliv připomínky na vzhled 
webu se zamítají. 
   Samozřejmou náplní každé schůze je kompletace a příspěvky do našeho občasníku. Nejinak tomu bylo i 
tentokrát. Členové GŠ odpovídali na záludné otázky soutěžících, které jsou od minulých her součástí dotazníku. 
Další milou součástí bylo udělování ocenění GŠ HBK. Po kratší diskusi byla nakonec navržena a schválena tři 
ocenění, která budou předána dnes v rámci zahajovacího ceremoniálu. 
Po rušné závěrečné diskusi přišlo na řadu schválení usnesení a bezproblémový odchod domů. 

Normální únava z HBK a nebo skutečně 
dlouho diskutovaná závislost na nepovo-
lených prostředcích. 

Ale, že by paní generální prezidentka 
obírala soutěžící o poctivě vyhrané ceny. 

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