
Vážení šílenci !!! 
 
K tomuto mírně nadnesenému oslovení mne opravňuje neustále se zvyšující počet přihlášených družstev ze 
všech koutů našeho kraje, bez okraje. Co Vás vede k zápolení v bláznivých disciplínách za mrazu, deště, v blátě  
nebo v létě v příšerném vedru, je nasnadě. Ještě bláznivější dnešní doba  si vyžaduje, alespoň na ten jeden den, 
jednou za půl roku, zapomenout na starosti všedního dění doma i ve světě a vymýt mozek se svými spoluhráči, 
protihráči, realizačním týmem, Generálním štábem HBK či náhodnými diváky. Obdivuji se Vám a trošku  
i závidím, zavzpomínám-li na minulá léta, kdy jsem se sám bláznivých očistných klání na HBK účastnil coby 
soutěžící. A jsme u toho. Chci se Vám touto cestou připomenout, že za bezpočet záslužných činů ve prospěch 
dobré věci HBK, vykonávám nyní bezesporu nejdůležitější funkci v Generálním štábu a to funkci Generálního 
ombudsmana. Se svými bohatými zkušenostmi, nabytými za minulá léta v řadách týmu Prahy 4, jsem schopen 
bez zaváhání řešit jakékoliv Vaše připomínky ke všemu. Zmiňuji se o tom  proto, že za své krátké působení ve 
funkci jsem nezaznamenal očekávaný ohlas k případnému hájení Vašich práv. Na druhou stranu je to dobrá 
zpráva, ze které vyplývá, že je vše jak to má být, že jste spokojeni a to je dobře. Nezbývá mi, než popřát Vám 
krásné soutěžení a mnoho nezapomenutelných zážitků. 
Ať Vaše zítřky nejsou horší než Vaše dnešky , včerejšky, předvčerejšky, předpředvčerejšky, .... 

 
Váš Generální ombudsman HBK 

Vše je jak to má být ?!?! 

 Mandlový 
HBKaleidoskop 

Hravě bezkatastrofálně letňo– zimňo dvojpololetní občasník 

Ročník : MMV Číslo : Devěd zimňý Mandl   5. 2. 2005 

Novinkování aneb co je nového  
DVD z 25. HBK v Dolní Dobrouči  

 Dobrá zpráva pro všechny, již krajně netrpělivé, čekatele na obrazové zpravodajství z minulých her. Ostrý 
obraz a dobrý zvuk z letního „dovádění“ v Dolní Dobrouči je zpracován. Stříhání nakonec nebylo tak hodně, 
poněvadž všichni jste tak nadmíru „videovatelní“, že by bylo jedině na škodu, kdyby zrovna Vaše záběry na 
tomto materiálu chyběly.  A tak v téměř dvouhodinovém prostřihu můžete znovu zavzpomínat na jubilejní 25. 
Hry bez katastru. Jelikož na generálním sekretariátu HBK chybí potřebná technika (jsme již orientováni pouze na 
nejnovější technologie), chtěli bychom majitele videopřehrávačů poprosit aby si kopii na videokazetu zajistili z 
vlastních zdrojů. Již objednané DVD si vyzvedněte (nebo případné další objednávky hlaste) u Generálního 
ředitele HBK. Cena DVD je 99,- Kč.  

Prezentace družstev na internetu i nadále 
    Jelikož již více jak dvě třetiny soutěžících a našich příznivců jsou napojeny na informační dálnici, máte stále 
možnost  umístit webovou prezentaci vašeho družstva či spolku na našich stránkách v odkazu Družstva. A už se 
přestaňte konečně stydět, protože kdo není na netu jakoby nebyl. 
 

Proběhla 8. Schůze Generálního štábu HBK 
    První únorový den tohoto roku se sešel Generální štáb HBK na své pravidelné, v pořadí již osmé schůzi. Kromě 
kompletace devátého čísla HBKaleidoskopu, byla k projednání i řada závažných globálních problémů. Zápis  z 
této schůze je samozřejmě k nahlédnutí na sekretariátu Generálního štábu.   



Co říci na úvod, přeci něco standardního : 
„BUĎTE POZDRAVENI PŘÍZNIVCI DOBRÉ ZÁBAVY, PŘÍZNIVCI SRANDY A RECESE“, kterou si umíte dělat ze sebe i z druhých. Ať 
Vás hřeje vědomí, že sranda je koření života, který dochází naplnění skrzevá „SRANDU“.  
Jak jsme zjistili z minulých působišť, všechny HBK se konaly v těch nejkrásnějších koutech České republiky. Čím   trumfnout, no přece 
tím, že teď to je „PRAVDA“. 
Nacházíte se v malebném  koutě vzdáleného podhůří Orlických hor, ten veliký kopec, který se zde tyčí, je vysoký  566,6 m nad mořem. 
Nepokládejte prosím otázku, nad jakou hladinou moře a kterého moře je toto měřeno. Příroda nádherná, v potoku raci, lesy hluboké, o 
zvěři a výskytu hub se nesmí nic „ANI  NAZNAČOVAT“. A co teprve  historie tohoto místa.   
Obec Řetová, to je vlastně historie osidlování, to je o přelomu prvé a druhé kolonizace, to je o Přemyslovcích a jejich konci v roce 1306 
v Olomouci, to je o Lucemburcích a o osidlování pohraničí. Co sem vlastně ty lidi táhlo, proč bylo osidlování prováděno? Zdá se k nevíře, 
z pohledu dnešního, vnitrozemí bylo již obsazeno, bylo třeba osídlit nový, panenský prostor. A ten byl tady u nás, v dnešní Řetové.  
Historikové o tomto bádají a my víme, TADY JE TOTIŽ KRÁSNĚ. 
My pouze víme, že lidé zde žili, jejich život byl těžký, a my, ani ve své nejbujnější fantazii si jej neumíme představit. Údajně, a  to cituji 
„Pro klid svého svědomí Václav II. založil Zbraslavské cisterciánské opatství Aulu Regii a daroval oblast ústecko – třebovskou   a   
lanškrounskou klášteru Zbraslavskému“. V té době se jednalo o jedno město Lanškroun, tři městečka – Ústí nad Orlicí, Českou Třebovou 
a Jablonné a 44 vesnic. Pak se již Lanšperské panství pouze vlastnicky přesouvalo a jeho držbu řešil Karel IV., kdy roku  1356  přešlo do 
nově založeného litomyšlského  biskupství. Karel IV. to řešil na úrovni doby, klášter Zbraslavský obdržel jiné vesnice u Zbraslavi a 
peněžitou náhradu. A jak šla doba, o které víme jen z historie, bylo zde období  husitské, kdy v roce 1421 opanovali Litomyšl Táborité. 
V té době se protistrany střídaly, jak bývá v dějinách lidstva obvyklé, zkrátka vyhrál  Zikmund a poddaní se naučili žít ve svých   
každodenních starostech o svoji obživu.  
Co je v té době vlastně živilo, co jim přinášelo schopnost přežít? Bylo to zemědělství, které jim přinášelo obživu, a navíc to bylo uhlířství,  
kdy v místech dnešní Řetové uhlíři připravovali pro hutě dřevěné uhlí pálením v milířích. A co  obchod? V nejbližším okolí Řetové vedla  
TRSTENICKÁ STEZKA, ta měla své místní obchodní cesty a odtud název cesty vedené Zacharovcem podél řetovského potoka do 
Sloupnice a Vysokého Mýta, „Řetovská voštice“. 
Když už byla obchodní cesta, bylo nutné po ní obchodovat, a to byla příležitost pěstovat len a tento zušlechťovat. A jak zušlechťovat? No  
přece tkaním a na plátno. A to je taky o historii tohoto místa, to je o schopnosti lidí zajistit pro sebe obživu a tolik potřebnou lidskou 
perspektivu a to jsme již v reálu toho, kde nyní jsme. Jsme „NA MANDLU“, který je integrální součást obce Řetová. 
To jsme již u historie domu č.p. 137, domu, který byl postaven, a by bylo možné plátno „MANDLOVAT“. Byl to rychtář Josef Jansa, který 
měl onu vizi, že voda z rybníků je použitelná pro pohon soustrojí, které mandluje plátno, a protože vody bylo vždy málo, použil vodní 
dílo, které již použitou vodu s nízkou účinností tohoto  zařízení vracel nazpět a využíval k mandlování opět. 
A pak zde byla ještě jedna vize, byla to vize lázní. Byla to budova dřevěná, ve které se ohřívala voda k uzavřenému koupání. Nyní to chce  
již velikou fantazii, aby si každý z nás uvědomil, jak krásné je mít smělé ideály, ideály, které posouvají vždy lidstvo kupředu.  
A pak je tu novější historie tohoto místa. Jsou to sokolové a trempové, kteří si toto místo vybrali pro svůj pobyt. Je to historie dvacátého 
století. Sokolové si toto místo oblíbili ve 20. letech minulého století, měli zde svůj tábor a postavili chatu a k sokolům a chatě patří přece 
hřiště, vlajka a cvičení. A jak jsou trempové, tak jako kamarádi stavějí svoji „Ztracenku“, baví se, topí svůj oheň a zpívají písně u ohně.  
A na to reaguje pan Vilibald Jansa a staví restauraci „NA MANDLU“, místo hojně navštěvované turisty, trempy a řetovskými občany. 
A nyní některá fakta k obci Řetová, která je třeba zdůraznit : 
 
PRVNÍ ZNÁMÝ RYCHTÁŘ : Albrecht (uváděn v roce 1381) 
POSLEDNÍ RYCHTÁŘ : Jan Dostál - do roku 1848     
PRVNÍ STAROSTA : Jan Dostál v letech 1850 až 1864 
POSLEDNÍ STAROSTA : Antonín Jedlička - od roku 2002 do současnosti 
KOSTEL sv. MAŘÍ MAGDALENY : vysvěcen v roce 1755 
PRVNÍ ZMÍNKA O ŠKOLE : datována z roku 1669, stávající školní 
budova kolaudována 23. září 1911. 
PRVNÍ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ : hráno v červnu roku 1873, uvedena 
hra „Loupežníci na Chlumu“. 
ZALOŽENÍ SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ : 21. března 1885 
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL : založena 19. března 1929 
TELEFONNÍ PROVOZ : 17. listopadu 1927 na poštovním úřadě 
Založení Spořitelního a záložního spolku pro Řetovou, Řetůvku a Přívrat 
„KAMPELIČKA“    roku 1898 
POŠTA ZALOŽENA : 18. srpna 1892 
PRVNÍ POŠTMISTR : František Kolář, č.p. 59 
ELEKTRIFIKACE PROVEDENA : v roce 1947, světla rozsvícena v roce 
1947 
RESTAURACE „NA MANDLU : postavena v roce 1936, nadm. výška 449,4 m  
 
Taková, ve velmi zpopularizované podobě, je historie tohoto místa, ve kterém  vás co nejsrdečněji vítáme. 
A to, že fandíme HBK, to už je jiná historie, to je o těch mladých, to je v jejich spontánnosti, se kterou chtějí rozvíjet „SRANDU“. 
Je to o Lubošovi Jansovi o Petrovi a Martinovi Bohunkových, o našich dívkách, které pro to mají pochopení, je to o řetovské radnici, která 
má zájem, je to o starostovi Antonínu Jedličkovi, který chce věci měnit, rozvíjet a fandí každé věci, která  obci něco přinese. 
 
A co říci na závěr. 
Upřímně buďte vítáni u nás v Řetové „NA  MANDLU“ a užijte hodně „SRANDY“. 
 

Vaši řetovští  „Řetováci“ a „Mandlováci“   
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Vítejte na Mandlu 
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Ptejte se GŘ + GP + GR + GO = GŠ 
Pane generální rozhodčí : 
Nejste zapleten do fotbalové korupční aféry ? 
Ne, na zaplétání jsem z těch našich HBK moc tuhej. 
Píská Ti v něm ? 
Ano, milostivá. I V NĚM !!!! 
A co pití ? 
Málo pití je na blití. Ale hodně někdy taky.  
Co vánoce ? 
Nemáte ani tušení, co všechno lze za jeden život prošvihnout. 
Kolik berou ve fotbale víme, kolik berete Vy ??? 
Není důležité kolik, ale hlavně bereme bez důkazů. 
Prděj taky hadi ? 
Nikoliv, jejich civilizace používá výraz „střevní vítr“. 
 
Paní generální prezidentko : 
Máš „Když se zamiluje kůň“ ? 
Měla jsem, ale už nemám. Jirka to chtěl víc. A má to teď pestřejší. Nám už Včelka Mája přišla taky 
oposlouchaná… 
Kdy HBK vstoupí do Unie ? 
V otázce není specifikováno do jaké. Dle velkého písmena na začátku usuzuji, že tazateli jde o blíže 
nespecifikovanou velkou Unii, pravděpodobně blíže nespecifikovaných výrobců zřejmě 
velkých ,blíže nespecifikovaných předmětů či zařízení. Až tazatel blíže vyspecifikuje v dotazu 
nepříliš jasně specifikovanou Unii, pak celý GŠ rozhodne o případném vstupu jako vždy přísně 
specificky. 
Čím kroužkuješ ptáky ? 
Jsem přesvědčena, že některé i velmi závažně vyhlížející a na první pohled i počtení téměř 
neřešitelně se tvářící zásadní globální problémy lidstva, kam jistě můžeme zařadit i tento, lze 
vyřešit kvalitně vedeným ústním jednáním. Z uvedeného vyplývá, že já osobně upřednostňuji 
důraznou ústní domluvu. A nepůjde-li ani poté kroužkování, radím zkusit  elipsování. 
Trojúhelníkování se mi neosvědčilo…! 
 
Pane generální řediteli : 
Jak máte dlouhé tkaničky ? 
Alespoň tak dlouhé, aby zadní konec levého proudu byl alespoň o 2 cm delší nebo kratší než 
přední konec pravého proudu a to v jakékoliv poloze noh i bot. 
Bude jídlo ? 
Ser na jídlo, hlavně že je mír.  
Jakou máš stoupavost v 6. hodin ráno ? 
U mě v žádném případě nejde o stoupavost, právě naopak jedná se o klesavost a to levotočivou  o 
přibližně 22 schodů. 
Kdy rozpustíš ty úplatky ? 
Ty už byly dávno rozpuštěny, např. v prsten z drahého kovu nejmenované ctitelce nebo do kožíšku 
s dírkou těsně vedle mírně prochladlého zadečku. 
Co je GŠ ? 
Zaopatřovací ústav pro mírně prošlé vysoce inteligentní šílence s dostatečnou mírou sebeironie. 
 
Pane generální ombudsmane : 
Dle odstavce 101 § 155 zákoníku HBK, fandíte nám ? 
Samozřejmě, že podle tohoto odstavce vám fandím, ale zároveň podle odstavce 103 téhož 
paragrafu musím fandit i ostatním, aby byla zajištěna spravedlnost podle pozornosti. 
Máš vodku ? 
A ty vodku chóčeš. 
Kolik jste vybral úplatků ? 
Tato činnost mi vůbec, ale vůbec, ale opravdu vůbec, nepřísluší, poněvadž v GŠ na to máme 
specialisty. 
V kolik hodin kokrhá první petrovická kráva ? 
Většinou ta první kolem sedmé večer, když otevírají petrovskou hospodu. Když je náhodou fotbal 



       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 se podíváme pod 
pokličku občanskému sdružení RKV z Březin. 
 

 
 
Když jsme v létě roku 1992 uváděli do života tento náš společný projekt, zvoucí se HBK, neměli jsme nejmenšího tušení o 
tom, že v hlubokých hvozdech Žďárských vrchů, v maličké vesničce s názvem Březiny, se v hlavách několika nadšenců rodí 
úplně podobný projekt, akorát pod názvem Vesnické hry dospělých. Trvalo ještě další čtyři roky než se cesty obou projektů 
střetly. To se psal rok 1996, kdy naše HBK, „vyrazily“ do sousedního svitavského okresu a březinští si chtěli okouknout 
podobně smýšlející „blázny“ a přišli si zasoutěžit na 9. HBK do Jarošova. Od té doby  je družstvo Březin pravidelným 
účastníkem HBK a dokonce dvakrát jsme měli možnost okusit nezapomenutelnou atmosféru HBK, pořádaných přímo na 
Březinách. Laťku nám březinští dostatečně pozvedli a proto o nominaci jejich družstva do naší Galerie Elity Her nebylo 
sebemenších pochyb. 

A takto vidí svoji existenci v HBK samotní aktéři v čele s paní učitelkou Lenkou 
Štursovou: 
 
Nevím jakou shodou náhod jsme se dostali až do Galerie Elity Her, ale původ všeho 
bude někde před 25 lety,kdy se na Březiny přiženil Béda Pazdera a donesl do tehdy 
zatemněné vísky kulturu, kterou ještě obohatil náš současný starosta Standa 
Mešťan, jenž se zde po vzoru Bédy rovněž usadil. 
 
Obyvatel naše vesnice Březiny nemá mnoho, všeho všudy 145. Zato jsme lidé hraví, 
kteří se nadchnou pro každou ptákovinu a tak jsme v roce 1993 uspořádali  
1.ročník tehdy ještě Her bez hranic, 

později přejmenovaných na Vesnické 
hry dospělých. 
 

Scházet se jen jednou za rok bylo pro nás málo a tak přišly na svět další akce 
jako Cesty pohádkovým lesem, venčení kačerů, dětský karneval, maškarní bál 
a abychom se navzájem ještě více užili, začali jsme jezdit na několikadenní 
akce jako hory, vápenku a k tomu patří i Hry bez katastru, na které vyrážíme v 
létě už ve čtvrtek a vše včetně sobotního soutěžení bereme jako dovolenou i 

když někdy je to pěkná dřina. 
Poprvé jsme se zúčastnili 9. 
HBK v Jarošově a od té doby 
jsme ani jednou nevynechali. 
Umístění byla různá, většinou 
lepší v zimě, než v létě. A i 
přestože jsme HBK ještě ani jednou 
nevyhráli, díky pořadatelskému pravidlu, jsme měli možnost Vás již dvakrát 
přivítat u nás na Březinách a patřičné dovádění pro Vás připravit. 
A co říci na závěr :  
Naši „věrozvěstové“ Béda a Standa,co přišli do Březin dokázali dát dohromady 
skvělou partu lidí - RKV (recese,kultura ,veselost), která šlape v zimě, v létě, 
prostě v každé slotě. 

 
  Přesvědčete se : www.breziny.policka.net. 
 

Naši Vaši Březiňáci 
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Galerie Elity Her 
G 

E 
H 

Na kvalitu zázemí je v březinském 
družstvu vždy kladen důraz 

Březinští fanoušci  a doprovodný 
tým jsou nepřehlédnutelní 

Nezapomenutelná březinská kuchyně 
je v HBK velký pojem 

Březiny 

http://www.breziny.policka.net


     Na programu  8. schůze GŠ HBK bylo zcela samozřejmě projednáváno další udělení nejvyšších ocenění GŠ 
HBK. Bylo rozhodnuto o třech dalších a tak v rámci zahajovacího ceremoniálu na Mandlu budou slavnostně 
předána ocenění,  a to : 

Zvláštní cena GŠ HBK za věrnost a totální nasazení pro HBK 
družstvu Nedošína 

za vytrvalost a věrnost, aktivní přístup k nelehké problematice HBK  a v neposlední řadě i za maximální 
náklonnost a sympatie ke Generálnímu štábu HBK. 
 

Zvláštní poděkování GŠ HBK za totální nasazení pro HBK 
Lence Štursové z Březin 

za osobní obětavost a statečnost při mimosoutěžním jednání s Generálním štábem, kterému praktickou ukázkou 
opakovaně vysvětlila přednosti a potřebnost „Březinské SMS“. 

  
Zvláštní uznání GŠ HBK  

všem družstvům, která se zúčastnila HBK pouze jednou 
která po své jediné ( a mnohdy ne kdovíjaké) účasti na našich hrách  centrálně pochopila, že v tomto složitě 
uchopitelném projektu jde opravdu hlavně o kontinuitu srandy a tudíž nás už víckrát svou přítomností nepoctila 
(neobtěžovala). 

   Stránka 5 Mandlový HBKaleidoskop  

     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.  
     Dozvěděli jsme se, že naše poslední letní hry byly sledovány i LGM (Little green man),  prostřednictvím vozítka NASA na 
Marsu. LGM kvůli našim HBK zorganizovali čištění slunečních panelů, aby si mohli dopřát ostrý zvuk a HQ obraz. 
A proto jeden z našich zuřivých reportérů obětoval část své staré dovolené k návštěvě Černé díry v níž jak známo LGM 
přebývají  a těmto našim  vzdáleným sympatizantům položil několik záludných otázek: 
 
RED:  Co se Vám, tedy LGM, nejvíce líbí na HBK ? 
LGM: Grrrrtssttsgfffffdbgdhhdhduuduzkusuhecky. 
RED:  Souhlasíte s tím, že GŠ HBK není zcela šílený ? 
LGM: Fregnekekededesene. 
RED:  Chcete svoji Černou díru zahrnout do seznamu uchazečů o pořádání některých HBK v příštím tisíciletí ? 
LGM: Chydyrykydfordotrewgypdresajo. 
RED:   Jak vycházejí dosavadní místa konání HBK v porovnání s kvalitami vaší LGM Černé díry ? 
LGM: ddddooprrstgnnottedda !!!! 
RED:   Přiznáváte příjem od NASA za čištění panelů ke zdanění ? 
LGM: Brchfodresaggggggfhhfhfhfhfhghgjhjhkjhjgjtozrrovnnna. 
RED:   Proč se Vám říká LGM, když jste bez chlorofylu a bydlíte v Černé díře ? 
LGM: Chscceetsstpdfotlaaaamnnne !!!!!!! 
 
V tuto chvíli si náš reportér teprve všiml, že komunikuje s LGM, který je žena a jsa slušně vychován všemi režimy, se za 
sousloví „Černá díra“ zastyděl a v rozhovoru dále verbálně nepokračoval. A proto asi toho civilizace naší planety (zatím) 
mnoho o  černých dírách neví. 

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 
nejvzdálenějším účastníkovi našich her—družstvu Soulu tu dnes máme : 
 

Nejsrdečněji připravované menu v kuchyni v dosavadním trvání HBK  
 

Tímto titulem se bez diskuse  mohou pyšnit paní kuchařky z Březin, jejichž „výtvory“ jsme měli možnost 
ochutnat již dvakrát a to 2.2. 2002 a 31. 1. 2004 na HBK konaných samozřejmě kde jinde než v Březinách. Touto 
cestou vzdáváme hold jejich kuchařskému umění a obětavosti s jakou přispěly ke zdárnému průběhu 
březinských her a samozřejmě tak tím k naplňování hlavní myšlenky HBK. 



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) 

I. oficiální inspekční cesta GŘ HBK  
    V rámci dalšího zkvalitňování a ještě důslednějšího naplňování hlavní myšlenky Her bez katastru, se v novém 
roce 2005, generální ředitel HBK rozhodl, že už nebude úzkostlivě a zarputile trvat pouze na svých myšlenkách, 
nápadech a ideálech, ale že dovolí přístupu i jiných technologií, nápadů a pracovních postupů (zkráceně se tomu 
říká otevírání se světu, a v Rusku tomu svého času říkali perestrojka...). A rozhodl se tudíž pořádat tzv. inspekční 
cesty, které jednak budou mít charakter kontrolní - zda se hlavní myšlenka Her bez katastru šíří přímočarým, 
lineárním a optimálně vhodným způsobem, ale také charakter poznávací - kdy bude bedlivě a ostražitě 
pozorovat demografické a biologické postupy jednotlivých regionů, které pak budou sloužit k detailnějším 
rozborům a následným preparacím a implantacím do už tak složitého biosystému Her bez katastru. 
Vzhledem k nominaci březinského družstva do Galerie Elity Her, nebylo pochyb, že historicky první inspekční 
cesta bude mířit právě do této zapadlé vísky v samém srdci Žďárských vrchů. Poslední lednový víkend se zde 
totiž konal tradiční maškarní ples. A příležitosti, vykonat kontrolní návštěvu inkonginto, generální ředitel 
neodolal. Doprovod mu, nečekaně pohotově a rychle, přislíbilo družstvo z Nedošína (které si také svou 
rozhodností a rychlostí usnadnilo nominaci na Zvláštní cenu GŠ HBK) a tak v sobotu 29. ledna krátce po osmé 
hodině večerní, zastavuje před březinským kulturním domem dodávka, z které postupně vystupují dva lupiči v 
kuklách, černokněžník, červená Karkulka, uklízečka, a drogový dealer. 
Po příchodu této šestice do sálu neměl mezi místními vůbec nikdo tušení, jakého historického okamžiku se této 
malé , ale kulturně a recesisticky hodně bohaté vesničce, tento večer dostalo. Po více než hodině „inspekční 
činnosti“(kdy mu začalo vadit, že ho za uplynulou hodinu nikdo nepozval na kapku) se GŘ rozhodl odtajnit svoji 
identitu a patřičně si užil zbytek večera. První I.C. GŘ dopadla na výbornou a již  se netrpělivě těší na další !!! 

Že by i při svatebním obřadu přemýšlel 
generální ombudsman o hájení práv na-
šich soutěžících. 

To to s tou láskou dlouho nevydrželo, 
když hned druhý den líbá pod třešní  
jinou... 

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