
Vážení přátelé, příznivci, nepříznivci, no prostě všichni účastníci našeho společného bláznění !!! 
 

Ač se to zdá naprosto nepochopitelné, právě ve svých ctihodných rukou držíte jubilejní desáté číslo našeho 
hravě bezkatastrofálně letňo-zimňo dvojpololetního občasníku. A to už si zajisté zaslouží trocha té pozornosti. 

Víme, že počtem výtisků se zdaleka nemůžeme rovnat bezvýznamným tiskařským obrům, ale kvalitou a zcela 
nezpochybnitelnými a naprosto seriozními informacemi (zvláště pak v naší rubrice Sebráno od kačerů) jim 
přinejmenším pořádně na ty jejich bulvární paty pěkně a ustavičně šlapeme. 

A zde patří největší dík především Vám našim soutěžícím, divákům, pravidelným čtenářům a všem, kteří 
svým smyslem pro humor, recesi a dělání nepochopitelných ptákovin, patřičně přikládáte pod tento náš společný 
žurnalistický ohýnek. Vždyť také, kde jinde by se dalo najít toliko námětů a neuvěřitelných příběhů, jako právě 
mezi vámi, „prostým lidem HáBéKáčským“. 

Samozřejmě, že je to také zásluhou našich skvělých, místy až geniálních, redaktorů a redaktorek, kteří s 
obdivuhodnou pílí a mnohdy s nasazením vlastních životů (investigativní novináři jsou proti nám batolata na 
písečku…pozn. red.) zajišťují naprosto objektivní a vyvážené informace a tím zajišťují tu nejvyšší kvalitu našeho 
novinářského dílka. 

Dále bychom chtěli poděkovat štědrému sponzorovi, který zajišťuje tisk našeho občasníku a z naprosto 
pochopitelných důvodů zůstává utajen, aby silné lobistické a nám nepřející skupiny neznemožnili vydání 
HBKaleidoskopu v řádném termínu. 

V neposlední řadě děkujeme Generálnímu štábu HBK, že svoji náklonností a především finanční podporou, 
umožňuje plynulý a bezproblémový chod našeho týmu, který pak v  pohodové atmosféře může podávat 
maximální výkony. 

Na závěr bychom  chtěli poděkovat za dosavadní přízeň a čtenost (doufáme, že nás nepoužíváte k žádným 
jiným účelům) a i nadále slibujeme stálou věrnost ideálům HBK, GŠ HBK, srandy, recese, dobré nálady, 
přátelství, dobrého jídla, dobrého pití… a hlavně Vám mladým, starším, krásným, veselým, usměvavým 
čtenářům našeho—vašeho HBKALEIDOSKOPU. 

Vaše Redakční rada HBKaleidoskopu 

HBKaleidoskop slaví !!! 

 Janovský 
HBKaleidoskop 

Hravě bezkatastrofálně letňo– zimňo dvojpololetní občasník 

Ročník : MMV Číslo : Deset letňí Janov   6. 8. 2005 

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

 Dobrá zpráva pro všechny, kteří trpělivě vyčkávali zda přeci jenom nepůjde cena DVD z jubilejních 25. HBK v 
Dolní Dobrouči dolů. I přestože  nám to rve srdce a celý oběhový systém cena tohoto fantastického DVD spadla o 
celých 50,- Kč. Do vyprodání zásob si jej můžete koupit u Generálního ředitele za úžasných 49,- 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. 
 

Neproběhla 9. Schůze Generálního štábu HBK   



  Počátky obce bohužel nemůžeme sledovat  v   písemných dokladech, avšak se vší pravděpodobností lze 
soudit, že trvalé osídlení zde vzniklo někdy v první polovině 13. století v souvislosti s osidlováním pozemků 
litomyšlského premonstrátorského kláštera. Jde patrně o osídlení v druhé vlně premonstátorské kolonizace, 
kdy vedle slovanských osadníků byli povoláni také osadníci z Německa.  Již sám název obce byl vždy 
německý, v první dochované zmínce z roku 1347 zní JANSDORPH, o dva roky    později JANSDORF.    Je 
zajímavé, že německý název se používá i v pozdější době, dokonce v době pohusitské, kdy se psalo česky, 
používalo se počeštěné JANŠTORF, v roce 1547 JANSTORF, teprve od roku 1854 se ustálil název JANSDORF. 
Neznamenalo to, že Janov byl vždy osídlen jen německým obyvatelstvem, na jednom ze statků žil nějaký 
Šimon, řečený Šídlo a další. Rozsáhlost v předhusitské době nebyla značná. Známe tu dvůr o dvou poplužích, 
který v roce 1347 náležel litomyšlskému biskupovi, kterému obec jako poddanská náležela.  

     Z řemesel té doby známe kováře Henzlína, koláře Václava a vozku Václava. Za Janovem se táhly rozsáhlé 
lesy a na krajích byly včelí úly.  Jak šel čas, rozrůstal se nejen Janov, ale také majetek jeho obyvatel i když 
velmi rozdílně, půdy přibývalo na úkor lesů, ale časem došlo k jejich ochraně nehledě na to, že většina byla 
majetkem litomyšlské zámecké vrchnosti. V roce 1777 bylo v Janově vedle 63 sedláků, 10 zahrádkářů 
(malorolníků) ještě 13 chalupníků a 40 obecních chalupníků, kteří neměli pozemky žádné. S postupující 
germanizací za vlády Habsburků a nešťastné Bílé Hoře se obyvatelstvo soustavně poněmčovalo, pomáhala 
tomu i škola. Během švédských vpádů do Čech se v Janově usídlil učitel Jan Todl a následovali další, 
Bartoloměj Heinz, Matyáš Heinz, Vít Spolwind, jeho syn Ignác Spolwind a další až do roku 1945. Nejdříve se 
vyučovalo v dřevěné chatrči, v roce 1791 byla vystavěna školní budova z kamene. V roce 1872 byla 
slavnostně otevřena nová škola na místě vyhořelého stavení čp.7, sloužící svému účelu dodnes. 

      Janov měl před koncem 18. století 156 domů převážně německých. Německý ráz obce posilovala vlastní 
farnost obnovená v roce 1785. Kostel sv. Filipa - Jakuba vyhořel nejprve v roce 1642, pak v roce 1861, při 
této obnově mu byla vystavena jiná věž. V Janově díky působení církevní správy nebylo nekatolíků, jen v roce 
1837 se připomíná jediná rodina protestanská, v roce 1921 byli bez vyjímky všichni katolíci a až v roce 1930 
tu žili dva občané bez vyznání.  Majetkové rozdíly se neustále prohlubovaly a začalo přibývat stále více 
chudších obyvatel, vedlejších příjmů bylo málo a zemědělství nepostačovalo. Na začátku 16. století byly v 
Janově přadleny, které pracovaly pro litomyšlské soukeníky. Od 17. století si bylo přivydělat předením lnu a 
tkaním lněného plátna, které odebírali četní překupníci. Bohužel o tuto obživu začaly přicházet postavením 
tkalcovské továrny ve Svitavách. Nejvíce nemajetných a bezzemků žilo v osadách Mendryka a Gajer, které 
jsou v současné době součásti Janova.  

 Co se týče Mendryky, ta byla založena v roce 1817 a nazvána po manželce litomyšlského feudála Vratislava z 
Perštějna, španělce Marii Manrigue de Lara. Hrabě Jiří 
Kristián Valdštějn - Vartemberk tu v roce 1575 postavil 
lovecký zámeček a zasvětil ho patronu lovců sv. 
Hubertovi. V roce 1837 v Mendryce v 93 domech žilo 589 
obyvatel. 

     Gajer byl založen jako chalupnická osada v roce 1663, 
kam se odstěhovali hlavně bezzemci z přelidněného 
Janova. V roce 1837 bylo v 35 domech 257 německých 
obyvatel. Již zmiňované tkalcovství procházelo v 19. 
století velkou krizí, nástupem bavlny a juty a také 
mezinárodním obchodem. Tak v roce 1874 propukla první 
obrovská nouze a hrozba hladomoru, která se opakovala v 
roce 1880, podpořenou katastrofální neúrodou brambor, 
pokračovala pak v dalších letech až do konce 19. století. V 
této době odcházeli lidé z Janova houfně na žňové práce 
do dolních Rakous, muži z Gajeru takřka do jednoho opouštěli domov a pracovali na stavbách železnic a 
různých montáží. Lidé využívali svobody a chodili za prací. Není divu, že v roce 1930 bylo v Janově méně 
obyvatel než před sto lety. Veškerý přírůstek obyvatelstva se stěhoval jinam, protože v Janově lidé 
nenacházeli obživu.  

       I přes bídu, která spravedlivě postihovala jak německé tak i české obyvatelstvo kolem Litomyšle, 
docházelo již od 19. století  k rozbrojům. Janov byl jako součást německého jazykového ostrova zvaného 
Hřebečska. Stal se cílem velkoněmecké agitace, která vyvrcholila Henlainovským hnutím. Scházeli se na 
schůzích, kde agitovali proti Československé republice a pro připojení k německé říši. Po Mnichovu v roce 
1938 se Janov stal první hraniční obcí za Litomyšlí a byl jí až do osvobození Rudou armádou v roce 1945. 
Podle rozhodnutí velmocí pak bylo německé obyvatelstvo odsunuto a Janov se stal českou obcí osídlenou 
českými obyvateli.  

Stránka 2   

Vítejte v Janově 
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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 

Stránka 4   

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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