
Moji milí lidičkové 
     v dnešní uspěchané době se mi dostalo do rukou velmi zajímavé čtení. Podle dnešních pravidel a zákazů 
bychom měli být vlastně už mrtví! Posuďte sami: 
      „Naše postýlky byly malované barvou, která obsahovala olovo. Neměli jsme žádné pro děti bezpečné 
flaštičky na medicínu. Žádné pojistky na dveře a okna, a když jsme jeli na kole či koloběžce, neměli jsme helmy. 
Pili jsme obyčejnou vodu z hadice a ne z lahví. Jedli jsme chleba s máslem, pili limonádu s cukrem a nebyli jsme 
obézní, protože jsme si pořád hráli venku. Klidně jsme se rozdělili o jednu flašku a pili s druhými, aniž by z toho 
někdo zemřel. Několik hodin jsme se mořili a stavěli trakaře ze starých nepotřebných věcí, jezdili jsme z kopce, 
jen abychom pak přišli na to, že jsme zapomněli na brzdu. Teprve po několikerém přistání v pangejtu jsme ji 
domontovali. Brzy ráno jsme si šli ven hrát a přišli jsme domů, až když se venku rozsvítily lampy – a nikdo se nás 
nedovolával – žádnej mobil po ruce! Neměli jsme žádné Playstation, Nintendo eller X-box, vlastně ani televizní 
hry, žádných 99 televizních kanálů, žádný surround-sound, mobily a počítače, chatrooms a internet. Měli jsme 
kamarády, byli jsme venku a vyhledali jsme si je! Spadli jsme ze stromu, řízli se, zlomili si ruku či nohu, vyrazili 
si zuby, ale nikdo kvůli těm úrazům  nebyl žalován. Byly to úrazy a nikdo nenesl vinu – jen my! Prali jsme se, 
měli jsme modřiny, ale naučili jsme se to překousnout. Našli jsme si hry s tenisákama, klackama a taky jsme 
chutnali trávu – hlavně šťovík. Jezdili jsme na kolech, chodili jsme domů k druhým kamarádům, tloukli jsme na 
dveře, lezli dovnitř a pletli se dospělým do řečí. Někdo, kdo nebyl ve škole tak chytrý, musel opakovat ročník. 
Dnešní děti jsou chráněné, děti pro investici. My jsme měli volnost, fiasko, sukcesy, ale taky odpovědnost – a 
snad jsme se naučili chovat se slušně ke všem a ke všemu a poradit si!“ 
     Kdos dočetl až sem a jsi teď mírně pesimisticky naladěn – nezoufej! Zvedni hlavu a rozhlédni se kolem sebe! 
Věřím, že kolem sebe uvidíš samé usměvavé tváře – mráz, nemráz! A taky uvidíš tu obrovskou chuť hrát si a být 
pospolu – ať už těm kolem tebe je patnáct nebo třeba třikrát tolik! 
   Ať jsou tyto naše hry lepší než ty olympijské v Itálii nám všem přeje  

Vaše generální prezidentka HBK 

Jsme naprosto normální ?!?! 

 Sloupnický 
HBKaleidoskop 

Hravě bezkatastrofálně letňo– zimňo dvojpololetní občasník 

Ročník : MMVI Číslo : Jedenáct zimňý Sloupnice   11. 2. 2006 

Novinkování aneb co je nového  
Adresář družstev oficiálně uzavřen 

   Již značnou dobu Generální štáb HBK zvažuje, jak zabránit velkému nárůstu počtu družstev, který má zpětně 
vliv na náročnost a kvalitu organizování her a jednotlivým pořadatelským výborům tak velmi ztěžuje už tak 
nelehkou práci. Jediným možným řešení této nelehké situace se opravdu jeví jenom omezení počtu startujících 
družstev ( i když v souvislosti s uveřejňováním informací o HBK na naší internetové stránce se děje naprostý 
opak). Jsme si moc dobře vědomi, že „čerstvý vítr“ nových družstev zákonitě přispívá ke zkvalitňování a 
zpestřování našich her, ale na druhou stranu nechceme donekonečna šponovat organizační schopnosti, ale 
hlavně finanční možnosti pořádajících obcí. Po velmi nelehkém rozhodování se nakonec GŠ HBK oficiálně 
rozhodl dočasně uzavřít centrální adresář HBK, než bude tato situace podrobena hluboké diskusi na 
celohábékáčské úrovni a nějakým způsobem uspokojivě řešena. 
Jelikož byly zaznamenány značně negativní ohlasy ze strany nově se přihlašujících družstev, přistoupil GŠ HBK 
na kompromisní řešení. To spočívá ve vytvoření databáze nových družstev (tzv. čekatelský post) pro pozdější 
použití, v případě znovuotevření adresáře a možnost pořadatelského výboru konkrétních her udělit jednomu 
novému družstvu tzv. divokou kartu a umožnit mu tak startovat na jednom pokračování HBK. 



Obec se rozkládá na březích potoka zvaného Labíčko, Bílá labuť či Labutěnka, v nehlubokém 
údolí, které tvoří západní výběžky Českomoravské vysočiny. Její délka je 7 km. Sloupnice 
byla rozdělena na Horní a Dolní Sloupnici, ale dnes nese název pouze Sloupnice. 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 má 1793 obyvatel (pro 
zajímavost v roce 1930 měla obec až 2520 obyvatel). Název Sloupnice pochází nejspíš od 
sloupnického potoka, pojmenování potoka pak od slova „slup“- klec na chytání ryb. První 

písemná zmínka o vsi Sloupnice je z roku 1292 z darovací listiny krále Václava II. cisterciánskému klášteru na 
Zbraslavi. Ves střídala majitele, později koncem roku 15. století přešla do vlastnictví města Litomyšl, kromě malé 
části, která byla součástí choceňského panství. Tak to zůstalo až do zrušení roboty roku 1848. K významným 
stavbám obce patří   katolický kostel,který je písemně doložen od 14. století a do dnešní podoby byl přestavěn 
roku 1712. Evangelický kostel byl postaven roku 1795. Mezi další nepřehlédnutelné stavby patří Sokolovna 
z roku 1930, kde po obnovení své činnosti působí místní Sokolové a pořádají se zde kulturní a společenské akce. 
Budova školy pochází z roku 1914. Bývalý klášter a církevní škola z roku 1868 je dnes sídlem  Domova důchodců. 
     V obci působí turisté, kteří kromě pravidelných vycházek a 
výletů, pořádají každý rok 8. května pochod sloupenskými 
lesy, letos se jedná o 32. ročník. Ve vesnici jsou dva 
myslivecké spolky. S myslivci se můžete setkat na střelnici „U 
Mudáka“, kde pořádají střelby na  asfaltové holuby. 
K tradičním akcím myslivců patří Myslivecký ples nebo  letos 
již 34. ročník soutěže ve střelbě na asfaltové holuby  o putovní 
Sloupenský pohár. Od roku 1880 u nás působí sbor 
dobrovolných hasičů. Dnes máme sbory dva horní a dolní. 
Zásluhou horních hasičů byl vybudován přírodní amfiteátr 
v horní části obce, kde se konají různé akce- hraní 
ochotnického divadla, pořádání 4. ročníku Pony Expressu. 
Hasiči pořádají mnoho dalších akcí- okrskové soutěže, dětský 
den, sportovní odpoledne. Nepřehlédnutelné je i nové 
sportovní hříště, které bylo slavnostně otevřeno při 23. HBK. 
V obci působí Mateřské centrum Kopretina, které pořádá pro děti a rodiče různé soutěže, opékání buřtů, společné 
posezení a programy pro děti.  
     K akcím obce Sloupnice a přilehlých obcí patří i „Husitská tažení“ v boji proti severní variantě rychlostní 
komunikace R 35 (více informací na www.sloupnice.aktualne.cz). 

      Družstvo Sloupnice se poprvé zúčastnilo Her bez Katastru 
v létě 2002 v Ústí nad Orlicí. K našemu překvapení se nám 
podařilo zvítězit a tak se další letní hry uskutečnily ve 
Sloupnici na novém hřišti za školou. Jako domácí jsme 
nemohli vyhrát, ale umístili jsme se na bramborovém 4. místě. 
V létě 2004 jsme byli soutěžit v Dolní Dobrouči, kde jsme 
skončili na 11.-12. místě. Vloni se hry konaly v Janově, tam se 
nám podařilo zvítězit. Soutěžení na zimních hrách jsme 
zahájili v roce 2004 v Korouhvi, kde jsme se umístili na 13. 
místě. Následovaly hry na Březinách u Poličky, kde jsme 
obsadili 5. místo. Vloni jsme byli Na Mandlu a odvezli jsme si 
2. místo. Až na Janov jsme soutěžili v tomto složení: Míra 
Bohunek, Jana a Pepa Brydlovi, Mates Hanousek a Monika 
Chaloupková. V Janově posílil naše řady Radoslav Müller. 
Soutěžní družstvo opustil Mates Hanousek, který se věnuje 

otcovským povinnostem. Věříme, že dceru vychová k obrazu svému. 
    Tímto bychom rádi 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 a fšichni ze Sloupnice. 
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Vítejte ve Sloupnici 

http://www.sloupnice.aktualne.cz
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Ptejte se GŘ + GP + GR + GO = GŠ 
Pane generální rozhodčí : 
Nechceš dělat stážistku ? 
Je pravda, že jsem o tom již přemýšlel ale definitivně se rozhodnu až podle výsledku operace. 
Bez otázek, už je známe ? 
Jste moji miláčkové, ptejte se pořád dál a stejně! 
Kolik nás bude stát vítězství ? 
Tuto otázku je hlavně třeba pokládat před jednotlivým pokračováním her, na dostatečně odlehlém 
místě a v co nejminimálnějším množství účastníků. Potom je naděje na pozitivní výsledek co 
nejpravděpodobnější.  
Jak po ránu zahnat hlad není-li čím ? 
No hlad je přece převlečená žízeň. Alespoň za  mých mladých let tomu tak bylo. Další možností je 
ho rozchodit. Ale s Vámi milostivá bych ho rozcházet nechtěl to bych se tomu radši poddal. 
Jsi úplatný nebo neúplatný ??? 
Viz výše. Spíše tedy výše. 
 
Paní generální prezidentko : 
Jaké máte telefonní číslo ? 
Velmi složité ! Devítimístné. V mezinárodním styku dokonce dvanáctimístné s pořádným plusem 
na začátku. (To říkal generální ředitel, já si osobně myslím, že je to křížek. Ale dle něj mám křížek, 
akorát tak na zádech a ne jeden !!) Doufám, že mi teď budete často volat ! 
Kolik stojí kilo hrušek, když jedna stojí v širém poli ? 
Toto je prastará matematická úloha. I méně geniální matematikové než jsem já (např. Tháles z 
Milétu, Pythagoras, Bolzano či Maruška Kosinová) s ní měli nemalý problém. Píšu-li nemalý, 
myslím tím více než poloviční a každý z nás ví, že obě poloviny jsou naprosto stejné. Větší 
polovina se však na přesné hodnotě né a né shodnout. Proto i já činím odhad (ale kvalifikovaný) : 
kilo hrušek stojí, když jsou v sáčku. Stojí-li jednotlivě občas spadnou. Tento výsledek je potvrzen i 
vyřešením soustavy parciálně diferenciálních rovnic uspořádaných do vektorů, resp. matic a tím je 
potvrzena i teorie grup s použitím tenzorových systémů. Ovšem pouze v inerciálním uspořádání. 
Co takhle ještě jarní a podzimní HBK ? 
Tak to už je vrchol a nechtěl by nakonec zvídavý tazatel býti v pořádající obci celý rok ? Jak to tak 
pozoruji na našich hrách některým by to  asi vůbec  nevadilo, ale co obyvatelé a starosta zmíněné 
obce ? 
 
Pane generální řediteli : 
Platí stále ještě že zobali, vrabci zobali, igelitové obaly ? 
Nevím jak je to u této čeledi v těchto zimních měsících, ale globálně vzato se tomuto výroku nedá 
upřít pravost, avšak se vstupem naší republiky (a tím i našich her) do Unie se spíše začíná podobat 
pravdě jiné řešení  a to: Klofn, fógl, klofn, igelitiše futrál. 
Co udělat pro to, abychom se dostali na váš post ? 
V tuto chvíli již nic, poněvadž někdo být první musí. Jediné co by se mohlo s touto vaší nebohou 
situací řešit, by bylo vyhlášení HBKreferenda o nutnosti a potřebě nových členů Generálního 
štábu.Návrh by ale asi zcela určitě neprošel finančním sekretariátem GŠ HBK, poněvadž by muselo 
dojít ke krácení odměn stávajících členů GŠ což nepřímo schvalují stávající členové GŠ. 
Kterou značku piva načneš první a kterou poslední ? 
No to je přece úplně jasné nejprve jako první tu první a úplně naposled tu poslední. Přeci nebudu 
jako první otvírat tu poslední, vždyť bych z toho pití vůbec nic neměl. To dá rozum, né ?? 
 
Pane generální ombudsmane : 
Jak Vy a CZECH TEC ? 
Je mi to strašně líto, že na této akci došlo k takovému bezpráví, ale bylo to způsobeno mou 
nepřítomností v potřebnou chvíli.Na místo jsem vyrazil hned po přijetí zprávy o nepokojích, ale 
přijel jsem pozdě. Na základě mých interpelací alespoň probíhá důkladné vyšetřování. 
Dělá ti tvoje dcera Lenka radost  ?  
Jistě, zejména studijní výsledky na fakultě.Jenom by si už konečně mohla najít  pořádného chlapa. 
To neustálé učení a samota ji leze na mozek. 
Obhajoval by si Michaela Jacksona ? 
Proč ne. Na honoráři bychom se určitě domluvili. On by mne, ale za obhájce určitě nechtěl, jsem 
pro něho příliš stár. 
  



       Naše rubrika Galerie Elity Her má za úkol úplně to samé co její o poznání známější televizní sestřička. Na 
této stránce se tedy setkáváte s tím nejlepším co se kdy v našich hrách vyskytlo. Dnes dostává prostor družstvo 
z Nedošína. 
 

 
   „Rodinné“ družstvo z periferie Litomyšle se svými 19 starty a jedním vítězstvím nesmazatelně zapsalo do dějin HBK. 
A takto vidí svoji existenci v HBK samotní manželé Jílkovi a Čermákovy: 
Družstvo Nedošín hledejte na planetě ZEMĚ, světadílu EVROPA, zemi ČECHY, kraji PARDUBICKÉM, okrese SVITAVY, 
regionu LITOMYŠL.                                     

Najdete nás po levé straně silnice E 35 na trase Litomyšl—Vysoké Mýto za potokem, 
číslo popisné 1. Pro vodáky 6 km, 4 splav, šlajsnou vlevo. Nezastavujte, stejně tu bydlí 
jen půlka družstva a věčně nejsme doma. Lovíme pozůstalou bagáž pod jezem. 
Ovšem věna a dary nechávejte před vraty. Ten medvěd za plotem, už dva měsíce 
nežral, ve vodním příkopu se nám přemnožily piraně a přes louku vás  nepustí 
mírumilovný beránek.   
NEDOŠÍN - Žabárna (místní kulturní dům, hospoda, náves, dětský koutek, kolonáda, 
sportovní centrum a buzerplac v jednom. Prostě jako všude jinde, ale tady je přeci jen 
nejlépe. Doma je doma.)  
NEDOŠÍN- Nedošínský háj (je zbytečné rozepisovat se o něčem, co již mnohem lépe 
a podrobněji popsal náš Lojsa Jirásku ve Filozofské historii.)  NEDOŠÍN- Košíř 
(místní Balaton, jehož bahno se neprokázalo jako léčivé, rybina z něj jest obzvláště 
lahodná.)  NEDOŠÍN- hasičárna (blíže se o tomto objektu a osazenstvu není nutno 

rozepisovat, stačí shlédnout film ,, Hoří má 
panenko'' a víte vše.)  
NEDOŠÍN- Vertex (pravděpodobně 

hlavní, ale určitě ne jediný znečišťovatel místního klimatu. Jeho 120 m vysoký 
komín je možné vidět až ze Sněžky.)  NEDOŠÍN-asi 300 inteligentních, 
mírumilovných, občas i spokojeně družných, společenských, pracovitých a 
sportovně založených lidiček správně- alias úředně spadajících pod Litomyšlské 
područí. Celou naši malebnou dědinou protéká řeka Loučná v níž jsou místy i 
nádherní raci. Přijeďte se podívat,když nevíte kde je hledat, stejně vás nekousnou. 
Z tohoto tudíž vyplívá, že vodu máme čistou. Loučná totiž pramení v Čisté. Tak 
přijeďte, zachlastáme.  

NEDOŠÍN a HBK 
Za neskutečných 10 let co se družstvo 
pravidelně účastní na HBK se v 
družstvu vystřídalo přibližně dvě 
desítky různých lidiček různého věku 
a pohlaví, kteří za tu dobu založily 
základy na další asi 4 družstva.(možná 
i více) Zde je patrné, že jsme nakazily i další šílené nadšence a že se nás jen tak 
brzo nezbavíte. Nedošín je čistě rodinný team+ rodinní přátelé. Jádro družstva 
tvoří dva manželské páry, vzájemně příbuzensky propletené a do bližších vztahů 
vám nic není. Touto cestou je třeba též poděkovat za občasnou výpomoc, stejně 
šíleně smýšlejících druhů a družek z Vidlaté Seče, jejichž služeb jsme v nejvyšší 
nouzi již několikráte využily. Toto se však stává maximálně dvakrát za 10 let. 
Něco málo ze statistiky. Průměrné umístění z 10 účastí na letních HBK činí 

15,32323. Průměr z 9 zimních startu je 11,44444. Průměrné umístění ze všech účastí 
na HBK činí 13,372222. Hlavně nevyčnívat ! Vždyť vůbec nejde o čísla, protože kdo 
si hraje nezlobí. Ještě je snad třeba připomenout největší úspěch našeho družstva, za 

který se dá považovat dosavadní přežití a první místo na 18. HBK ve Vidlaté Seči. Led nám zřejmě svědčí.  
 
P.S. Pro Tomáše. Papír snese všechno, ale to první místo máme určitě zaneseno v análech červenou tužkou. Viď. To si fakt 
nevymyslíme. A proto: Jednou jednička- vždycky jednička!  
 

Vaši Jílkovi a Čermákovi 
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Na 18. HBK zažil Nedošín  
krásný a opojný pocit vítězství 

Nedošínští úspěšně asistovali GŘ HBK 
na jeho 1. inspekční cestě v Březinách 

Za zásluhy obdrželo družstvo na 26. 
HBK zvláštní cenu GŠ HBK 

Nedošín 



     Na 9. schůze GŠ HBK bylo rozhodnuto o dalších oceněních GŠ HBK a tak v rámci zahajovacího ceremoniálu ve Sloupnici 
bude slavnostně předána: 

Zvláštní cena GŠ HBK za totální nasazení pro HBK 
Monice Chaloupkové ze Sloupnice 

která svým nasazením a nezlomnou aktivitou přispívá k příkladnému naplňování a šíření hlavní myšlenky HBK.  
 

Zvláštní poděkování GŠ HBK za totální nasazení pro HBK 
Milošovi Zikudovi z Běstviny 

za osobní obětavost a nezlomnou aktivitu, za příkladné naplňování a šíření hlavní myšlenky HBK. 
   

Blahopřejný list GŠ HBK  
Matesovi a Evě 

U příležitosti narození jejich dcery Adélky, za příkladné navyšování členské základny HBK, gratulace k první HolceBK. 
 

Blahopřejný list GŠ HBK 
Lukášovi a Evě 

U příležitosti narození jejich dcery Elišky, za příkladné navyšování členské základny HBK, gratulace k první HolceBK. 
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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.  
     V dotazníku na 27. HBK v Janově jsme soutěžících zeptali : 
     Co byste popřáli nebo sdělili starostovi obce Janov ? 
Po složitě provedených rozborech, proti nimž chemická analýza je dětské hraní na písečku, můžeme starostovi pokrokové 
obce Janov Petrovi Kalouskovi předložit kontrolní vzorek přání a sdělení, zlomku populace vyznávající životní styl přímo 
ovlivněný hlavní myšlenkou Her bez katastru. 
A tak milý  Péťo, pěkně si počti : 
- Hlavně hodně zdraví a osobní statečnosti, abys s tou „bandou“ tady dlouho vydržel. 
- Hodně zdraví a více takových „pitomců“, kteří pořádají HBK. 
- Co tě nezabije, to tě posílí, co tě neposílí to tě zabije aneb nedej náckovi šanci. 
- Aby obec hry ve zdraví přežila. 
- Hodně štěstí do dalších voleb.- Přežití volebního období. - Předčasné volby. 
- Nezoufej zase dlouho nepřijedeme ! 
- Nepřeháněj to moc se závoděním. 
- Ať je hezké počasí. 
- Pívo do skla. 
- Více modlení ke sv. Petrovi. 
- Aby starostovo družstvo skončilo na druhém místě, hned po nás 
- Nemáte starostku ? Nemáme problémy s orientací. 
- Nic 
- Děkujeme. 

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 důkladném studiu dotazníku z 
27. HBK zde máme jednu pozoruhodnou zvláštnost 
Soutěžící M.B. z družstva Mandlu uvedl do dotazníku, že je mu tolik roků jako druhá odmocnina věku GŘ HBK. 
Vědečtí pracovníci sekretariátu GŠ HBK vytvořili pro tento případ matematickou rovnici : 
  

Věk M.B. = √věk GŘ HBK  
 

Za těchto podmínek má tato rovnice dvě řešení : 
A) je-li věk M.B. = 22 let, potom věk GŘ HBK = 484 let - v tom případě GŘ je nejstarším účastníkem HBK 
B) je-li věk GŘ  = 37 let, potom věk M.B. = 6,08 let - v tom případě M.B. je nejmladším účastníkem HBK 
Obě řešení mohou synchronně vyhovovat realitě 3D prostoru, pokud připustíme (dosud neověřenou) možnost obousměrného 
cestování spojitým časoprostorem bez singularit a nehomogenit. 
Ať už je to jak chce, v každém případě jsou naši někteří soutěžící zajímaví, zvláštní, ale krásní. 



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) 

9. Schůze GŠ HBK  
   Po roční odmlce se 3. února. 2006 opět sešli všichni členové Generálního štábu, aby jednak po delší pauze zase 
dostatečně provětrali „generální salonek“ dobroučského hostince „U Vacků“, ale hlavně se jim za ten uplynulý 
rok  nakupilo tolik „generální práce“ a s ní spojených problémů, že osobní setkaní bylo více než nutné.  
   Průběh samotné schůze byl hrubě poznamenán nedochvilností místních členů GŠ, která zapříčinila výrazně 
větší „provětrávání“ GŘ a podstatně tak ovlivnila komunikativnost, kvalitu a potažmo i délku 9. schůze GŠ HBK.
(stručně řečeno na co potřebují normálně členové GŠ tři hodiny, nyní trvalo hodin sedm !!!) 
   Kromě řady drobných problémů ohledně správného fungování HBK, úpravy přispěvků jednotlivých členů a 
konečné kompletace jedenáctého čísla HBKaleidoskopu, byla hlavním bodem této schůze myšlenka uspořádání 
historicky prvního Plesu HBK. Podpora této akci byla zdůvodněna především nedostatkem společného času při 
vzájemné komunikaci mezi jednotlivými družstvy a GŠ HBK. Touto problematikou se má začít intenzivně 
zabývat GŘ a detailně zmapovat zájem a ochotu pro tuto akci napříč hábékáčským spektrem. 
   Po dlouhé a vyčerpávající diskusi, bylo schváleno usnesení a následoval vynucený odchod domů. 

Zlý jazykové tvrdí, že pořadatelé 26. HBK 
z Mandlu, chtějí uhradit zničený stůl, na 
němž se odehrávaly orgie GŠ HBK…   

Před 28. HBK bylo v bydlišti GŘ HBK 
spatřeno družstvo Janova a prý docházelo 
i k nějakým transakcím… pročpak asi... 

V této rubrice pro Vás naši redaktoři s nasazením života shánějí „důvěrné“ informace ze zákulisí HBK. 
Dnes jsou k dispozici další dva záběry. 

Další inspekční cesty GŘ a GŠ HBK  
Po úspěchu 1. inspekční cesty GŘ, samozřejmě následovaly další. Pro nedostatek místa  uvádíme pouze přehled: 
 
   29. ledna 2005  -  Březiny - Maškarní bál - historicky první inspekční cesta GŘ - akce kahánek 
   26. února 2005  -  Janov - Maškarní ples - inspekční cesta GŘ - starostovo štamprdlové oko 
   8. října 2005  -  Sloupnice - dolní hasičárna - inspekční cesta GŠ - silnicová sova   
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