
 
 
 
 

 
 

 3.Dobroučský 
HBKaleidoskop 

Hravě bezkatastrofálně letňo– zimňo dvojpololetní občasník 

Ročník : MMVII Číslo : Třináct zimňý Horní Dobrouč   3. 2. 2007 

Vážené a milé HBK 

Do dalších let Vám přejeme  
hodně zdraví, štěstí, pohody,  

skvělých a fantastických lidí kolem Vás,  
spousty humoru, recese 

a dobré nálady. 
Jukehan čung bek zon 



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. 

 
Každý, kdo četl HBKaleidoskop z 25. her (hleďme, hleďme jak se jubilea 
soustřeďují v pokrokové podhorské obci) snadno nazře, že místopis je 
v Dobrouči velmi stabilní, stejně jako vzdálená historie, byť jedno moudré 
pořekadlo praví, že “Dějiny píší vítězové“.  V posledních letech obec zamakala 
na svém vzhledu, nejvíce v centru, ale trochu jsme pospravili i několik 
místních komunikací, došlo i na sál, v němž jsme dnes pohromadě. Podrobné 
informace jsou pochopitelně na webu obce www.dolnidobrouc.cz. 
Co tam být nemůže, to je vám, stálým účastníkům a kamarádům známo, totiž 
že dobroučké družstvo se jako jediné ze všech zúčastnilo všech dvaceti devíti 
ročníků a dnes se účastní po třicáté. Na těch členech dobroučkého mančaftu, 
kteří necítili potřebu být vyměněni, vlastně ani není těch uplynulých patnáct 
let příliš poznat. Jsou pořád mladí, pružní, hezcí, výkonní, organizačně i 
konzumačně velmi zdatní a pyšní se špičkovým koeficientem úspěšnosti. Hry 
v Dobrouči se konají po páté, doposud to však vždy bylo v Dobrouči Dolní, na 
dolním konci a na dolním hřišti. Dnes vás vítá Dobrouč Horní, která je stejně 
pěkná a pohostinná. 
Tak se snažte, aby měla legrace jako vždycky navrch, abychom HBK třicítku 

všichni ve zdraví a použitelném stavu přežili, abychom si pamatovali kde jsme byli a proč a s kým a kolik nás to (aspoň přibližně) 
stálo.Jménem všech organizátorů vám přeji krásné a nezapomenutelné jubilejně-kulaté třicáté Hry bez katastru. Vítejte v Horní Dobrouči.  

 
Pavel Neumeister, generální rozhodčí HBK 
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Vítejte jubilejně popáté v Dolní Dobrouči 

http://www.dolnidobrouc.cz
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Ptejte se GŘ + GP + GR + GO = GŠ 
Pane generální rozhodčí : 
A bude to spravedlivě ?  
V rozvinutém demokratickém právním státě, jakým naše republika nepochybně vždycky byla, je 
zaručeně vždycky všechno absolutně spravedlivé. No a sbor zdejších rozhodčích chce a dokáže 
tento princip ještě prohloubit. Ostatně, vy chytráci, jste před chvílí jeli kolem Panského rybníka a 
určitě jste si všimli kapříků, cejnů a línů, ti bystřejší možná i volavky na vjetvy. Aby zůstala socha 
spravedlnosti slepá, nesmíte být slepí vy. 
Leží to pod skálou a strašně to heká. Co to je ?  
To je starej fór. Pomýlený pyrotechnik přeci. Jó kdyby ses ptal co za mrchu to leží a neartikulovaně 
heká pod Švestkou, to by bylo o mnoho těžší, ani já bych si netroufl odpovídat. 
Oni tě do parlamentu nechtěli ?  
Voni mně jó, ale já je né, ledaže bychom tam šli HBKolektivně. To zase taky nešlo, jelikož bychom 
tam byli dvakrát ročně a to prý je na parlament moc často. 
 
Paní generální prezidentko : 
Si krásná, si ftipná, ale kolik máš ýkvé? 
Konečně yntelygentňý otáska hodná mého gényja. 
Na její první část odpovídám JO. Na druhou taky JO. Odpověď na třetí část: budete se divit, ale je 
to trojciferné číslo. V Menze by mě chtěli. Stejně jako ostatní členy GŠ. Už bezmála 15 let 
odoláváme tvrdému nátlaku geniálních inteligentů! A úspěšně! Naším krédem je udělat co nejvíc 
pro vás – normální ynteligenty. A vzhledem k tomu (ale nejen proto), že jsem fakt přírodní 
blondýna, za těmi normálními ynteligenty si do roztrhání těla stojím. Fakt. Fždycky a fšude!!! 
Jak se cítí sama jedna žena ve vládě HBK? 
Vyber správnou možnost (mohou být až tři správné odpovědi – je to potvrzeno ostatními členy GŠ 
– diskuze byla opravdu vášnivá, místy mírně drsná…). Sama jedna žena ve vládě HBK se cítí jako: 
a) doma           b) v bavlnce           c) na koni           d) hadr na holi 
Půjčíš mi dvě kila, náčelnice? 
Dík za nový titul. Ale k věci. To záleží na tom, který dvě kila myslíš. Jestli ty v horních partiích 
(rozuměj od posledního žeberního oblouku nahoru) – tak to v žádném případě. Jestli ti jde o ty 
v nižších partiích – tak to třeba tři. A jestli ti jde o prachy – víš vůbec kolik bere GP?  
 
Pane generální řediteli : 
Datum, místo a poloha 1. styku 
Nevím k čemu Vám to bude, ale když to chcete vědět, tak Vám to řeknu. První styk se  světem jsem 
prodělal 1. července v Lanškrouně a bylo to hlavou napřed. Stačí ??? 
Jak máš rychlé bičíky ? 
Tuto pomůcku ze zásady nepoužívám. Ať na partnerky tak na koně. Takže o rychlosti nevím vůbec 
nic. Doporučil bych se obrátit na nějaký nejbližší jezdecký oddíl. 
Kdy a kde budou 123. HBK ?  
První část otázky je naprosto jasná, přeci v létě roku 2053. To neumíte herdek počítat nebo zkoušíte 
matematické schopnosti generálního ředitele ? Druhá část otázky již závisí kdo vyhraje 121. HBK v 
roce 2052. Pokud by si však tazatel chtěl tyto hry předplatit, nebudeme se v generálním štábu této 
aktivitě bránit a za „drobný obnos“ popřemýšlíme jak uspokojivě uspokojit jeho potřeby. 
 
Pane generální ombudsmane : 
Půjčíš mi kilo, náčelníku? 
No jasně! Kolik jich chceš půjčit? Využij maximálně výhodné nabídky. Letos půjčuji kila se 
záporným úrokem, tak to je bomba, ne? Půjčím Ti dnes 40 kilo a za rok vrátíš jen 20. No neber to! 
Mám kila na rozdávání, kdo má ještě zájem? Těžce jsem svá kila střádal celých 
20 let, kilo po kilu, deko po deku, rok za rokem. A dnes mohu říci, že jsem si opravdu něco našetřil. 
Nebylo to jednoduché, střádal jsem poctivě svá deci, centi, mili, mikro, nano, pikokila. Nepůjčím 
Vám ale svá kila zadarmo! Dobrá rada nad zlato…..Půjčím kilo za kilo, 
ber, nebo neber. Každý kilo dobrý…….! 
Jak se stát členem GŠ? 
Snažte se dlouhodobě předcházet dosavadním členům GŠ a to neustále. Pak si Vás snad všimnou a 
v GŠ proběhne diskuse o Vašich schopnostech a neschopnostech(ty jsou nejdůležitější).Dříve nebo 
později na Vás dojde řada, to se dozvíte. 
Připomínám, že členové GŠ jsou voleni doživotně, takže nominaci je nutno dobře promyslet.  



       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 dostáváme prostor 
všichni a je zde krátká rekapitulace uplynulých skoro 15 let. 

 
Počet HBK    29 
Počet disciplín    217 
Počet startujících družstev  92 
Počet diváků    okolo 8000 
Nejdřívější zimní termín  31. 12. 1992     2. HBK Petrovice 
Nejpozdější zimní termín  15. 2. 2003       22. HBK Korouhev 
Nejdřívější letní termín  14. 7. 2001       19. HBK Dolní Dobrouč 
Nejpozdější letní termín  23. 8. 1992        1. HBK Ostrov Orlice 
Nejmenší počet družstev  9     ( 2., 3. ) 
Největší počet družstev   30   ( 21., 22., 23., 25. ) 
Nejmenší počet disciplín  6     ( 1., 2., 3., 4., 5., 6. ) 
Největší počet disciplín  9     ( 19., 25. ) 
Nejmenší počet diváků   20      16. HBK Česká Třebová 
Největší počet diváků   700    9. HBK Jarošov 
Pořádající obce    4x   Dolní Dobrouč,  
     3x   Horní Čermná, Česká Třebová,  
     2x   Ostrov Orlice, Jarošov, Klášterec n. O., Březiny, Sloupnice, Mandl  
     1x   Petrovice, Žamberk, Č.Petrovice, V. Seč, Ústí n.O.,Korouhev, Janov 
Počet startů    29x   Dolní Dobrouč 
          26x    Starostové 
     25x    Petrovice 
     22x    Jarošov 
     21x    Březiny, Nedošín 
     19x    Klášterec nad Orlicí, Běstvina, Praha 4 
     18x    Vidlatá Seč, Hnátnice 
Nejlepší HBKvocient   0,16 Klášterec nad Orlicí  
     0,20 Dolní Dobrouč  
     0,27 Jarošov 
     0,36 Březiny 
     0,50 Petrovice 
     0,51 Starostové 
Nejstarší účastník   56 let   Jiří Kovář   Přívrat 
Nejmladší účastník   3 roky  Markétka Rýcová  Olomouc 
Nejtěžší účastník   115 kg  Josef Kittner  Starostové 
Nejlehčí účastník   14 kg    Markétka Rýcová  Olomouc 
Nejvzdálenější účastník  8812 km  Soul—Jižní Korea 
 

Potud „suchá“ řeč čísel, která zdaleka nevystihuje neopakovatelné zážitky uplynulých bezmála 15 let. 
Ať se nám v nadcházející patnáctiletce daří.     
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Galerie Elity Her 
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Statistika nuda je, má však  cenné údaje 



     Bylo rozhodnuto o dalších oceněních GŠ HBK a tak v rámci jubilejního zahajovacího ceremoniálu v Horní Dobrouči budou 
slavnostně předány: 

Zvláštní cena GŠ HBK za totální nasazení pro HBK 
Zdeničce Krejčové z Dolní Dobrouče 

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

Zvláštní cena GŠ HBK za totální nasazení pro HBK 
Pavlovi Neumeisterovi z Dolní Dobrouče 

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

 Zvláštní poděkování GŠ HBK za totální nasazení pro HBK 
Jirkovi Jůzovi z Dolní Dobrouče 

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

Blahopřejný list GŠ HBK 
Jirkovi a Petře 

U příležitosti narození jejich dcery Aničky, za příkladné navyšování členské základny HBK 
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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 28. HBK měli soutěžící odpovídat na záludné otázky úzce související s nejoblíbenějším večerníčkem 
sloupenských. Pro všechny, kteří mysleli vyplňování dotazníku vážně, přinášíme jediné a plně nezpochybnitelné správné 
odpovědi. 
Věk Macha a Šebestové :  31 + 24 = 55let   (nejblíže hodnotou 56 byli Chyťa ze Žamberka a Tomáš Cacek z Korouhve) 
Váha psa Jonatána :  115kg  ( nejpřesněji se trefil Lukáš Krejčí z Dobrouče, hodnotou 108 kg) 
Výška kouzelného sluchátka : 174 cm v klidu   ( 175cm—Pavel Skořepa, Svatý Jiří   173cm—Pavla Krejčová, D. Dobrouč)  
Kolik parket v místní sokolovně schová tlapa psa Jonatána : 2 parkety ( správně odpověděli Martin Skřipský z Bořin, Pavel 
Frodl z Čisté, Franta Rejsa z Vidlaté Seče, Jiří Vichr z Adršpachu, Osinková Lada z Jarošova, Aleš Zelený z Pařížova a David 
Látal z Boříkovic) 
Z kolika cihel je sloupnická sokolovna :  7 198 632   ( nejbližší hodnotu 6 787 600 tipoval Pepa Hanus z Janova) 
Nejoblíbenější večerníček sloupnického družstva : Mach a Šebestová (zde většina soutěžících věděla samozřejmě správnou 
odpověď, ale našla se i řada zajímavých odpovědí :  
Jen počkej zajíci, Krteček, Karkulka, A je to, Žofka, Maxipes Fík, Malá čarodějnice, Pat a Mat, Broučci, Doba ledová, Šrek, 
Vyvolení, Bolek a Lolek, Krakonoš, Abeceda, Jája a Pája, Rákosníček , Křemílek a vochomůrka, Čert a Káča, Klub sráčů, 
Sněhurka a sedm prcalýků, Šebesta a Machová, Matějíček, Mlčení jehňátek, Peříčko, Hospoda, Dvě slivovice, Pat a Mat (M+P 
Bohunkovi), Pivní pečeť, O sloupenské slivovici, Západ slunce nad sloupnickým lihovarem, Výstavba R35—severní varianta, 
Nebyl ještě natočen, Bude natočen, Právě se natáčí, Jakýkoliv hlavně když je natočen ve sloupnické palírně. 
Telefonní číslo kouzelného sluchátka : Sluchátko, sluchátko my bychom si přáli ….. 
Pro náročnější uvádíme ještě několik čísel doporučovaných našimi soutěžícími : 
906 777 222    609 112 777  609 112 567  465 549 129   
603 177 988    724 210 198  150 155 158  604 940 102 
281 122 006    609 696 969  603 576 911  775 231 224 
 
Všem aktivním účastníkům průzkumu večerníčkové oblasti děkujeme a těšíme se na vaše další myšlenkové výplody. 

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. U příležitosti jubilejních, kulatých, 
třicátých HBK nesmíme zapomenout na to největší a nejvýznamnější nej, a tím bezesporu je 
 

Největší koncentrace fantastických lidí na metr čtvereční 
 

Tato psychologicko – fyzikální veličina, která je nepostradatelná pro fungování jakéhokoliv srandovně – recesistického 
časoprostoru, způsobuje neopakovatelný magnetový efekt, který zaručuje zaručenou a stálou recidivu normálního až 
abnormálního chování zmíněných jednotlivců a v největší míře přispívá k exponenciálnímu, v mnohých případech, až 
nekontrolovatelnému růstu veličiny samotné. Prostě a zkrátka jste všichni naprosto skvělí a fantastičtí lidé. 



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) 

Neskutečné přednosti mužské impotence  
   Nechápu muže, kteří si dělají vrásky se slábnoucí potencí. Mnozí užívají rizikovou viagru, někteří se dávají na 
alkohol, jsou i tací kteří jsou jsou schopni z tohoto důvodu spáchat sebevraždu. Jak jsou všichni pomýlení ! 
Nepochopili, že teprve s impotencí začíná muž naplno žít. Začne být moudrý a rozvážný, nepředvádí se trapně 
před ženami rychlou jízdou či adrenalinovými sporty, neztrácí většinu drahocenného času honbou za  
uspokojováním jedné jediné živočišné potřeby a začíná se plně věnovat smysluplným činnostem. Největší 
vynálezy, objevy, světová literární a hudební díla a nesmrtelné obrazy stvořili muži, které už nezajímaly ženy. Již 
impotentní Pythagoras, Edison, Smetana, Leonardo da Vinci, Diviš, Mendělejev, Einstein a další odkázali lidstvu 
takové hodnoty, které by zmítáni pohlavním pudem těžko vytvořili. Nebýt mužské impotence nebyl by 
trojúhelník, žárovka, Prodaná nevěsta, Mona Lisa, hromosvod,  tabulka prvků, teorie relativity, Jožin z bažin. A i 
když se jako impotenti nestanete světovými velikány, sklízíte minimálně plody, které Vám zkvalitňují život. Před 
manželkou se už kvůli své potřebě nemusíte nedůstojně ponižovat luxováním, utíráním nádobí či věšením záclon 
anebo v opačném případě vás už manželka neobtěžuje, protože ví, že to nemá smysl. A už vás kamkoliv pustí ! 
Ani ji nevadí, že přespíte u kamaráda. Takže slábnoucí muži, buďte bez obav, máte před sebou skvělou 
budoucnost.  

Že by pravá tvář duchovního otce Her bez 
katastru.  

Zlý jazykové tvrdí že za nějakou tu tvrdší 
měnu se náš pan ředitel dokáže i slušně 
obléci. 

V této rubrice pro Vás naši redaktoři s nasazením života shánějí „důvěrné“ informace ze zákulisí HBK. 
Dnes Vám představujeme generálního ředitele opět zcela netradičně. 

A tenhle jste už slyšeli ??? 
V Bílém domě spolu hovoří George W. Bush a Tony Blair. Přitočí se k nim jeden z hostů a ptá se, o čem tak živě 
diskutují. Bush odpoví: "Plánujeme třetí světovou válku. Zabijeme 140 milionů muslimů a jednoho zubaře." Host: 
"Proč jednoho zubaře?" Blair se usměje a dá Bushovi herdu do zad: "Co jsem ti říkal? Nikdo se nebude ptát, proč 
140 milionů muslimů!" 
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