
Vážení přátelé !!! 
   Pozorní a věrní čtenáři našeho plátku se, v uplynulých dvou pokračováních HBK, mohli cítit poněkud 
podvedeni. Jejich milovaný a na každých hrách netrpělivě očekávaný HBKaleidoskop dvakrát po sobě nevyšel. 
Dokonce někteří nejvěrnější čtenáři, kteří si život bez tohoto periodika již ani nedokáží představit, začali být 
hodně nervózní a hlasitě se dožadovali svého tištěného společníka. Pro tyto všechny mám dneškem velmi dobrou 
zprávu. O svého miláčka v žádném případě nepřijdete. A nyní k důvodu absence našeho periodika. 
    V průběhu roku 2007 se do už tak složitých jednání Generálního štábu vloudila pochybovačná myšlenka, zda 
vydávání našeho občasníku má svůj neocenitelný a nezastupitelný význam anebo zda je produktem jednoho 
individua, které si jeho produkcí léčí příkoří jemu v minulosti provedená. Zkrátka někteří skoro všichni 
nejmenovaní členové Generálního štábu začali mě, coby šéfredaktorovi HBKaleidoskopu, až nápadně jízlivě 
připomínat moje neúspěšné studium žurnalistiky. Nejprve jsem jejich uštěpačným poznámkám nepřikládal 
velkou váhu, vždyť každý v životě může mít nějaké ty svoje osobní neúspěchy. Když však atmosféra okolo této 
kauzy začala houstnout geometrickou řadou a útoků na moji osobu začalo přibývat, bylo jasné že se, v rámci 
zachování přátelského a demokratického ovzduší v nejvyšším orgánu, problém musí přenést do hlavního 
jednacího času k patřičnému posouzení. Dostal jsem tedy prostor,  abych si připravil dostatečně logické a 
obhajující vysvětlení, které by vyvrátilo toto jejich nehorázné nařčení. 
    Do programu pravidelné schůze GŠ HBK tak byl vložen bod „Efektivita a smysluplnost HBKaleidoskopu“ v 
rámci kterého mohlo dojít na moji obhajobu. Moje brilantně připravená, profesionálně podaná, častými 
„zvlhčovacími“ přestávkami protkaná, přednáška nakonec slavila úspěch a všichni ostatní členové GŠ souhlasili s 
pokračováním této započaté iniciativy bez výhrad. Jediným negativem v tuto chvíli zůstává fakt, že během 
schvalovací procedury naši milovaní čtenáři přišli o dvě hodnotná čísla našeho HBKaleidoskopu. 
    Touto cestou bych chtěl všem věrným čtenářům poděkovat za jakoukoliv podporu a slibuji, že se budu snažit 
ze všech sil, důvěru ve mne vloženou nezklamat. 

Váš  generální ředitel HBK a znovu šéfredaktor HBKaleidoskopu  Tomáš Stejskal 

Znovu pokračujeme 

 Bučinský 
HBKaleidoskop  

Hravě bezkatastrofálně letňo– zimňo dvojpololetní občasník 

Ročník : MMVIII Číslo : Čtrnáct letňí Bučina   19. 7. 2008 

Novinkování aneb co je nového  
Centrální adresář HBK znovu otevřen  

 Na začátku roku 2006 Generální štáb HBK zvažoval jak zabránit velkému nárůstu počtu družstev, který má 
zpětně vliv na náročnost a kvalitu her a jednotlivým pořadatelským výborům tak komplikuje jejich už tak 
nelehkou práci. Po náročném rozhodování se nakonec GŠ rozhodl dočasně uzavřít Centrální adresář HBK. Dále 
měla následovat hluboká diskuse jak do budoucna tento problém řešit. Během uplynulých dvou letech se situace 
vyřešila  poněkud sama.Vzhledem k prudkému poklesu počtu startujících družstev na posledních dvou HBK a  
následnému „zeštíhlení“ adresáře (zde bych jenom připomněl, že družstvo je vyřazeno s CA HBK, pokud se bez 
vysvětlení nezúčastní třech po sobě následujících her), se situace stala příznivou pro závan „čerstvého větru“ v 
podobě nových družstev. Nejprve samozřejmě dostala možnost se přihlásit družstva, která byla na tzv. 
čekatelském postu a následně družstva úplně nová. Centrální adresář byl tedy k 1. 5. 2008 oficiálně otevřen a již 
startovní listina na 33. HBK je důkazem, že toto rozhodnutí GŠ HBK bylo správné (které také nebylo, že).  
    Přejeme proto všem novým tvářím, aby se jim u „nás“ líbilo a co nejdříve zapadly do tohoto nádherně 
bláznivého kolotoče a obohatily náš symbiozující organizmus o nové prvky legrace, recese, kamarádství, genetiky 
a nekontrolovatelné zábavy. 



 
Vážení přátelé, jelikož samotní pořadatelé dnešních bučinských her byli natolik 
zaneprázdněni samotnou přípravou a neměli tolik času zpracovat úvodník o své obci svými 
slovy, nahlédli jsme do historických análů této pokrokové obce sami a představujeme Vám 
jejich nejdůležitější milníky také sami.   
 
1167 - první písemná zmínka o obci v nadační listině krále Vladislava I. "Petr Lubman věnoval 

ves "nabucině" klášteru v Litomyšli". Bučina tak patří k nejstarším a nejdéle obydleným místům někdejšího 
Litomyšlska. 
1244 - Bučinu držel první známý vladyka Držek z Bučiny, poté krátce patřila k litomyšlskému biskupství 
1346 - první zmínka o kostelu sv. Jakuba Většího R. 
1375 - plebán Vít, první známý farář u tohoto kostela. 
1386 - Mauric z Bučiny byl instalován bakalářem pražské 
University -1431 - první známý rychtář Mikeš, bučinští 
rychtáři byli voleni -1548 - urbář litomyšlského panství uvádí 
19 jmen poddaných a 16 gruntů. 
1651 - v Soupise poddaných podle víry je uvedeno jmenovitě 
87 obyvatel. 
1680 - účast bučinských poddaných v nevolnickém povstání 
na litomyšlském panství (jmenovitě Jiří Beneš, Jan Černý - 
Uher). 
1781 - po vydání tolerančního patentu Josefem II. se Bučina 
stala střediskem církevního reformního hnutí ve východních 
Čechách a vznikl zde jeden z prvních sborů evangelických věřících v Čechách. Roku 1786 postavena evangelická 
modlitebna sloužící evangelickým věřícím z 33 obcí. 
1848 - Bučina patřila od tohoto roku do okresu Vysoké Mýto 
1859 - otevřena první církevní evangelická škola. Albín Honzálek byl prvním učitelem této jednotřídní školy 
(1859 - 1876) a od roku 1876 Obecné školy veřejné. 

1866 - Bučinou procházeli vojáci rakouské a pruské armády po 
bitvě u Hradce Králové. 
1872 - velký požár, který zničil v obci 19 stavení a kostel sv. 
Jakuba Většího. 
1875 - v Bučině se narodila Anna Chlebounová, významná 
poslankyně a senátorka Národního shromáždění ČSR za 
"Republikánskou stranu venkovského a malorolnického lidu" v 
letech 1918 - 1935. 
1903 - otevřena nově postavená budova Obecné školy (1903-
1953). 
1909 - založen Sbor dobrovolných hasičů. 
1914 - z Bučiny bylo odvedeno do rakouské armády 78 mužů a 

z nich 14 v průběhu I. sv. války položilo své životy. Tři občané bojovali v legiích. 
1939 - v době Protektorátu někteří bučinští občané vyvíjeli činnost v odboji. 
1950 - založení JZD v Bučině bylo provázeno vyhnáním dvou rodin z obce pro údajnou "kulackou" činnost. 
1993 - v Bučině žil v letech 1949 - 1960 František Makovský, příslušník policie v letech Protektorátu, nositel 
izraelského vyznamenání "Spravedlivý mezi národy". Totéž vyznamenání dostala o něco později i jeho manželka. 
1997 - obec oslavila sjezdem rodáků 830. výročí první písemné zmínky o ní. 
1999 - zastupitelstvo obce požádalo Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky o udělení znaku a 
praporu 
2002 - Plynofikace obce 
2008 - Obec pořádá 33. Hry bez katastru.  
 
Na setkání s Vámi se těší organizační výbor bučinských nadšenců mohutně podporovaný obecním 

úřadem, Sborem dobrovolných hasičů a bučinskými ženami. 
 

Ať se všem u nás líbí 
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Vítejte v Bučině 
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Ptejte se GŘ + GP + GR + GO = GŠ 
Pane generální rozhodčí : 
Nějak Vám to nepadá, co ? (myšlen sníh) 
Zrovna tobě budu vypravovat, co všechno mně padá. Stav se a můžeme si ukazovat, ty chytrej. A 
vůbec. lidi si maj pomáhat. 
Na kterém úřadě je líp ? Na obecním nebo pracovním ?  
Zkusil jsem obojí. Na obecním jsem měl klíč ode dveří a tudíž jsem nemusel pospíchat domů a 
pobýval tam o večerech a víkendech. Za práci jsem bral plat, ale hlavně jsem dostával pravidelně 
spoustu držkování, podle hesla: „Úspěchy jsou nás všech, průsery jsou starosty.“ Na tom 
pracovním se ke mně chovali slušně, dostával jsem peníze aniž bych měl stanovenu pracovní dobu 
a nemusel jsem nic dělat. Kupodivu jsem si to užíval jenom měsíc. safra, abych to nezakřikl. Závěr 
této úvahy je zřejmý: je třeba stavět více pracovních úřadů, a to všude a pro všechny. 
 Jak s námi oslavíš vnouče ?  
??? No já jsem si na konto své vnučky užil takových dědkovských porodních bolestí po všem tom 
rumu a slivovici, že už to snad víckrát nemusím. 
Kdy si necháš udělat sestřih alá COLINA ? 
Hned co si dopěstuju obočí  ala Brežněv, prsa ala Pamela nebo Doly Buster a konto ala Ročíld. 
 
Paní generální prezidentko : 
Víš jaký je rozdíl mezi mužem a jogurtem? 
Přiznám se, že tento problém jsem nikdy neměla potřebu řešit. Prostě mi unikl. Ale vím, jaký je 
rozdíl mezi mužem a paprikou. Žádný. Paprika je dutá a plná semen. Taky. 
Jak to můžeš s těma chlapama vydržet? 
Protože mě to vydržovat baví! Myslím, že jsem geneticky vybavená vydržováním již od přírody, 
stejně jako mnoho dalších žen. Ale hlavně – ti „mí“ chlapi jsou schopní. Dokonce všehoschopní! A 
když mají své dny, tak se se mnou o ten fernet rozdělí. A když mám své dny já – ještě ani jednou 
mě nevypustili…! 
Budeš mít taky brnění nebo ho už nepotřebuješ? 
Vzhledem k tomu, že jsem s obrňováním začala včasně (ihned po nástupu prvních obtíží), věnuji se 
mu dostatečně (tak asi 5 cl obrňovadla denně) a dlouhodobě (bez komentáře) a mé obrňování bývá 
pravidelně opakované, myslím, že již brnění nepotřebuji. Naposledy jsem obrňovala včera a hlava 
 mě brní ještě teď. 
 
Pane generální řediteli : 
Co děláš s dotazníkama ? 
Jsou předávány na speciální bezpečnostní útvar GŠ HBK, kde se různými analytickými metodami 
zkoumají a po eliminaci defektních, až mírně nebezpečných partií se dostávají na pracovní stůl 
sekretariátu GŠ HBK, kde se zpracovávají a filtrují po faktické stránce, aby následně byly 
předloženy jednotlivým členům GŠ HBK k samotnému zpracování, ať už na výstup tiskový nebo 
archivační. Stručně řečeno, nebojte se, čteme je !!!! 
Jaké pivo se pije v Budislavi ? 
Pivo je neodmyslitelnou součástí národní tradice i kultury již dlouhá staletí. Aby pivo chutnalo tak 
jak má, je potřeba ho podávat správně vychlazené. Například u piva Pilsner Urquell je správná 
teplota 7 stupňů Celsia a ideální je, pokud je při této teplotě pivo také skladováno. 
Co se dá sundat z nahatého Generálního ředitele HBK ? 
To je velmi, ale opravdu velmi složitá otázka, která by pomalu zasloužila nezávislou vědeckou 
studii z oboru nudismu. Je zřejmé, že když je člověk nahý tak už se  toho moc sundávat nedá, ale o 
jedné věci bych přece jenom věděl. Dala by se možná sundat ta ohromná odpovědnost za velkou 
bandu bláznivých lidiček, ale této slupky bych se opravdu zbavovat nechtěl.  
 
Pane generální ombudsmane : 
Nebudou diskriminováni gayové a lesbičky? 
Na HBK nikdy! Naše hry jsou otevřeny soutěžícím s jakoukoliv orientací. Teda s jakoukoliv vlastně 
ne, nejsou u nás vítáni soutěžící  upřednostňující partnery s nevyvinutými sekundárními 
pohlavními znaky. 
Kdo z Vás z GŠ nejraději uklízí? 
Bez dlouhých okolků odpovídám já, já, já jenom já. 
Konzultujete svá rozhodnutí s Otakarem Motelem? 
I sebemenší detailní rozhodnutí. Jsme v neustálém emajlovém kontaktu.  
Jste pro zřízení raketové základny v ČR? 
S raketovou základnou nesouhlasím, radar mi nevadí. Když vidím a slyším, co dělá můj zvonící 
mobil s televizí, která je poblíž, říkám si , že tohle radar nedokáže. 



    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 se podíváme na mladý, 
nadějný a vždy ambiciozní tým ze Sloupnice. 
 

 
Když jsme po borcích ze Sloupnice žádali nějaký ten řádek, který by je patřičně vystihoval, dostali jsme obratem 
do redakce opravdu nádherně zvláštní příspěvek. Ostatně posuďte sami : 

 
Jsem malý, chlupatý, bílorezavý, ale za to jediný a jedinečný maskot družstva 
Sloupnice. Spolu se mnou nelehké břemeno maskota nese ještě utržené sluchátko. 
Protože to je ukecané na hrách, byl jsem vybrán já, abych Vám něco málo vyštěkal o 
naši vesničce a družstvu. 
Milí soutěžící, diváci a vy všichni, co jste se rozhodli číst tento článek, musím si Vám 
postěžovat. Přesto, že jsem tak vzácný maskot, mí soutěžící mě celý půl rok drží 
zavřeného v tašce a vytáhnou mě na světlo, až když jdou soutěžit. Sice v prostorné a 
tmavé tašce nejsem sám, ale  na vyprané a voňavé dresy se nedostanu a tak mám 
smůlu. 
Co je nového ve vesnici? Tyto informace se mi sháněly moc špatně. Nakonec jsem byl 
puštěn na svobodu a právě hárající fenka co zběsile utíkala kolem mě před dotěrnými 
psi snad z celé vesnice mě uvedla do života v naší vesnici. Staré informace jsou, že 
vesnice byla sloučena císařským patentem před 220 lety ( což znamená   v naší psí řeči 

jeden štěk, sedm štěků, osm štěků a ještě jednou osm štěků). Název Sloupnice pochází 
od sloupnického potoka, pojmenování sloupnického potoka od slova „slup“ – klec na 
chytání ryb. Některé budovy zůstaly stejné: přírodní amfiteátr na horním konci obce, 
škola, domov pro seniory, lihovar a sokolovna, která byla dějištěm 28. HBK a světe div 
se, je přežila. Ale jedna budova se změnila, „hasičárna“ na dolním konci obce dostala 
novou střechu, škoda  jen, že na ni nevidím a nemůžu si ji označit. 
Jelikož jsem dlouho nikde nebyl, běh po vesnici za informacemi mě zmohl a tak jsem si 
skočil na pivko do znovu otevřené hospody U Labutě. Psům je vstup povolen a tak při 
dobrém moku mám čas natlapkat na pivní tácek něco o lidech z družstva. Na prvních 
hrách si mě předávali z ruky do ruky Míra Bohunek, Jana a Pepa Brydlovi, Mates 
Hanousek a Monika Chaloupková. K první změně došlo na hrách v Janově, kde Pepu 
vystřídal Radoslav Müller. Jelikož se Radoslav osvědčil mohl na dalších hrách 
nahradit Matesa, který místo aby mě drbal za ouškem, věnuje svůj čas dceři. K další 
změně a hned dvojité došlo vloni v Boříkovicích, kde Janu vystřídala Světlana Janecká 
a Radoslava Martin Novák. I oni se osvědčili, kožíšek podrbali a vyčesali, blešky vybrali a tak konečně máme několik 
náhradníků, kteří umí nejen soutěžit, ale hlavně se smát a dělat psí kusy jako já. 
 

Sečteno potrženo už mi nestačí tácek a mé tlapky jsou ochrnuté psaním. Ale něco 
ještě štěknu. Suma sumárum jsem se účastnil dvanácti HBK. Moji svěřenci tři štěky 
zvítězili, dva štěky byli druzí, jeden štěk třetí, dva štěky čtvrtí, jeden štěk pátí, jeden 
štěk sedmí, jeden a půl štěk jedenáctí až dvanáčtí, jeden štěk třináctí. Zkrátka jejich 
průměr je dobrý a jsem s nimi spokojený. Mám radost, když mi na krk pověsí 
medaili nebo dají diplom mezi tlapky. Nejvíc mě potěšili disciplíny na Mandlu a 
v Jimramově, kde si soutěžící vyzkoušeli štěkání a musím říct, že někteří byli fakt 
dobří štěkouni. 
A co na závěr? Půjdu se teď proběhnout na Šuráňkův kopec ( ten je ve Sloupnici 
nejvyšší ) a budu výt až na měsíc, že bez legrace je život pod psa a přát všem 
srandovním sportovcům, kamarádům i divákům, ať jim humor vydrží. 

 
         Váš Jonatán ze Sloupnice 
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Galerie Elity Her 
G 

E 
H 

Sloupnice 

Již při svém prvním startu zažili 
sloupenští opojný pocit vítězství 

Vzápětí nám ale ukázali, že  
dovedou HBK mistrně uspořádat 



     Jak se stalo již tradicí, bylo projednáváno další udělení nejvyšších ocenění GŠ HBK. Bylo rozhodnuto o třech 
dalších a tak v rámci zahajovacího ceremoniálu v Bučině budou slavnostně předána tato ocenění : 
 

Zvláštní cenu GŠ HBK za totální nasazení pro HBK 
Kamile Juránkové z Jimramova 

za osobní obětavost a statečnost při přípravě jimramovských HBK,  
a za příkladné naplňování a šíření hlavní myšlenky HBK  

 
Zvláštní poděkování GŠ HBK za totální nasazení pro HBK 

Pavlovi Neumeisterovi  
za vytrvalé, aktivní a protichůdné působení na časovou veličinu svého života  

a za příkladné naplňování a šíření hlavní myšlenky Her bez katastru. 
  

Zvláštní poděkování GŠ HBK za totální nasazení pro HBK  
Jonatánovi ze Sloupnice 

 za obdivuhodný literární a grafický výkon 
 a za příkladné naplňování a šíření hlavní myšlenky Her bez katastru.  
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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.  
     K tomuto monitoringu nám již delší dobu úspěšně pomáhají dotazníky, které jsou speciálním útvarem GŠ HBK 
vyhodnocovány a výsledky pečlivě archivovány. Díky těmto  vysoce vědeckým poznatkům nahlížíme na naše 
soutěžící úplně z jiného pohledu a dokážeme tak Vaše některé reakce maximálně pochopit. V dotazníku 
jubilejních 30. Her bez katastru měla naše družstva prozradit nejoblíbenější kouzelná zaklínadla, která používají. 
Kromě naprosto obyčejných až triviálních jako :  abraka dabra, čáry máry fuk, apod. jsme se dozvěděli opravdu 
zajímavá zaříkavadla: 
     Kéž by Vás Pánbůh nenechal v klidu vysrat   Konečně je půl osmé 
     Sezame, otevři nám svoje sudy    Vejdi a neuškoď 
     Co se vleče neuteče        Co nemusíš udělat dnes, odlož na zítřek 
     Budliky,budliky máš pěkný čudliky    Čáry, máry rozpočet je tady 
     DexempoHBKflex      Nohy do V, nebo je pivo moje 
     Doláro originalo, filcky falsifikato     Bihy,dihy ať máte všichni pihy 
     Dobrý den nebo kozy ven     Tak mi ho teda vyndej 
     Enten cáky, máte ptáky     Adava kedavra 
 
     Speciální útvar se po velmi dlouhém až vyčerpávajícím zkoumání, nakonec rozhodl, že neoriginálnější 
odpověď zněla : 
     Všechny zaklínadla jsou stejně na hovno !!!!!      
     Když se k tomu započetla odpověď že otcem Saxany je Tomáš Stejskal (nevíme zda to GŘ HBK už ví) nebylo o 
pomyslném vítězství družstva z Přívratu pochyb. 
Tímto jim gratulujeme a  chválíme za vzorné plnění stanovených úkolů v rámci druhých propozic a dotazníku. 
Za odměnu mohou pozvat členy GŠ (kteří o jejich vítězství pochopitelně spolurozhodovali) na kapku.  

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 minulé, největší 
koncentraci fantastických lidí na metr čtvereční zde dnes máme : 
 

Hry s největším počtem diváků  
   

     Tímto titulem se již dlouho pyšní JAROŠOV na jehož 9. HBK se 10. srpna 1996 přišlo podívat 700 diváků, kteří 
rozhodně nelitovali obětovaného volného času a užili si patřičně krásnou sobotu. 



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 může 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) 

 Sexuální příručka z roku 1894  
    Rady a pokyny pro mladou nevěstu, kterak se chovati a jak zacházeti s intimními a osobními vztahy ve svazku 
manželském ku prospěchu nezrušitelnosti této požehnané svátosti a pro slávu boží. 
    Pro citlivou mladou ženu, které se dostalo řádné vychování jest svatební den paradoxně dnem nejšťastnějším a 
nejhrůznějším zároveň. Zápornou chvílí jest svatební noc, kdy se nevěsta musí vykoupiti takříkajíc tím, že bude poprvé čeliti 
hrůze sexuální zkušenosti. Za těchto okolností poslyšte, drahá čtenářko, šokující pravdu. Některé ženy očekávají zkoušku 
ohněm o svatební noci s radostí, takových pocitů se vyvarujme !!! Nikdy by nemělo upadnouti v zapomenutí jedno zásadní 
pravidlo manželství : dávati se musí pomalu, zřídkakdy a hlavně s nechutí. Jinak by se mohlo přihoditi, že manželství stane se 
místem pro ukájení živočišných tužeb. 
    Ačkoli je sex v tom nejlepším případě odporný a v nejhorším případě bezbožný, bolestivý a ponižující zážitek, musí se 
přetrpěti a ženy tak činí od počátku věků. Odměnou budiž jim svátost monogamního domova a dětí jež touto cestou vznikají. 
    Moudrá nevěsta statečně protrpí nejvýše dva sexuální zážitky týdně v prvních měsících manželství a postupem času by se 
měla všemi možnými způsoby snažiti, aby se četnost styků snižovala. V tomto ohledu se použíti dá předstíraná nemoc, 
ospalost či bolesti hlavy. S úspěchem se setkávají také večerní hádky, škorpení, popichování, sekýrování a hašteření zhruba 
hodinu předtím, kdy obvykle začíná svádění. 
    Dobrá manželka  může čekat, že do konce prvního roku manželství se jí podaří snížit častost intimních sblížení na jedno 
týdně a do konce pátého roku svazku manželského na jedno měsíčně. Mnoha ženám se podařilo do desátého výročí sňatku 
poroditi děti všechny a docíliti úplného ukončení sexuálního vztahu se svým manželem. Většina mužů jest od přírody spíše 
perverzní a když žena vyjde i jen půl kroku vstříc, může to znamenat příval nejodpornějších výmyslů jeho. 
    Moudrá nevěsta nikdy nedovolí, aby její muž viděl její tělo neoblečené a nikdy nedopustí, aby on ukazoval své vysvlečené 
tělo jí. Pokud se sexu nejde vyhnouti jest nezbytno, aby se provozoval v naprosté tmě. 

Výňatek z historického dokumentu 

Je toto nejoblíbenější poloha Generální-
ho ředitele HBK anebo úpěnlivě přemýš-
lí nad novinkami pro hry ??? 

Že by přeci jen nepodložené zprávy o 
protěžování některých družstev, byly 
nakonec pravdivé ?!?!? 

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