
Vážení čtenáři našeho HBKaleidoskopu. 
   Jelikož ve mě redakční rada jednomyslně vložila důvěru ku stvoření úvodního slova nejnovějšího vydání výše 
jmenovaného (ne)periodika, nemohu jinak, než využít této příležitosti a podělit se s Vámi o nezapomenutelné 
zážitky z inspekční prověrky stavu připravenosti pořadatelského týmu Miroslavovy země v Přívratu na 34.HBK. 
Nejmenovaný redaktor(domnívám se, že to byl řidič, který nás po skončení akce odvezl do našich domovů) 
v článku na www.hbk.cz/novinky sice zmínil cosi o překročených standardech ve většině ukazatelů, ale přeberte 
si to Vy, kteří jste se nezúčastnili...... 
   Kontrola připravenosti pořadatelů zprvu probíhala naprosto důstojně, jak jsou ostatně členové GŠ zvyklí a a ve 
většině ohledech otrlí z minulých ročníků. Po vstupní konzultaci v místní restauraci jsme absolvovali praktické 
ukázky připravených a naprosto skvělých disciplín. Jedna z nich našeho GŘ upoutala natolik, že neodolal 
nutkání si ji osobně vyzkoušet. I když inspirován nadstandardními velikostmi končetin a údů  připravených 
rekvizit, musel konstatovat, že disciplína není vůbec jednoduchá, což mu GŠ a realizační tým po shlédnutí jeho 
exhibice potvrdil. A to se jednalo prosím pěkně o disciplínu průběžnou.(Houpy hou, aneb okroužkuj si 
přívratského Pepíka). S minimem připomínek k ostatním disciplínám jsme se odebrali k projednání nezbytných 
detailů zpět do restaurace, neboť venku mrzlo. No a pak už to šlo rychle, jak to v zemi krále Miroslava bývá asi 
zvykem. Už nevím, kdo objednal první ,,rundu“ oblíbených moků, ale stejně to bylo jedno. Ať jste objednali 
cokoliv, stejně přinesla paní výčepní 2x tolik. Zprvu jsem byl překvapen jednáním šenku, avšak po důvěrném 
rozhovoru s panem králem Miroslavem jsem byl ujištěn, že je vše v naprostém pořádku. Nebudu Vás déle 
napínat, po vzájemných ujištěních, jak se máme rádi, se v přítomných probudil démon zpěvu lidových  písní a 
nejen jich.... V této fázi exceloval GR a všechny přítomné přesvědčil o tom, že na to skutečně  má!!!  Naopak stále 
větší nepřítomnost manželky GŘ HBK a dokumentaristky  HBK uvedla našeho řidiče v nejistotu,  a celkem brzo 
(po necelých 9 hodinách)  a pod určitým úhlem pohledu až nepochopitelně, zavelel k odjezdu... 
   Po srdce drásajícím rozloučení s králem Miroslavem a jeho družinou jsme vyrazili na zledovatělou a silně 
zasněhánkovávanou silnici vedoucí do našich trvale obývávaných krajin. Marné bylo přesvědčování GP o tom, že 
na rozpuštění ledu na vozovce se nepoužívá  roztok cukernatý, ale solný.....Nicméně jsme se všichni vrátili tu noc 
zdrávi ku svým rodinám . To vše se odehrálo 17.1.2009 a já se těším na Vaše dojmy z 34. HBK v Přívratu a přeji 
Vám všem krásné a hlavně jen kladné vzpomínky. 
A na závěr kontrolní otázka : Kdo byl řidičem při zmiňované inspekční schůzce ??? 

 Váš Generální zastánce Vašich práv  OMBUDSMAN 

Ombudsman vzpomíná 

 Přívratský 
HBKaleidoskop  

Hravě bezkatastrofálně letňo– zimňo dvojpololetní občasník 

Ročník : MMIX Číslo : Patnáct zimňý Přívrat   7. 2. 2009 

Novinkování aneb co je nového  
Jelikož ho má generální ombudsman delší (...ten úvodník, jsme mysleli) v této rubrice tudíž pouze heslovitě.  
⇒ Centrální adresář HBK od 1. 5. 2008 otevřen  -  díky tomu se můžete i dnes těšit na trojici nováčků 
⇒ První HBKluk Ondra nastupuje povinnou školní docházku  -  podrobná reportáž v příštím čísle 
⇒ Většina členů (řidičů) GŠ chce na další inspekční schůzky řídit  -  ani se jim nedivíme 
⇒ Generální ředitel silně zvažuje zavedení prohibice v GŠ  -  taky se nedivíme, ale měl by to ještě zvážit 
⇒ Přemýšlíme o nějaké změně stávajících „vlaječek“  -  více se dozvíte dnes a na internetových stránkách 
⇒ Připravujeme nové odkazy a vylepšení www stránek  -  už bylo načase … termín, ale zatím není znám 

http://www.hbk.cz/novinky


    
Miroslavova země je jedno z nejmenších a nejmladších království na světě. Vzniklo 
30.4.2002 jako čin několika recesistů, kteří postavením rozcestníku u Dolního rybníka 
dali najevo tehdejší vztahy se sousední obcí. A protože rozcestník vydržel na místě 
týden, měsíc, několik měsíců – prostě stojí dodnes, byl v březnu 2003 Miroslav u 
příležitosti jeho padesátých narozenin korunován králem. Aby svému království 
mohl vládnout oficiálně, nechává se pravidelně zvolit starostou obce. Vzhledem 
k tomu, že historie Miroslavovy země je krátká, zmíním se o historii Přívratu. 
   Místní jméno Přívrat vzniklo hláskovými změnami za slova převrat, které ve staré 
češtině označovalo sedlo (průsmyk) v horském hřbetu. Tomu odpovídá poloha obce 
ve vrcholových partiích Kozlovského hřbetu, nedaleko sedla, kterým prochází silnice 
z Litomyšle do České Třebové. 

 
   Obec vznikla pravděpodobně již v období rané kolonizace z iniciativy nižší 
šlechty koncem 12. století.  Poprvé se ves i s tvrzí připomíná až v roce 1455, kdy 
se obec rozdělila na dvě části, z nichž jedna patřila k panství brandýskému a 
druhá k litomyšlskému. Vzhledem k poloze na hranici obou panství a k tomu 
jak se měnili jejich majitelé byl Přívrat střídavě součástí obou těchto panství.  
    
   K pěknému vzhledu naší vesničky jistě přispívá i kaplička, která stojí na 
kopečku uprostřed vsi, je zasvěcena Františku Xaverskému. V loňském roce 
oslavila obec znovuodhalením pamětní desky 175. výročí narození svého 
rodáka Antonína Bennewitze, hudebního skladatele a dlouholetého ředitele 
Pražské konzervatoře. V zájezdním hostinci na Presích zkomponoval Karel 
Kovařovic operu Psohlavci. 
    
    V současné době v obci působí sbor dobrovolných hasičů, založený v roce 
1890. Sbor provozuje hasičský sport a pořádá kulturní akce, nejznámější je 
Přívratské vinobraní. Dále zde působí Becherova strana lidu, která má patronát 
nad fotbalovým klubem FK Becherovka Přívrat. V obci se též nalézá dětské a 
nově budované víceúčelové hřiště a lyžařská sjezdovka s umělým zasněžováním, využívaná hlavně rodinami 
s dětmi a začátečníky. V okolí jsou  cyklostezky a turistické trasy a  ti co pohyb moc nemusí mohou lenošit při 
rybaření u Dolního rybníka. 
   Pokud chcete vědět o historii nebo současnosti obce víc, koukněte na www.privrat.cz. 

 
Trocha statistiky:  
Počet obyvatel: 325 
Počet domů: 135  
Rozloha: 729,87 ha  
Nadmořská výška: 450m 
Nejdůležitější hora: Jasanův kopec (515m) 
Nejdelší vodní tok: Husí krk  
Největší vodní plocha: Dolní  rybník (máme jich 5) 
Podnebí: mírné  
Průměrná roční teplota: 7°C 
Celkový dojem: příjemný 
 

 
   Vyhecování družstvem Mandlu, založili jsme v zimě 2005 naše první soutěžní družstvo a  tehdy na divokou 
kartu jsme se zúčastnili 26. HBK na fotbalovém hřišti na Mandlu. Protože jsme při té příležitosti zjistili, že jsme 
stejně praštění jako ostatní, kteří se HBK účastní, nevynechali jsme žádné další Hry bez katastru. Abychom mohli 
pořádat tyto hry, poctivě jsme trénovali pořádáním již 4 ročníků malých Zimních údolních her (nechceme se 
chlubit, ale vždy úspěšně), tak věříme, že se nám povedou i ty velké. Vítejte na 34. HBK! 

    
Ať se Vám všem líbí na šaškárnách v zemi krále Miroslava!!!  

Stránka 2   

Vítejte v zemi krále Miroslava, vítejte v Přívratu 

http://www.privrat.cz
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Ptejte se GŘ + GP + GR + GO = GŠ 
Pane generální rozhodčí : 
Ještě Vás to baví ? 
V mém věku je právě to používání nejoblíbenější hračky z dětství (každý z nás ji má neustále při 
sobě) už téměř jedinou věcí, která mne dokáže alespoň na chvilku zabavit. Však se taky dočkáte, 
rejpalové všeteční ! A bude to dřív než se vám bude líbit !  
Dáte se podplatit, abychom vyhráli ? 
V tržní době chaotického kapitalismu lze vámi navrženou metodou při  diskrétním přesunu 
dostatečného objemu oběživa vhodně ambalážovaného v elegantních kufřících nenápadné 
diplomatické barvy (variantně drahých kovů čí démantíků, lhostejno zda volně sypaných či 
umělecky zpracovaných) účinně a spolehlivě dosáhnout i například toho, abyste nevyhráli :-). Jsou 
ovšem někteří škarohlídi tvrdící, že to by se nemělo, že to není morální (slyšte, slyšte !) a že to 
údajně je postihováno přidělením státní poukázky na pobyt v betonových lázních s bezpečnostními 
prvky v oknech. 
Jako nestor generálního štábu, veden snahou zabránit jakémukoliv podezření z manipulace 
s výsledky, jsem několikrát navrhoval, aby se výsledné pořadí losovalo (za přítomnosti státní 
notářky, pochopitelně) okamžitě po uzávěrce přihlášek. V den konání HBK by se při zahajovacím 
nástupu okamžitě vyhlásili vítězové, no a místo trapného vymýšlení disciplín a bláznivého 
soutěžení by se mohlo bez průtahů slavit. Neuspěl jsem; to mne přirozeně vede k utkvělé 
domněnce, že cestičky jsou, leč míjejí mne pravidelně a trvale. No jó, ale kdo to potom zařizuje ?   
 
Paní generální prezidentko : 
Ještě Vás to baví? 
Myslíte HBK? Jistě. Myslíte-li odpovídat na Vaše dotazy, pak taky jistě. Při obou činnostech je totiž 
můj mozek prost starostí obyčejných smrtelníků, aby veškeré věci, děje i okolnosti, zkrátka veškeré 
jsoucno i iracionálno mohlo být okamžitě bezkatastrálně transponovaně zaznamenáno.  
Dáte se podplatit, abychom vyhráli? 
Nikdy! Stejně jako rozliční vůdcové odedávna s oblibou vyhlašovali, že mají čisté ruce, prohlašuji i 
já: mám čisté ruce! A co víc – mám čisté i nohy! A klidně dám nohu do ohně za to, že mám naději 
setrvat v tomto oprávněném přesvědčení i nadále. Pokud pravá noha bude vědět co dělá ta levá a 
naopak. Někdy je to ale pěkná dřina…. 
Co se do tebe vejde? 
Schválně, hádejte! Určitě neuhodnete, ale je to rozhodně míň! 
 
Pane generální řediteli : 
Ještě Vás to baví ? 
Odpověděl bych okřídlenou větou z vyprávění pana Menšíka : Ty náš tatínku, máš ty to 
zapotřebí ??  Ale to víš že jo, Andělko, jinak bych to nědělal!!!!  Apropo, soudruzi kontrolní otázka : 
A Vás to taky ještě baví ???? 
Dáte se podplatit, abychom vyhráli? 
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.  
A jak krásně se pije !!!  Počkejte, jak vlastně zněla otázka ???? 
Co je Generální štáb HBK ? 
Zaopatřovací ústav pro mírně prošlé, vysoce inteligentní šílence s dostatečnou mírou sebeironie a 
pudu sebezáchovy. 
 
Pane generální ombudsmane : 
Ještě Vás to baví? 
No to je otázka...... Kdyby nás tohle (HBK) nebavilo, tak kde bychom už byli? 
No to už bychom byli ale vopravdu v prdeli....... 
Dáte se podplatit abychom vyhráli ? 
A teď mi upřímně řekněte co Vám má člověk, navíc v mé, poměrně hodně důležité funkci 
odpovědět.Víte co? Běžte do Prčic.....a nebo radši jděte, to budete mít víc času přemýšlet.... 
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 je poctivě.Nepůjčím Vám ale svá kila zadarmo! Dobrá rada nad 
zlato…..Půjčím kilo za kilo, ber, nebo neber. Každý kilo dobrý…….! 



    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 
dlouholetou stálici v našem učinkování,  na družstvo Budislavi. 
 

 
    Budislavi se to ještě nestalo, tak se to teď povedlo,kdo to dodnes pouze tušil, nyní je to jisté, šéfredaktor to na nás ušil a už je 
to sečtené. Konečně jsme se dočkali a do GEHu se dostali. 

Po mém letmém prostudování příspěvků našich předchůdců,jsem zjistila, že je 
to na pytel, laťka je dána hodně vysoko, sedím nad tím a nevím kudy kam a 
čím začít mám. Zrodila se myšlenka a na papír se hodila. Je tomu už pár let, co 
se nad Budislaví rozjasnilo a Toulovci, družstvo, parta lidí k pohledání mohla 
na HBK jet. 
Mezi všechny tyto dravce jsme poprvé byli vpuštěni (nebo připuštěni) v létě 
roku 1996 na 9. HBK. 
Sic ještě v plenkách jsme se nad očekávání probojovali s 98 body na 7. místo. V 
soutěži Miss HBK jsme rovněž nezůstali pozadu a naše borkyně Marcelka s 
mírami 79-69-89 obsadila pěknou bramborovou příčku. A už se to s námi 
vezlo.  
Dnes už jsme mazáci a tak trochu na hlavu, už jsme z těch 21 účastí dost tuhý, 

přesto nás pořád ty hry baví. Pronásleduje nás štěstí i neštěstí, proplouváme hrami zatím bez vítězství, ale přesto s pěknými 
výsledky. Nejlepším úspěchem bylo 2. místo, jednou jsme byli třetí, třikrát čtvrtí, dvakrát pátí, třikrát sedmí, jednou devátí a 
jednou dokonce (s uctivým svolením Hnátnice) poslední. 
Pestrý náš klubový dres s heslem—Co můžeš udělat pro srandu uděláme, třeba ve vodě se vyšploucháme—si každý se svým 
jménem k vítězství nes. Hry se s nikým nemazlí, někomu dají všechno, k jinému jsou zlí, to je věc náhody, kdy se nám to taky 
podaří, poté nás náš starosta zahubí. 
Pro ty, kteří neznají mě Věru občanku vesničky Budislave. Události dávno minulé, trocha historiééé. 
První zmínka o Budislavi je asi ze 13. století. Již samo jméno Budislav ukazuje na původ 
velmi starý. Ještě z doby staroslovanské. Koncem 14. století a na začátku 15. století 
náležela vesnice rytíři Vavřinci Toulovcovi z Třemošné. V roce 1418 se začala v Litomyšli 
stavět radnice s věží, kde kámen na stavbu byl z budislavského pískovce. 
Nyní a teď se obec rozkládá v okresu Svitavy, 15 km od Litomyšle a 6 km od Proseče. V 
našem těsném sousedství jsou Toulovcovi a Městské maštale (skalní útvary).Díky tomu 
jsme vyhledávanou rekreační oblastí. 
Počet obyvatel 432, v obci máme ZŠ, MŠ, 2 obchody, benzinku, nově zrekonstruovaný 
obecní úřad, knihovnu, lékaře, kosmetiku, masáže, kadeřnictví, sklenářství, 3 truhlářské 
dílny, drůbežárnu, kamenolom s těžbou žuly, 2 restaurace, 2 pomníky padlých z 1. a 2. 
světové války, novodobý kostel Boží lásky, naučné centrum s petrografickou expozicí, hasičskou zbrojnici a jsme dokonce i 
plynofikováni. 
V létě Budislav ožívá díky nárůstu turistů. Jsou zde 3 tábory, možnost ubytování pro rodiny i školy v kulturním domě Krčma i 
v soukromí. Na území naší obce jsou 4 rybníky, nová přehrada, kterou protéká říčka Desínka. Cestou od nás do 3 km 
vzdáleného Jarošova narazíte na Toulovcovu rozhlednu. A kolem dokola lesy, louky, pole a nebe, prominete nostalgicky jsem 

teď chvilku měla křídla ptačí a to mi lidi krásně stačí, to nejde vzít. 
Takovej krásnej život, s humorem jde všechno líp, bláhový je každý, kdo si naříká, vždyť ten 
život stejně všechněm utíká. Dřív než se nadějem přijde zubatá, ať máme postel chudou anebo 
ze zlata. 
Je čas rozloučení. 
HBK a lidičkám, které to drží na výsluní, přeji dlouhý život, hodně sil do další únavné práce s 
tím spojené. Všem spolubojovníkům přeji hodně smíchu, který léčí a posiluje na duchu a mysli a 
krásného recesního a sportovního ducha. 

Děkuji za nás Budislaváky, že jsme mohli a doufejme, že ještě dlouho budem při tom všem s Vámi.           
 

Ahoj Vaše VĚRA      
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Galerie Elity Her 
G 

E 
H 

Budislav 



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

Rytířský řád GŠ HBK za totální nasazení pro HBK 
Králi Miroslavovi a jeho zemi 

za velmi vřelé přijetí a hlavně pohoštění v jeho zemi,  
a za příkladné naplňování a šíření hlavní myšlenky HBK  

 
Zvláštní cenu GŠ HBK za totální nasazení pro HBK 

Přípravnému a organizačnímu výboru z Bučiny 
za osobní obětavost a statečnost při přípravě bučinských HBK,  

a za příkladné naplňování a šíření hlavní myšlenky 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.  
     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 31. Her bez katastru měli členové 
našich družstev prozradit nejoblíbenější polohu při sexu. I přesto že, samotný rozbor těchto dotazníků zabral hodně času, 
protože dle platných zákonů se do nich mohlo nahlížet pouze po 22. hodině, přinášíme Vám  reprezentativní vzorek 
sexuálního života našich soutěžících :  
Kategorie poloha: 
Nahoře, dole, na břiše, na zádech, vleže, vsedě, ve stoje,  
Kategorie místo: 
Na stole , na posteli, na zemi,  
Kategorie způsob: 
Na kudlanku, šupsem šuptam, na koníka, na kočičku, na klubíčko, klasika, zading,  rafinovaně, ta nejčastější 
Kategorie romantické : 
V lesíku u pařezu, za svitu Luny, u táboráku, pivní, zvrchu do ouška 
Kategorie orientální : 
Poloha „69“, poloha „15“, na inda, proutěný koš, na suchou vrbu a suchej kmín,  
Kategorie adrenalinové : 
Na operačním stole, v kanceláři mezi šanony, grupáč, pod vodou, , , uprostřed, stojka, na psí bodlo,  
Kategorie ostatní : 
Jak si koho otočím, s Márou a Maxem, podle promile, dle hmotnosti partnerky, abych se moc nenadřel,  
Kategorie politováníhodné : 
Levačka, nevím, už to nedělám, po třetím odzvonilo, miláček je furt v hospodě, jakákoliv, hlavně když se mnou někdo hýbe 
Kategorie obdivuhodné : 
Machři nešukaj, všechny 
Tolik náš mírně eroticko-intimní výzkum a náš úhel pohledu. Celkový závěr je stejně takový ať si to každý dělá jak chce, 
vždyť je pluralita a demokracie. Skoku zdar. 

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. Dnes zde máme : 
 

Nejvzdálenější přihláška na HBK 
 

Tímto titulem se můžou pochlubit kunčičtí, jejichž generální manažer přihlásil družstvo z opravdu exotické 
destinace. Požádali jsme Ivana Hanzla o podrobnější vysvětlení : 
Lítám si to mezi Hong Kongem,  Xi’anem (to je taky město) a Pekingem pomalu na druhé straně té kuličky, co ji 
říkáme Země a čas od času zapnu notebook. No radost jsem měl, až mi málem zešikmila očka, když jsem zahlédl 
mail od Toma, že jsou k dispozici přihlášky na HBK. Samozřejmě jsem hned konal, a tak se kunčický tým 
přihlásil možná z největší vzdálenosti v historii. Z šestnáctého patra hotelu, který stojí přibližně přesně asi nějak 
7 500 kilometrů a pár metrů od Přívratu.  
Navíc jsem hned ráno kolegům Číňanům o našich hrách vyprávěl. Upřímně řečeno si nejsem zcela jistý, že to 
všechno chápali. Kdo nezažil, chápe jen těžko. Loučili jsme se však korejským pozdravem Jukehan čung bek zon, 
což jsem je ještě stihl naučit, aby čest a sláva našich her po světě byla ještě rozšířenější. 



Kontaktní adresy : 
- na redakční stůl :   Tomáš Stejskal, Kunčice 60, Letohrad, 561 51, tel. 465 322 077, 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 

Tento výtisk v originální kvalitě je k dispozici na www.hbk.cz v odkazu HBKaleidoskop. 

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 
na níže uvedenou adresu generálního ombudsmana, který je k tomu patřičně vybaven a plně kompetentní.  

 A pak, že muž a žena nejsou rozdílní ... 
 JEJÍ deníček: 
V sobotu večer se choval podivně. Chtěli jsme si jít někam sednout. Byl naštvaný. Možná kvůli tomu, 
že jsem byla s kamarádkou celý den po nákupech a přišla jsem pozdě. Skoro jsme nepromluvili, tak 
jsem zkusila navrhnout jít někam jinam. Neprotestoval, ale přesto pořád mlčel a byl duchem 
nepřítomný. Když jsem se zeptala, co se děje, řekl jen: "Nic". Ptala jsem se ho, jestli je naštvaný kvůli 
mně. Ale odpověděl, že to nemá se mnou nic společného a že si nemám dělat starosti. Když už jsme jeli 
domu, řekla jsem mu, že ho miluji, ale nevěnoval tomu pozornost. Jednoduše nechápu, proč mi neřekl: 
"Také Tě miluji". Když jsme došli domů, cítila jsem, že jsem ho ztratila a že už se mnou nechce nic mít. 
Jen nepřítomně seděl a koukal do prázdna. Pak jsem si šla lehnout. Přišel o 10 minut později a k mému 
překvapení zareagoval na mé něžnosti. Pak jsme se milovali. Avšak stále jsem měla pocit, že je svými 
myšlenkami daleko ode mne. To bylo na mně příliš, tak jsem se rozhodla, že si otevřeně promluvíme, 
ale on již spal. Než jsem usnula, tak jsem plakala. Nevím, jak to půjde dál. Jsem si skoro jistá, 
že má jinou. Pak můj život nemá skoro žádný smysl. 
 
JEHO deníček: 
Sparta sice prohrála, ale večer jsme si prima zašukali. 

Zlí jazykové tvrdí, že se GP HBK dostala  
do své funkce i zásluhou bohatých  

kontaktů v showbussinesu ??? 

Anebo, že by funkci volila, kvůli  
neodolatelné přítomnosti opačného  

pohlaví ,  ?!?!? 

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