
 Vážení a milí bezkatastrální přátelé   
   Když se programové oddělení České televize rozhodlo právě o letošních prázdninách odvysílat 
všechny natočené díly Her bez hranic, udělalo mi to skutečně upřímnou radost. Ještě o pomyslný 
chloupek větší radost mi však způsobilo načasování těchto repríz.  
   Redaktoři zmiňovaného oddělení, kdesi z daleké Prahy, nemohli v tu chvíli vědět co se před 
osmnácti lety odehrálo, v té době poměrně neznámém obývacím pokoji, v té době poměrně 
neznámého rodinného domu č.p. 60, na v té době poměrně neznámé periferii Kunčice, v té době 
poměrně neznámého městečka Letohrad v podhůří Orlických hor. Neměli sebemenšího tušení o 
historickém okamžiku, který za zvuku znělky Her bez hranic a částečně podle jejich předlohy, 
odstartoval náš krásný společný sportovně-recesní projekt zvoucí se Hry bez katastru. My se na ně 
dnes již pochopitelně nezlobíme, ale kdyby byli tehdy více důslední a  zvídaví, mohli jsme se možná na 
televizních obrazovkách v tuto dobu kochat záběry  z uplynulých 36-ti dílů Her bez katastru. Ale 
jelikož sranda, recese, dobrá nálada a dostatečné dodržování pitného režimu vždy měla přednost před 
okázalostí a nadměrnou publicitou, můžeme jim s odstupem času, za jejich nedůslednost dokonce i 
poděkovat. 
   Po tomto krátkém, a pro všechny doufám srozumitelném, úvodu již rychle chvátám k jádru 
chundelatého psa tohoto článku. Přátelé, ač se to zdá nepředstavitelné tomu našemu společnému dítěti 
(k jehož otcovství se hrdě hlásím a klidně půjdu i na testy) bude 23. srpna krásných osmnáct let. Ať 
chceme nebo ne, tak se z toho našeho malého nemotorného batolete vyklubala sebevědomá mladá 
dáma, která pomalu ale jistě, klepe na vrátka dospělosti. Jak ji do této neméně důležité etapy jejího 
života vybavíme, záleží skutečně znovu jenom na nás—rodičích, sourozencích, tetách, strýcích, 
sudičkách i ostatních činitelích, kteří mají rozhodující vliv na její další vývoj. Jediné co nám může být 
útěchou je skutečnost, že naše skoro již dospělá dcera, nebude mít vrtochy současné dospívající 
mládeže a skutečně bude vděčná za jakýkoliv projev náklonnosti v podobě dobré nálady, srandy, 
recese a skutečného kamarádství. A tak nám všem a především té naší Hravé Bezvadné Krasavici, přeji 
ještě moc a moc krásných společně prožitých chvil. 

       Váš Generální ředitel      .           

Krásná léta dospělosti 

 Janovský 
HBKaleidoskop  

Hravě bezkatastrofálně letňo– zimňo dvojpololetní občasník 

Ročník : MMX Číslo : Vosumnáct letňí Janov   31. 7. 2010 

Recept na šťastný život  
Rančer se oženil, pomohl nevěstě na koně, sedl si k ní a odjeli na jeho ranč. Když vyjížděli z městečka, 
kůň klopýtl. Rančer otráveně řekl : "Poprvé", vysunul a zasunul revolver. Jeli půl dne, přejížděli přes 
brod, kůň opět klopýtl, rančer otráveně řekl : "Podruhé", vysunul a zasunul revolver. Jeli až do večera, 
vjížděli do vrat ranče, kůň opět klopýtl. Rančer otráveně řekl : "Potřetí", seskočil z  koně, pomohl 
seskočit nevěstě, vysunul revolver a koně zastřelil. Nevěsta začala  lamentovat: "Cos to udělal, takový 
dobrý kůň, taková škoda. Co jsem si to vzala za idiota". Rančer otráveně řekl: "Poprvé", vysunul a 
zasunul revolver. 
Prý pak celý život prožil ve šťastném manželství. 
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Vítejte v Janově 
 Zdravíme všechny účastníky 37. Her bez katastru, a to dávno známé i nové tváře, po pěti 
letech opět v Janově. S historií naší krásné obce i přilehlého Gajeru a Mendryky jsme Vás 
seznámili při minulých hrách, které se u nás konaly dne 06. 08. 2005. Napíšeme proto něco o 
současnosti.  
Od 6. 8. 2005, kdy jsme se v naší obci sešli naposled, se toho u nás mnoho změnilo. Ten, kdo 
se HBK zúčastnil, jistě sám vidí a může potvrdit. 
Naše obec se zdárně rozrůstá. Vyrostlo zde mnoho nových a krásných rodinných domků, 

původní domy se opravují, obyvatelé upravují také okolí svých příbytků. Dokon-
čila se výstavba nových bytových jednotek, kde našlo zázemí mnoho nových ro-
din s dětmi. V roce 2005 měla naše obec 780 obyvatel, v současné době jich je při-
bližně 930. 
V roce 2007 jsme oslavili 660. výročí první dochované zmínky o obci, která se teh-
dy nazývala Jansdorf.   
Oslavy se uskutečnily  zde v tomto novém multifunkčním zařízení, které bylo na 
podzim roku 2009 zdárně zkolaudováno. Nyní zde mají sportovci nové šatny, 
sociální zařízení, možnost občerstvení a získali jsme také velký, krásný sál. Zaří-
zení je možné využívat po dohodě i na rodinné oslavy. Konaly se zde již oslavy 
narozenin, svatba, soutěž hasičů, den dětí apod. Diváci mají možnost usadit se na 
lavičkách na břehu nad hřištěm a pokud při fotbale či jiných akcích začne pršet, 
mohou se schovat pod prostorným přístřeškem. 
Několikrát ročně vítáme ve svých řadách nové občánky, kterých nám stále přibý-
vá. Pro školáčky byla opravena základní škola, její kuchyň, která vaří obědy i pro mateřskou školku a občany, 
kteří mají možnost si zde hotová jídla odebírat, provedlo se její zateplení a dostala nový, růžový kabátek.  
Pokud projedete obcí, narazíte na nově vybudovaná dětská hřiště, kde mají děti možnost vyzkoušet svoji šikov-
nost a zabavit se. Ve středu obce je krásné multifunkční hřiště, kde je možné zahrát si tenis, nohejbal či volejbal. 

Další, menší hřiště je vedle školy.       
Kousek od fotbalového areálu máme vybudované krásné kolbiště, 
kde naši chovatelé koní pořádají celou sezónu koňské závody. Rov-
něž v tomto areálu je k dispozici posezení.       
U silnice směrem k obci Strakov je také cvičiště psů, paní Pucherové, 
která při různých příležitostech předvádí umění svých chlupatých  
kamarádů (agility, tanec se psy) a zabývá se také canisterapií. 
 Kdo se rád prochází, může si udělat procházku na Mendryku k zá-
mečku, ve kterém dnes sídlí řádové sestry, a za zmínku také stojí, že 
se zde natáčela Jiráskova Lucerna. Cestou je možno odpočívat na la-
vičkách a užívat si pěknou vyhlídku na krásnou přírodu a rybníky. 
Delší procházkou lesem můžete dojít na Kozlov, kde je chata M. Šva-
binského a rozhledna. 

A teď už něco o samotných soutěžících a zároveň pořadatelích. Družstvo Janova se poprvé zúčastnilo 17. HBK v 
Klášterci nad Orlicí. Takže máme 10. výročí !!! Aby to nebylo vše, tak 25. HBK jsme vyhráli, 27. HBK jsme pořáda-
li a dnes se zde s vámi setkáváme opět v roli pořadatelů. Všech našich slavných i méně slavných vystoupení se 
zúčastnili nejstarší členové družstva Pepa Hanus a Pepa Šimek!!! Dále nejvíce účastí má Fanda Pešina a Lenka 
Hájková. Méně početněji nás svojí účastí podpořili manželé Zvěřinovi, Bielkovi, Jana Sejkorová a Jiřina Hofmano-
vá. V dnešní sestavě se potkáváme již potřetí a doufáme, že sestava bude trvalejšího charakteru. Za Janov  dnes 
tedy nastoupí Pepa Hanus, Pepa Šimek, Fanda Pešina, Žaneta Zvěřinová a Gábina Velecká. Ještě bychom chtěli  
vzpomenout ještě jednu zajímavost. Za našeho působení v cirkuse 
zvaném HBK se u našeho družstva vystřídali již tři starostové, kte-
ří nám však všichni vycházeli neuvěřitelně vstříc. Dále nesmíme 
zapomenout na naši babi Hanusovou, která také nechyběla ani na 
jediných Hrách s naší účastí. 
Doufáme, že se dnešní HBK vydaří a budeme na ně všichni rádi 
vzpomínat. Přejeme všem účastníkům mnoho krásných zážitků, 
úspěšných výkonů a hlavně dobré nálady a srandy. 
 

Ať se Vám u nás líbí.   Vaši JANOVÁCI 
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Ptejte se GŘ + GP + GR + GO = GŠ 
Pane generální rozhodčí : 
Jaký je rozdíl mezi talířem a kačenou ?  
Tento základní filosofický problém jsem zkoumal při mnoha příležitostech, jak verbálně 
(v hospodě), tak manuálně (na louce). Z lučního postupu nelze žádný znatelný rozdíl konstatovat: 
při zdařilém odhodu letí oba zkoumané předměty značně daleko, kačena je hlučnější za letu, talíř 
při přistání. Z postupu hospodského naopak plyne závěr velmi zřetelný – vhodně preparovaná 
kačena umístěná na dostatečně velkém talíři je dobře stravitelnou živinou. 
Jak se jmenuje samice od čápa ? 
Přece čepice a od toho vzniklo velmi užitečné sloveso čepovat,  sousloví mít čepici na pivě, po 
případě mít pod čepicí. Možná to souvisí s jinou dětskou otázkou znějící „Jaký je rozdíl mezi 
čápem a kominíkem?“ Odpověď je notoricky známá. Čáp je bílý a má černý ocas, kdežto kominík 
je černý a má v ruce štětku. 
 Žbrďhlsangqlizncwy ? 
Ano, hjkwrelweýán5ůp, hlavně5896lojhbvtžžýšinb. Jasný ??  
Paní generální prezidentko : 
Jaký je rozdíl mezi talířem a kačenou ? 
Je mi upřímně líto tazatele, že tak dlouho tápal v oblasti základních fyziologických potřeb, než se 
odvážil zeptat. Jeho emocionálně apetitní empatie tak nemá strategicky systematicky utříděné 
indicie! A přitom je to tak jednoduché – talířem se hází, kačenka se tahá (na provázku)! 
Jak se jmenuje samice od čápa ? 
Kdybych byla zastáncem (lépe zastánkyní) genderové (rozuměj feministické) lingvistiky, pak bych 
lehce váhala mezi „ČÁPICE“ a „ČÁPKA“. V každém případě bych pak při použití výše uvedených 
slov byla za blba (tedy za blbku). Závěr je tedy jasný – pro mě je to paní čápová! 
Kolik kilo zrní za týden spořádáš ? 
Jsem snad nějaká drůbež? A i kdyby – vy to snad vážíte?! Ale vím, že vláknina je vláknina a 
cereálie jsou cereálie. A tak se snažím – něco pšenky v pečivu, něco žita v žitné, dávku ječmene 
hravě zabezpečím konzumací G 10°. Ale pokud jde o ovesnou kaši – svíčková je svíčková! 
Pane generální řediteli : 
Jaký je rozdíl mezi talířem a kačenou ?  
To náhodou vím docela přesně, jinak bych asi nedělal generálního ředitele. Talíř je studený a 
plochý a kačena teplá a baculatá. Pak ještě vím, že jeden Talíř byl statní notář u Sportky a Kačena 
jeden nejmenovaný podnikatel na Žamberecku. A aby jste věděli, že mám opravdový rozhled, tak 
na olympiádě (a bylo to až v nějakém dalekém Čínsku) jsem viděl jak na takové podivné černé 
talíře dokonce střílejí a naproti tomu jsem viděl kačeny některých členů GŠ po konzultační schůzce 
v Přívratě, z nichž některé se mi dokonce uhnízdily i v mém autě. A říkám Vám je to v každém  z 
těch případů  ku..a (tečky jsem zvolil, pro čtenáře kteří to čtou před desátou hodinou, pro čtenáře 
po desáté hodině je to kurva) rozdíl. 
Jak se jmenuje samice od čápa ? 
Moje odpověď zní jednoznačně čápice, ale chtěl bych upozornit, že bývalí kolegové v našem 
společném státě (pro mladší ročníky rozuměj nynější Slovenskou lidově demokratickou republiku) 
by mohli s touto otázkou mít daleko větší problém. U nich  se totiž těch odpovědí rýsuje daleko 
více, počínaje čiapkou, čiapicou, ba dokonce mediálně profláknutou červenou čiapočkou a  
můžeme skončit u nelichotivé bocianky či příznivější varianty paní bocianová. 
 Pane generální ombudsmane : 
Jaký je rozdíl mezi talířem a kačenou? 
Pro sportovního střelce je to rozdíl značný, neboť talíř určený k sestřelení a vymrštěný házecím 
strojem do zorného pole střelce se pohybuje po dráze, kterou lze očekávat, známe li počáteční 
rychlost, úhel vymrštění, hmotnost  a objem talíře a přihlédneme-li k povětrnostním podmínkám 
v místě střelby. Naopak u kačeny je dráha letu velmi  těžko vypočitatelná.Střelec musí brát v úvahu 
možnost změny směru kdykoliv se kačeně zachce. Ale dost balistiky. Zásadní rozdíl mezi talířem a 
kačenou je jejich životnost, pokud je kačena na talíři. V takovém případě obvykle kačena skončí 
v trávícím traktu strávníka a talíř v myčce na nádobí. Talíř tuto proceduru zvládne hravě na rozdíl 
od kačeny… 
Jak se jmenuje samice od čápa? 
Tato otázka se mi dostala k zodpovězení na poslední chvíli a tak jsem nestihl kontaktovat všechny 
čápy. Alespoň z okolí našeho bydliště: Samice čápa Franty se jmenuje Alena, samice čápa Karla se 
jmenuje Eliška, samice čápa Oldřicha se jmenuje Božena, samice čápa Romea  se jmenuje Julie,  
samice čápa Vaška se jmenuje Dáša, samice čápa Adama se jmenuje Eva a to je asi tak vše, co jsem 
stihl oběhat. Ještě jsem potkal čapí rodinku a tam žili dva čápi s jednou samicí. Jmenovali se Hynek, 
Vilém a Jarmila. Potkal jsem taky jednu samici čápa a ta mi nechtěla říct, jak se její samec jmenuje, 
jen mi prozradila, že žije pod čepcem. Ona se jmenovala Čapka. 



    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 
vycházející hvězdu v našem účinkování,  na družstvo dvou posledních vítězů z Kunčic. 
 

 
    Obec Kunčice se nachází na východ od města Letohradu, kterého je 
zároveň také  součástí. Rozkládá se na levém břehu řeky Tiché Orlice a podél 
místní komunikace. Do dějin HBK se tato vesnice nesmazatelně zapsala již v 
roce 1968, kdy se v č. p. 64 narodil a následujících 23 let zde bydlel Generální 
ředitel Her bez katastru. Ten se následně v této obci definitivně usadil, 
oženil a přestěhoval se do č.p. 60. Zde potom, v létě roku 1992, vzniká 
prvotní myšlenka uspořádat zábavné klání mezi obcemi, kde nebudou 
rozhodovat sportovní výkony, ale důležitější bude legrace, dobrá nálada a 
spřátelení těchto obcí. Od myšlenky k realizaci neuplynulo ani ne čtvrt roku 
a první hry na orlickém Ostrově byly na světě. 
A Kunčice se zařadily mezi dvanáct startujících družstev a mohly tak být u 
samotném zrodu tohoto našeho společného projektu.  
V premiéře za nás soutěžili Milan Šulc, Jiří Majvald, Ondra Sýkora, Markéta 
Taclová a Olina Doskočilová. A hned první výsledky byly dobré, v 
konkurenci 12 družstev, 
krásné páté místo. Na 

další zimní pokračování v Petrovicích, vyráží tým ve složení Jiří a Luboš 
Majvaldovi, Ondra Sýkora, Markéta Taclová a Katka Brokešová a přiváží z 
devíti startujících šesté místo. Na 3. HBK vyrazil kompletně nový tým a 
nevíme zdali více zapůsobila nezkušenost nebo velká tréma, ale naše 
družstvo přivezlo poslední deváté místo. A těmito hrami se na dlouhých 
dvanáct let uzavírá kunčické účinkování na HBK. Novodobou historii 
začíná psát až parta „dříve narozených“ nadšenců a k velké radosti 
Generálního ředitele přijíždí na 29. HBK tým ve složení Ivan a Lenka 
Hanzlovi, Vašek a Vendula Faltusovi a Vilda Otahál. Podaří se jim 
proklouznout až do finále, kde už jim síly i díky špatnému počasí docházejí, 
ale přesto obsadí krásné celkové 12. místo z 28 startujících. Na jubilejní 30. 
HBK v Horní Dobrouči, přijíždí tým ve složení Ivan Hanzl, Dušan 
Nádvorník, Lukáš a Věrka Faltusovi a Vendula Faltusová a v konkurenci 25 
startujících obsazují 17. místo. 31. HBK v Boříkovicích jsou posledními 
hrami pro „dříve narozené“ harcovníky, kteří po posledním místě rezignují 

na své funkce a přenechávají družstvo Kunčic mladší generaci.  Výrazně 
omlazené družstvo přijíždí do Jimramova na 32. HBK na zkušenou a postup 
do finále a celkové 7. místo naznačuje, že se vše ubírá správným směrem. 
Občasné změny a hledání optimální sestavy sice způsobí, že výsledky na 33. 
a 34. HBK nejsou oslnivé (22. a 20 místo), ale důvěra v tento mladý tým 
nakonec přináší své ovoce. Tým ve složení Lukáš a Katka Faltusovi, Marek 
Živný, Adam Nádvorník a Iveta Marková zaznamenávají dvě fantastická 
vítězství na 35. HBK v Tisové (které se dá počítat do kategorie šťastných) a 
před domácím publikem na 36. HBK na Kunčicích. Těmito úspěchy se toto 
družstvo výrazně zapsalo do historických tabulek, protože jako jediné 
doposud zvítězilo ve dvou po sobě následujících hrách. A v druhém případě 
se zařazuje mezi dvě družstva, která dokázala zvítězit na domácí půdě (tím 
prvním je družstvo České Třebové). Stále, ale před všemi úspěchy, čísly a 
statistikami upřednostňuje tento tým recesního a humorného ducha a jezdí 
se na Hry odreagovat a vyblbnout se. I když ten hattrick by byl super. :-))) 
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Galerie Elity Her 
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Na 36. HBK nás Kunčičtí hostili v  útul-
ném areálu místního lyžařského vleku. 

Bude toto družstvo Kunčic tou nově  
vycházející hvězdou HBK ??? 

Novodobá historie družstva se začala 
psát na 29. HBK na Mandlu. 



     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 Janově budou slavnostně předána tato ocenění : 

 
Zvláštní cena GŠ HBK za totální nasazení pro HBK 

Work centru color 735 OHGS s.r.o. ÚO 
za osobní statečnost a nezištné rozmnožovací služby, při kompletaci HBKaleidoskopu  

za příkladné naplňování a šíření hlavní myšlenky HBK  
 

Zvláštní cenu GŠ HBK za totální nasazení pro HBK 
Přípravnému a organizačnímu výboru z Kunčic 
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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 34. Her bez katastru dostala naše 
družstva několik otázek týkající se Miroslavova království. Vybrali jsme některé obzvlášť zajímavé odpovědi: 
 
Kdy vzniklo Miroslavovo království ? 
v noci při jasném svitu luny, kdy čarodějnice lítaj nízko 
už je to dávno, panáčku 
za nás, ne 
když v Řetové vládl král KLACEK 
včera při večerní pitce 
no, kdy asy ??? To máme jako řešit ? 
bylo, nebylo, dávno tomu 
když Míra Topolánek porazil Jirku Paroubka 
to bylo, když šla Zlatka do 1. třídy—takže konec 12. století 
nedělejte z nás debily, vy máte zemi, my království !!! 
A správná odpověď měla znít : úterý 30. dubna 2002 v 19.00 hodin, kdy u příležitosti oslavy 50. narozenin starosty 
Miroslava Veselého byl on jmenován králem a jeho obec Přívrat královstvím … 
 
Kdy byla provedena první veřejná pitva v Přívratu ? 
teprve bude 7. února na návsi v Přívratu 
vinobraní v roce 2007, zeptejte se Ríši F. (černá kronika) 
o tom nesmíme nikomu říct 
to teprve bude pítva 
ještě né, ale jestly zýtra nevyhrajeme, tak to bude dneska 
nevíme,naštěstí jsme nebyli u toho 
nevíme ani o druhý, natož o první 
nevíme jestli byla první, ale dle stavu GŠ byla rozhodně největší 17. ledna 2009 (GŘ promiň) 
když Jonatán rozkousal a rozcupoval první boty 
za cara KLACKA 
právě dnes vykostíme krále Miroslava 
teprve bude okolo oběda 
A správná odpověď měla znít : v sobotu 15. září 2007 ve 20.00 hodin, kdy se v rámci Přívratského vinobraní opravdu 
odehrála skutečně první veřejná pitva, která bohužel potvrdila příliš krve v alkoholu ... 

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 jsme se zaměřili na hry, které nějak poznamenala příroda : 

 
Meteorologická NEJ 

 
Nejteplejší hry v létě   23. HBK Sloupnice  parno, že až hasiči zasahovali 
Nejstudenější hry v létě  29. HBK Mandl   kdo neprožil, neuvěří 
 
Nejteplejší hry v zimě   20. HBK Březiny  i na pilinách, se dá opalovat 



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.  

Takhle jednou u večeře  
Jednou při večeři přeruší desetiletá dcerka ticho slovy:  "Už nejsem panna!" 
Po těchto slovech se v domě rozhostilo nepříjemné ticho. Za chvíli se rozkřičí otec na matku: "Marto, ty za to můžeš! Pořád se 
oblékáš tak vyzývavě a pleteš chlapům hlavy! A taky neuvěřitelně obscénně kleješ před malou!" 
Potom se otec otočil k 20leté starší sestře: "A ty, ty seš taky spoluvinná! Rozdáváš si to s každým na gauči v obýváku, jen co 
vytáhneme paty z domu! A to i před očima tvojí malé sestry!! 
Matka zas křičí na otce: "Buď laskavě zticha! Právě ty se rozčiluješ?! Vždyť minimálně půlku výplaty dáš kurvám a od té doby 
co máme doma kabelovku, tak se pořád koukáš na nějaké porno, taky před malou! A to nemluvím ani o tvé sekretářce,která ti 
ho každou chvíli kouří....!" 
Rozpačitá a zoufalá matka se otočí k malé dcerce: "A maličká, jak se ti to vlastně stalo? Bylo to análně nebo vaginálně? Byla jsi 
znásilněná dospělým nebo spolužákem?" 
Malá holčička udiveně odpoví:  
"Ale nééé mami. Paní učitelka mi vyměnila roli ve vánoční besídce z panny na pastýřku!" 

Zlí jazykové tvrdí, že si GŘ HBK začal  
libovat  v megalomanských manýrech. Že 

by  to tato jeho socha potvrzovala ??? 

Bylo známo, že má Generální ředitel s 
Generálním rozhodčím vřelý vztah. 

Ale že by až tak ??? 

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

A jedna bajka nakonec  
O zajíčkovi: 
Zajíček si koupil nove ferrari a ujíždí s ním po lese. Tu náhle uslyší volání o pomoc. Vystoupí, koukne do hluboké díry a vidí 
v ní vlka. A vlk prosí: "Zajíčku, zajíčku, když mne vytáhneš ven, tak budeme nadosmrti kamarádi a nesežeru tě." Zajíček uvě-
ří, zapřáhne lano za ferari, natúruje motor a vytáhne vlka ven z díry. Druhý den si to vlk peláší po lese a najednou zaslechne: 
"Pomóc, pomóc", tak se koukne do díry a v ní je zajíc. Poklepe si na čelo a říká: "No dobře zajíci, včera jsi pomohl ty mě, 
dneska já tobě". Vlk se tedy otočí zadkem k díře, spustí dolu svůj ocas, zajíček se ho chytne a pak už vlk jen škubne a zajíček je 
zachráněn. A to je konec bajky.  
Ponaučení: Když máš pořádnej ocas, nepotřebuješ žádný ferrari.  
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