
    Ano, ano, holenkové, je to tak a vy se určitě ptáte, jak jsem na to přišel. Nu, pokuste se sledovat tok mých myšlenek a 
shledáte, že toto moje tvrzení je opravdová pravda platící pro naše Hry a možná i jiné srandy zcela obecně a na věčné časy 
nezviklatelně. 
Docela nedávno se mi přihodila taková věc, že Centrální důchodový úřad Naší země si mne písemně vybral za 
Registrovaného Spolupracovníka a udělali to tak, že mi každého patnáctého posílají mírnou částku, aby mne udrželi ve střehu.  
Předtím si mne proklepli, a to důkladně, začali v roce 1963, kdy jsem se poprvé, co by brigádníček – studentík, objevil na 
výplatní listině podniku tehdy národního dnes už neexistujícího. A pak to brali rok za rokem až do září 2010. Se získanými 
číselnými informacemi udělali několik nepříliš složitých matematických kotrmelců, v nichž jsem objevil, že (sice negativně, ale 
vem to čert) zohlednili mimo jiné i fakt, že jsem generálním rozhodčím Her bez katastru.  
Závěr první: o HBK už vědí i v centru Prahy! 
Závěr druhý: participace na HBK je centrem uznávána a vítána! Právě pro svoji odpočitatelnost.  
Závěr třetí: Registrovaný Spolupracovník v tomto mém případě znamená penzista, důchodce, vysloužilec, kmet ekonomicky 
téměř nezávislý avšak naopak závislý na HBK. 
Závěr čtvrtý: každý člen Generálního štábu by musel přijít o rozum, aby se dobrovolně vzdal své doživotní funkce když na 
mém příkladě jasně vidí, že souběh fungování v GŠ HBK a pobírání penze je možný a dá se s tím žít. 
Sumární závěr z prvních čtyř závěrů: s blbnutím na našich HBK se vyplatí vydržet. Těm, kteří se při bláznivých disciplínách v 
mládí nezabijou, je z principu umožněna chronická účast až do úplného konce (jejich), ale než se k němu dohrabou, mohou si 
pěkně užívat všechny fáze svého života mezi podobně potrefenými časoprostorovými souputníky napříč generacemi. 
Naopak, relativně dosti dávno jsem zaznamenal, že Her bez katastru se účastní i značně početná až majoritní skupina lidí 
mladých, pružných, ohebných, odolných, bez tuku i s, pohledných nebo i třeba né tak úplně (no jo, mluvím o Tobě Jáchyme), 
usměvavých, sympatických, všehoschopných, pozitivních a celkově postižených tíhnutím ke srandě. Posléze se z těchto 
mladých stali či stávají ti střední, ale téměř paralelně některé příkladně aktivní dvojice s vynaložením značného osobního úsilí 
spojeného s výměnou tělesných tekutin vytvořily své genetické otisky a nekompromisně je zakomponovaly mezi aktéry HBK, 
mezi něž už předtím umístily své předky (někteří i zadky).  
Závěr pátý: mohl by být přehlídkou lidových mouder – co se v mládí naučíš..., stromek ohýbej dokud...., nové kousky uč 
mladého psa..., není kouře bez...... 
Závěr šestý: každý jedinec se v čase proměňuje, ale jedině při zapojení do HBK k lepšímu. 
Závěr sedmý: účast na HBK není na překážku reprodukce, spíše naopak, i když občas zůstane jenom u technologie.  
Sumární závěr druhých tří závěrů: kontinuita času je potvrzena i na aktérech HBK, ale v důsledku téhož je zajištěna 
kontinuita samotných HBK v témže čase – při nejmenším. 
K vědeckému dokazování patří soustavnost, ta mně je vlastní, a tudíž jsem bez problémů opakovanou účastí na Hrách zjistil, 
že i Hry samotné se s časem proměňují, a to plynule a k dokonalosti. Však to víte sami, že HBK se z novorozenecké plenky 
prokutaly přes věk batolecí, s četnými modřinami a přes období vzdorovité puberty až k nedávno dosažené plnoletosti. 
(Nejspíš někde mezitím přišly taky o panictví/panenství – ale to není předmětem této úvahy.) Extrapolací dosavadní vývojové 
posloupnosti v ose času dospějeme snadno k závěru, že po dospělosti Her budou následovat další etapy jejich životaběhu, že i 
ony se stanou zralými a ještě zralejšími, až posléze dospějí do období seniorského (a možná budou chtít pobírat penzi) a i 
v tomto věku budou plné invence a kreativity na dlouho dopředu. Ale jelikož jsou HBK obdařeny nevídanou plodivou silou, 
obnoví i po té samy sebe vynálezem elixíru mládí anebo zplozením své pokračovatelky a možná expandují přes EU až do 
galaktického vesmíru. 
Závěr osmý: HBK se vyvíjejí ve shodě s plynutím času, tedy vpřed. Zpátky ni krok. 
Závěr devátý: Nadčasovost HBK je zdokumentována stovkami fotografií, na nichž jsou zachyceni jedinci od miminek až po 
nás poněkud starší; převaha optimismu ve tvářích je naprostá, smutek výjimečný, slzy jenom od radosti. 
Sumární závěr třetích dvou závěrů: S HBK je to jako s lidstvem – furt jsou tady a furt se mají docela prima. 
Sumární závěr všech tří sumárních závěrů: Hry bez katastru jsou věčné!  
 
Tak si užijme dnešní 38. HBK stejně hezky jako ty 1. – 37. předešlé a jako ty všechny příští. 

První penzista Generálního štábu Her bez katastru, váš Generální rozhodčí  Pavel Neumeister      .            

Hry bez katastru jsou věčné !!! 

 Řetovský 
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Přijďte pobejt do Řetové 
  
Řetová je menší obec rozložená v údolí kolem Husího krku, mezi Českou Třebovou, 
Ústím nad Orlicí a Litomyšlí. Není tu sama, sousedí s dalšími vesnicemi. Na jihovýchodní 
straně s Přívratem a na opačné straně má za souseda Řetůvku. 
 
První svědectví o Řetové, uvedená v písemnostech, spadají do doby panování krále 
Václava II, neboť ten v roce 1292 svojí darovací listinou nechal založit Zbraslavský 

klášter, k němuž posléze připojil množství východočeských statků a Lanšperské panství, pod které tehdy 
obec Řetová náležela. Takže je hóódně stará. Bývaly doby, kdy tu žilo kolem 1200 lidí. Teď se počet 
obyvatel pohybuje kolem 650-ti v asi 200 domech. 
Z jižní strany k obci patří rozsáhlá rekreační oblast Mandl s více než sto chatami, restaurací, přírodním 
koupalištěm a vyznačenými 
turistickými stezkami. Na východní 
straně, v těsné blízkosti obce, je další 
rekreační středisko Presy s restaurací 
a třemi rybníky.To ale patří Přívratu 
(to by Mirkova země nadskakovala, 
kdybychom si to přivlastnili) Na 
severní straně obce se táhne souvislý 
hřeben lesů zakončený kopcem 
zvaným Andrlův chlum s 
nadmořskou výškou 559,5 m, 
turistickou chatou a rozhlednou 
vysokou 50 m a s vyhlídkou ve výšce 
34,6 m. A „Andrlák“ katastrálně patří 
k nám, ne jak se mnozí mylně 
domnívají, že k Ústí. Pod ním leží 
také pár chat, zváno Na bahnech. 
 
Prvně se řetovské družstvo objevilo na HBK v létě roku 1999 v Jarošově. Znal jsem hry už z dřívější doby 
díky příbuzenským poloměrům s týmy Jarošova, Čisté a dalších, ovšem jen jako divák. Tehdy jsem tak 
dlouho hučel do pár kamarádů, až jsem je uhučel a vzniklo první družstvo, ve kterém se postupně 
vystřídalo móóc člověků. Kolem dvaceti. Některým se to zalíbilo a protože se nevešli do auta, tak dali 
vzniknout řetovským  
„B týmům“ (oni to nemají rádi, ale snad mi to prominou) – jen si dali jinou hlavičku. Mandl a Sloupnice. 
Brzy po nich se „nakazil“ i Přívrat. Na Mandlu se nám podařilo vyhrát 29. letní (ve skutečnosti 1. zimní 
v létě) hry. Ve vítězném opojení jsme přislíbili pořádání, ale později jsme je byli nuceni odvolat, vzhledem k 
nenadálým evolučním povinnostem týmu.  
 

Nyní je nám ale ctí Vás přivítat v srdci Údolí husího krku. 
Připravili jsme pro Vás pár disciplín, které jsou částečně 
inspirovány historií údolí. Tím myslím i tu oblíbenou 
závěrečnou— žrací.  
Zázemí nám kromě obce a sponzorů pomohli zařídit i naši 
kamarádi z týmů Mandlu a Přívratu. Celé to má na povel Kuba, 
takže když tak děkujte a spílejte jemu. On se s námi ostatními 
později rád podělí. 
 
Už teď na mě všichni vyzvídají, co se bude baštit. Ale věřte, že je 
to překvápko nejen pro generály ze štábu, ale i pro pořadatele. Do 
světa to pustím co nejpozději. 

 
Dobrou chuť a příjemně strávenou sobotu, Vám za všechny, co se podíleli na přípravách přeje  

BORIS 
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Ptejte se GŘ + GP + GR + GO = GŠ 
Pane generální rozhodčí : 
Kdo je Šulinova voda? 
Tak tohle vím  úplně přesně. Když jsem na začátku druhé poloviny posledního století minulého 
tisíciletí chodil v Brně na stavárnu, používali jsme Šulínovu konstantu ke korekci našich 
studentských nedokonalých výpočtů ocelových či betonových konstrukcí za účelem dosažení 
správného výsledku, kladně přijímaného a hodnoceného kantory, a taky aby to potom nespadlo, 
kdyby podle toho nějaký podivín chtěl stavět. Někteří všichni jsme se někdy poměrně často 
vždycky až tak úplně netrefili a z akademického okolí na nás bylo na veřejnosti posměšně voláno: 
„Ani nepřihořívá, samá Šulínova voda!“ Závěr je nasnadě. „Šulínova voda“ je eufemismus pro „seš 
úplně vedle, miláčku!“ Nedělejte, že to neznáte z vlastní zkušenosti.  
Kolik kapříků za druhé místo? 
No přece o dva míň než za první. (A za první o jednoho méně než za nulté.) Ty jsi ale sympatický 
amatérský rybář! Nestyď se a dělej mi návrhy, šupináči jsou v kursu! 
 Paní generální prezidentko : 
Kdo je Šulinova voda? 
Mate mě zájmeno v úvodu otázky. Zejména zájmeno! I když vyřeším Einsteinův test inteligence 
(říkají, že ho zvládnou jen 2% populace – heč!) a nástrahy těžkých otázek při konání těhotenského 
testu jsem zvládla hned dvakrát, tady váhám. Možná je to tím, že nemám osobní exaktní zkušenost. 
Já se denně potkávám jen s Pičulinkovou vodou. Ale už je toho vážně MOČ! 
Jsi ochotna sjet kunčickou sjezdovku v neviditelné kombinéze alá „Sklenaříková“ - bohatě v 
eurech sponzoruje Becherovka? 
V mém útlém věku už jde při takovém rozhodování o spoustu faktorů: vhodné povětrnostní 
podmínky, dobře zvolená denní, lépe řečeno noční doba, množství cvakajících a bleskajících 
fotoaparátů na svahu (to kvůli možnému oslnění při mé fantastické rychlosti) a to už vůbec 
nemluvím o kamerách, které by zaznamenaly můj neopakovatelný sjezdařský styl. Na eura vám 
prdím, ale ta Becherovka je lákavá! 
Pane generální řediteli : 
Kdo je Šulinova voda ?  
Tak přátelé, říkalo se, že budete pokládat inteligentní otázky. Máte jedinou kliku, že jsem generální 
ředitel a tudíž jsem povinen a hlavně schopen odpovídat i na otázky, mírně řečeno noninteligentní. 
Slovo šulin může být použito jako vulgární nadávka a nebo je to výraz pro vnější mužské pohlavní 
orgány.  
Teď mě napadá, nechtěli jste náhodou Generálnímu štábu něco třeba jen naznačit ??? !!! 
Synonyma tohoto slova jsou pták, lulan, lulín, kláda, klacek, pinďour, chuj nebo opravdu 
nemravné  a až skoro nepublikovatelné č...k. Význam slova voda doufám zná každý. Po spojení 
těchto dvou slov nám vychází, že nějaký Šulin má doma nebo někde jinde svoji vodu. Nejhorší 
varianta by byla, kdyby pan Šulin byl hospodský a pomocí vody si dopomáhal k větším ziskům. 
Zkrátka, ať si je to kdo je to, my u nás chodíme k Šulínovi na vodku a ta je teda móc dobrá … 

Co je to Gastroenterologie ? 
Tak oni si skutečně nedají pokoj. Kolikrát jsem Vám říkal, že kdybych neměl patřičné vzdělání a 
neobyčejný přehled, tak bych si na takovou funkci nemohl ani pomýšlet, natož ji vykonávat. Takže 
vážení : Gastroenterologie je část interní medicíny, která se zabývá chorobami jícnu, žaludku, 
konečníku, tenkého a tlustého střeva. Samostatným oddílem jsou onemocnění jater a žlučovodů a 
slinivky břišní (pankreatu). Stačí ….. 
Pane generální ombudsmane : 
Kdo je Šulinova voda? 
Tak u této šalamounsky položené otázky s odpovědí váhám.  Zmíněný termín jsem v obsahu 
paměti mého mozku neobjevil a tak jsem byl nucen, ač nerad, využít  internetový vyhledávač .  Na 
druhou stranu musím ale konstatovat , že jsem značně obohatil své vědomosti k dané 
problematice. Zjistil jsem totiž, kde jsou Šulinovy koule, které odbíjejí čas vypadáváním 
z Brněnského Šulina. Zjistit na tomto stroji času čas aktuální je asi tak složité, jako vypátrat 
informaci o tom, kdo je nebo kde se nachází Šulinova voda.  Možná se v tomto případě potvrdí 
pořekadlo, že pod svícnem je největší tma a Šulinova voda je v podsatě všude kolem nás, jen si to 
nepřipouštíme. Je to všechno taková Šulinova voda…… 
Ve kterém roce byl založen Petrowar? 
Tak já Vám to povím naprosto přesně, protože jsem z Petrovic , tak o tom musím něco vědět. 
Hlavně proto, že mezi fanoušky tohoto hudebního uskupení se řadí i naše dcera. Vše začalo na 
velikonoční zábavě v roce 2002, kde se čtyři  petrovští muzikanti pod vlivem alkoholu vyhecovali 
k založení kapely a to se jim podařilo zrealizovat. Petrowar  pak hraje aktivně od roku 2003. A 
propo už jste byli na jejich koncertu ??? 
Za co? 
Něco za cibuli, něco za křen. 



    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 
zasloužilé harcovníky, zkušené pořadatele ale hlavně skvělé človíčky z Janova. 
 

 
    Naše obec Janov  leží mezi městy Litomyšl a Svitavy v nadmořské výšce 465 metrů a na rozloze 2471 hektarů. Součástí obce 
jsou i místa Gajer a Mendrika..Zanedlouho bude Janov  čítat tisíc obyvatel a průměrný věk je krásných 36,9 let. 

Před více jak deseti lety v létě roku 2000 si jeden blázen z Janova, jménem 
Josef Hanus ( mimo jiné už tenkrát dost starý na to, aby měl rozum) 
přečetl  článek o nadšencích, kteří se snaží  sportovními výkony stmelovat 
vesnice a ještě si u toho užít srandu. Nelenil a sehnal další čtyři blázny a ve 
složení Josef Hanus, Josef Šimek, Franta Pešina, Lenka Hájková a Jarmila 
Zvěřinová  jsme odjeli na 17. HBK do Klášterce nad Orlicí. 
Musím přiznat, že se nám to všem zalíbilo a měli jsme celkem jasno  - 
pokračujeme.  
Zimních her v Seči, kde mrzlo jen praštilo, jsme se zúčastnili ve složení téměř 
stejném, změnila se část ženského obsazení místo Jarmily soutěžila Bobina 
Kadidlová, která vydržela po dva roky .. 
22. ročník HBK pro nás měl velký význam a úspěch. Tento rok dostal náš 
vedoucí Pepa ocenění za vskutku obdivuhodný počin. Nejenže se díky hrám 
seznámil s ženou svého života, ale dokonce počali následníka Her bez 
katastru  - Ondru a na těchto hrách jsme to i patřičně  oslavili . Ale to byste si 
vy, starší, mohli ještě pamatovat ! 
Rok 2004 -  Dolní Dobrouč  a opět jedna změna  místo Bobiny Petra Bielková. 

a vítězství Janova.Chvíli jsme sice  přemýšleli, ale po telefonátu s panem starostou bylo rozhodnuto  - v létě 2005 budou hry u 
nás v Janově! Zimní hry roku 2005 na Mandlu omladila tým Jana Sejkorová – i po šesti letech si vzpomínám na ježdění po 
traktorových  duších  - fakt skvělý nápad. 
A už tu by 6.srpen 2005  - lilo jako z konve, všechno mokré a všichni na…., ale přece se nad námi nebe smilovalo a před 
obědem se rozsvítilo. Naše družstvo ve složení  Lenka Hájková, Bobina Kadidlová, Josef Hanus, Josef  Šimek a Fanda Pešina  - 
což nebylo až tak důležité. Důležitější bylo, že 27. ročník HBK se vydařil a hlavní myšlenka HBK – stmelovat lidi ve vesnici i 
mezi vesnicemi se naplnila. 
V zimě do Sloupnice místo Lenky odjela Jarmila Zvěřinová a jelikož mužská část měla problémy se zády, mottem bylo 
„..důležité je se zúčastnit, i kdybych to měl odchodit…“  
Zatímco mužská část družstva byla po celá ta léta stabilní až na dvě výjimky, 
kdy zaskočil Milan Bielko a Tonda Zvěřina,  u té druhé hezčí a menší 
poloviny se nás vystřídalo žen několik . V roce 2007 hodně omladila Žaneta 
Zvěřinová a v roce 2008 – 2009 musela dokonce zaskočit i Jiřina Hofmanová 
z Jarošova neb v Janově se nenašla druhá žena, která byla ochotna soutěžit. 
V létě 2009 se přidala jako druhá žena Gábina Velecká a našemu družstvu se 
podařilo umístit se na 3. místě   a získat možnost pořádat  37. ročník HBK   
Srpen 2010 po pěti letech už druhé HBK v Janově – tentokráte s lepším 
počasím  a ve stejném složení jako v zimě .  
Snažila jsem se vyjmenovat všechny soutěžící za těch uplynulých víc jak 10 
let a doufám, že jsem na nikoho nezapomněla. A nejsou to  jen  soutěžící ale 
i  všichni okolo, které nemůžu jmenovat, protože by se Vám do kaleidoskopu 
už nic jiného nevešlo( a taky si na všechny asi nevzpomenu). Ale na koho 
opravdu nemůžu zapomenout je maminka našeho Pepy  -  paní Liba 
Hanusová – ta patří k janovskému družstvu  asi jako humor k HBK.  
Takže Vás srdečně zdravím a sportu zdar a srandě zvlášť  
 
Za janovské družstvo Lenka Hájková 

Stránka 4   

Galerie Elity Her 
G 
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Janov 

Fotbalové hřiště v Janově mělo tu čest nás 
dvakrát  v roce 2005 a 2010  pohostit. 

Nepřehlédnutelné dresy, typická vlajka, 
rozesmáté tváře -to je družstvo Janova 



     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 Řetové budou slavnostně předána tato ocenění : 

 
Zvláštní cena GŠ HBK  

Družstvu Kunčic 
za sérii tří vítězství v řadě a tím ustanovení nového rekordu HBK  

za příkladné naplňování a šíření hlavní myšlenky HBK  
 

Zvláštní cenu GŠ HBK  
Všem drahám českým včetně lanovkových 
za to, že nestahují závory  přes dráhy HBK  

 
Zvláštní poděkování GŠ HBK  

Neznámému dárci z půdy 
za výborné domácí uzené a za kladný vztah ke Generálnímu štábu 

 

   Stránka 5 Řetovský HBKaleidoskop  

     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 35. Her bez katastru dostala naše 
družstva další záludnou otázku :  
 

Kdo je KAPOUN ? 
kohout        kápo s velkým UN 
kohout bez        Karel Poun 
kohout bez koulí       šéf týmu 
kohout bez pohlaví      bývalý řezník v Přívratě 
vyšmiknutý kohout      učitel angličtiny na SOU Skuteč před 18 lety 
vykastrované kuře, slepičího rodu, nad 120 let věku   projektant bezbariérových budov 
ani to, ani to (zmetek)      soused     
chudák        nikdo z nás, uvidíme po soutěžích 
ten už si moc neužije … chudák     neurážet, dostanete na zadek 
polovičák, to ví přece každej     kapitán s kapavkou 
1. hokejový brankář (HC Kladno), 2. kohout co nemůže (nejlepší časy má za sebou) 
1. vykastrovaný kohout  2. Karel Kapoun  3. ryba 

Řekli o (po) hrách 

Nej HBK  

Udělena další ocenění GŠ HBK 

V této stálé rubrice Vás seznamujeme se všemi nej našich her. Naše družstva kromě klasického zápolení v jednotlivých 
disciplínách a hrách, jsou klasifikována v dlouhodobé soutěži nazvané HBKvocient úspěšnosti. Tento kvocient zohledňuje 
jak počet startů tak samozřejmě jednotlivá celková umístění. V této soutěži jsou klasifikována družstva, která se zúčastnila 
minimálně 5-ti HBK nebo alespoň jednou zvítězila. Zde máte k nahlédnutí aktuální pořadí 34 klasifikovaných.  
Družstvo Soulu je v soutěži z diplomatického hlediska. 
 
  1.   Dolní Dobrouč 0,14 13.  Mandl  0,68 25.  Žamberk  1,16  
  2.   Jarošov  0,22 14.  Boříkovice  0,71 26.  Bučina  1,26 
  3.   Březiny  0,29 15.  Dolní Újezd  0,79 27.  Bořiny  1,27 
  4.   Sloupnice  0,35 16.  Kunčice  0,84 28.  Makov  1,44 
  5.   Petrovice  0,43 17.  Běstvina  0,86 29.  Jablonné n. Orl. 1,64 
        Starostové  0,43 18.  Hnátnice  0,91 30.  Korouhev  1,72 
  7.   Litomyšl  0,48 19.  Tisová  0,92 31.  Sedlčany  2,41 
  8.   Nedošín  0,49 20.  Orlice  0,96 32.  Cerekvice n. L. 3,28 
  9.   Budislav  0,50 21.  Pustá Rybná  1,00 33.  Bor u Skutče  3,80 
 10.  Janov  0,56 22.  Přívrat  1,02 34.  SOUL (Jižní Korea) 6,25 
 11.  Řetová  0,58 23.  Ostružno  1,03 
 12.  Vidlatá Seč  0,60 24.  Jimramov  1,08 



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.  

Ze života  
Řidič nákladního auta jede v dešti a veze náklad bowlingových koulí. Na krajnici vidí stát dva Romy, tak se mu jich sželí a 
nechá je nastoupit pod podmínkou, že si vylezou na korbu a ani nemuknou. Za chvíli náklaďák zastaví příslušník a ptá se 
kam řidič jede. Ten odpoví, že do Rakouska. Příslušník jde dozadu, podívat se na korbu a jak odhrne plachtu zkoprní, 
přiběhne k řidiči a rychle na něj drmolí : „Okamžitě nastartujte a jeďte co nejrychleji, ať jste co nejdříve za státní hranicí ! „ 
Řidič na to dupne a jede co to motor dá. Příslušník volá přes operační středisko : „Všem jednotkám. Ke státní hranici jede 
vysokou rychlostí řidič bílého Iveca. Prosím nezastavovat a nechat volný průjezd. Veze náklad cikánských vajec a dva už se 
mu na korbě vylíhli. 

GO  byl do své funkce zvolen pro svoji 
rozvahu a uvážlivost, že by toto byla  

odvrácená tvář našeho ochránce práv ???  

Že by neúplatný a zásadový ombudsman 
přeci jen „čestně“ rozhodoval o právech 

soutěžících na HBK ??? 

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

A jedna bajka nakonec  
O psech: 
U veterináře se sejdou tři psi: bernardýn, vlčák a pudl a začnou si vypravovat své životní příběhy. Bernardýn začne: 
"Dělal jsem u horské služby. Nosil jsem na krku soudek rumu a zachraňoval lidičky. Jednou jsem se ale neudržel a vypil jsem 
ze soudku všechen rum. No a teď jsem tady na utracení..." 
Vlčák pokračuje: "Já jsem dělal slepeckého psa. Jednou jsem převáděl pána přes ulici a uviděl jsem krásnou fenku. Neudržel 
jsem se, rozběhl se za ní a pána přejelo auto. No a teď jsem tady na utracení..." 
A nakonec vypraví svůj příběh pudl: "To já jsem si to takhle šmejdil po bytě, vlítnu do koupelny a moje krásná panička zrovna 
vylejzala z vany. A já sem se taky neudržel..." 
A vlčák s bernardýnem doplnili: "Takže s náma na utracení!" 
Pudl na to: "Ne, ne, ostříhat drápky" 
A to je konec bajky. 
Ponaučení: 
Ve zdravém těle, zdravý pes.  
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