
   Vaše a naše  bezkatastrofální a jedinečné Hry bez katastru se na své hvězdné pouti historií společenských a 
sportovních událostí regionu dočkají příští rok výročí nejen kulatého, ale též uznání hodného neb jejich 
popularita a oblíbenost u všech jejich příznivců neustále stoupá. Při této příležitosti nemůžeme zapomenout, že 
právě před devatenácti lety sousední areál na orlickém Ostrově hostil naše historicky první bláznivé dovádění. 
Překypuji radostí a nesmírně si vážím faktu, že jsem již tenkrát mohl být u toho, byť v roli soutěžícího.  
Zařadil jsem se tak mezi obdivuhodnou skupinu nadšenců, jež v aktuální termíny konání HBK 2x ročně hodí za 
hlavu čirou lenost, nebezpečí ze živlů přírodních i lidských a bez okolků se shromáždí v místě tradičně 

pořadatelským družstvem s obdivuhodným nasazením 
precizně připraveným ku kláním  vskutku velkolepým. 
Velká škoda, že událostí výše zmíněných se nedožil  
badatel, spisovatel, cestovatel, inspirátor a vynálezce Jára 
Cimrman. Pobývajíc v Letohradě, tehdy Kyšperku, na 
začátku minulého století, setkal se údajně i s mými prarodiči 
pobývajíc několik dní v jejich domě pod náměstím (dnes se 
sem prý chodíte občerstvovat). S mým dědečkem pak jistě 
vedl odborné diskuse na vysoké úrovni v přilehlé strojírně, 
kde pak vzniklo několik vynálezů na tehdejší dobu 
převratných. Jedním z dochovaných strojů je mlátička, 
vystavená v Muzeu řemesel  v Letohradě.  Zmíněné  v mé 
mysli evokuje bláznivou myšlenku, že se  po velikánovi  
Járovi Cimrmanovi v Letohradě nedochoval pouze pomník, 
připomínající jeho návštěvu města.  Ale vraťme se k našim 
Hrám Bez Katastru. Do dalších pokračování jim přeji, nechť 
nadále shlíží z oprávněných výšin společenských událostí 
uspokojujíce všechny jejich účastníky na duchu i mysli. 

                 
Váš Generální ombudsman Jarda Hubálek  

Tak už se to blíží 

 Kunčický 
HBKaleidoskop  

Hravě bezkatastrofálně letňo– zimňo dvojpololetní občasník 

Ročník : MMXI Číslo : Dvacet letňí Kunčice   16. 7. 2011 

Jak si udržet zdravou hladinu šílenství  
1. Během polední přestávky se posaďte do svého zaparkovaného auta, nasaďte si sluneční brýle a miřte fénem na   
kolemjedoucí vozy? Sledujte, jestli zpomalí. 
2. Pokaždé, když vás někdo o něco požádá, zeptejte se, zdali si k tomu přeje hranolky. 
3. Na vše, co vám ostatní říkají, odpovídejte slovy: "To je to, co si myslíte." 
4. Všechny věty zakončujte prohlášením: "přesně jak pravilo staré proroctví."  
5. Ptejte se lidí, jakého jsou pohlaví. Po jejich odpovědi se hystericky rozesmějte. 
6. Při opeře zpívejte spolu s účinkujícími. 
7. Posílejte všem zaměstnancům ve vašem podniku e-maily o tom, co právě děláte. Například: "Pokud by mne 
někdo potřeboval, budu na pánských záchodcích ve druhém patře, první kabinka zprava." 
8. Zavolejte na linku důvěry a nic neříkejte. 
9. Při vybírání peněz z bankomatu vykřikujte: "VYHRÁL JSEM, VYHRÁL JSEM! Tento týden již potřetí!" 

Rodný domek dědečka Generálního  
ombudsmana v Letohradě. Dnes je zde  

restaurace „Na Kovárně“. 



Obec Kunčice (dnes součást města Letohradu) se nachází v podhůří Orlických hor, v okrese Ústí 
nad Orlicí, kraji Pardubickém. Rozkládá se na levém břehu řeky Tiché Orlice a podél místní 
spojovací komunikace. Severně od vesnice se táhne vyvýšený hřbet Hůry (498 m n.m.) a Herklice 
(477 m n.m.), odkud je nejhezčí pohled na okolí s panoramatem Orlických hor. Plocha obecního 
katastru činí 750 ha, průměrná nadmořská výška 384 m, obec má cca 1000 obyvatel. Historickou 
dominantou obce je kostel sv. Kateřiny, potvrzený zde existencí fary již ve 14. století. První 

písemná zpráva o obci se nachází v darovací listině panství lanšperského (ves pod názvem Cuncendorf) králem 
Václavem II. klášteru zbraslavskému v roce 1292. 
  Podle prvních písemných zpráv tak patřila ves Kunčice (jméno patrně podle vůdce 
zdejší kolonizace Kunze) od roku 1292 klášteru zbraslavskému, avšak pro problémy 
vznikající s odloučeností přiděleného panství od mateřského kláštera bylo panství 
lanšperské po založení biskupství litomyšlského v roce 1344 vyměněno s tímto 
biskupstvím za majetky klášteru bližší. Následující husitské války nepřály 
hospodářskému rozvoji panství, spekuluje se i o zničení řady okolních kostelů tehdy 
procházejícími vojsky a neexistují z této doby ani žádné písemné zprávy. Poslední 
zpráva zmiňující příslušnost Kunčice k panství Lanšperk pochází z roku 1507. 
  Někdy v první polovině 16. století dochází k připojení vsi Kunčice, tehdy z majetku 
pánů z Pernštejna, k sousednímu malému panství orlickému, při čemž přesná doba 
ani důvody připojení nejsou známy. Poprvé jsou Kunčice spolu s Verměřovicemi 
zmiňovány u Orlice k roku 1565 jako vsi zápisné (držené za poplatek) a potom v roce 
1568 v zápise kupní smlouvy mezi majiteli panství orlického Burjanem Strachotou z 
Kralovic jako prodávajícím a Sudou z Řeneč jako kupujícím, stále jako vsi zápisné.  K  trvalému zakoupení těchto 
vsí k panství Orlice došlo až po roce 1600. Kolem roku 1643 dochází ke sňatku majitelky panství Orlice Anny 
Doroty Sudové z Řeneč s Adamem Vitanovským a tito majitelé kupují v roce 1650 sousední panství Kyšperk 
(dnes Letohrad), čímž došlo ke spojení těchto sousedních vsí pod jeden správní celek. 

Významná data v historii obce Kunčice: 
1292 – první zpráva o obci 
1349 – zpráva o tehdejší existenci fary v Kunčicích 
1565 – první zpráva o příslušnosti Kunčic k Orlickému panství 
1651 – zpráva o kunčickém kostele, tehdy kapli 
1685 – výstavba současného kostela 
1686 – výstavba dvora Ovčína 
1741 – prodej vrchnostenského hostince Janu Hrdinovi (čp.48) 
1791 – parcelace dvora Ovčína pro 10 nových familiantů 
1872 – založena větší sirkárna v čp.138 Janem Reineltem z čp.115 
1879 – výstavba nové kunčické školy 
1902 – založení spořitelního a záložního spolku Kampelička 
1891 – založení hasičského sboru 
1920 – založení spolku Sokol 
1924 – elektrifikace obce 

1929 – výstavba skupinového vodovodu 
1950 – spojení obcí Orlice, Kunčice, Rotnek a Kyšperk a přejmenování na město Letohrad 
1957 – založení JZD Kunčice 
1968 – v čp. 64 se narodil Tomáš Stejskal, dnešní Generální ředitel HBK 
1988 – výstavba prvního lyžařského vleku  
1992 – v čp. 60 se zrodila myšlenka nového projektu zvaného Hry bez katastru 
2006 – výstavba nového lyžařského vleku  
2010 – obec pořádá zimní 36. Hry bez katastru 
2011 -  obec pořádá letní 39. Hry bez katastru 
 
  V krátké době se setkáváme opět v naší obci a tentokrát máte možnost navštívit útulný 
areál „Pod lipami“, kde se odehrávají významné sportovní a kulturní akce v naší obci. 
Na setkání s Vámi se těší organizační výbor kunčických nadšenců podporovaný Městem 
Letohrad, Sborem dobrovolných hasičů z Kunčic a dalšími obětavci, kteří přidali ruku a 
peněženku k dílu. A někteří prý i hlavu. 

                                                   Ať se Vám u nás líbí 
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Vítejte podruhé na Kunčicích 
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Ptejte se GŘ + GP + GR + GO = GŠ 
Pane generální rozhodčí : 
Od jakého družstva jste dostal úplatek ? 
Až na dva byly všechny pitné a pěkně jsem si to pak druhý den odskákal. Ale nedávno, když mi 
bylo šedesát tak mi jedno nejmenované družstvo dalo kripl vozík a já ho furiantsky poslal jinému 
jubilantovi a dnes toho trpce želím – bylo to před třemi lety, no jo. Ale hodně dávno jsem na hrách 
v Dobrouči, na hřišti u kostela od dosti pěkné novinářky obdržel slepici. Já jsem už tenkrát vypadal 
smutně a opuštěně, žil jsem s ní několik let.  
Je Stáňa M. běhna ?  
No, vono se to různí. někteří tvrdí, že ji znají pouze jako rozvážně kráčející, tudíž ji zovou kročnou. 
Ale vyskytli se i údajní svědkové spatřivší ji běhat s celým fotbalovým družstvem. Já bych 
navrhoval označit ji jako „přirozeně družnou“ a hlavně bych se s ní rád příležitostně diskrétně 
seznámil, zařídíš to? 
Kolik má stonožka rukou, když si všechny tři zlomí ? 
Na zlomení je jich právě tak akorát. Horší je to s obouváním: na každou totiž nožku dá ponožku, 
do boty vložku a když je bláta trošku, prošoupe rohožku. Takže vlastně nevím. 
Paní generální prezidentko : 
Máš teplé spodní termoprádlo ? 
Ne, používám zásadně vrchní teplejší tukové vrstvy a to se mi osvědčuje. A dle mých výpočtů 
s využitím kalorimetrické rovnice s kalorickou konstantou sv(1+5)/(2-3)G je má volba podepřena i 
vědeckým bádáním s opakovanými experimenty. Pro neznalce kalorické konstanty – sv(1+5)/(2-3)
G je svíčková s pěti proložená 2 až 3 grogy s velkým. Po tomhle mi fakt ještě zima nebyla… 
Líbí se Vám Generální ředitel ? 
Ano. Vzhledem k jeho postavení v GŠ si nemohu dovolit říci, že ne. Chápejte, prezidentská židle je 
vratká… 
Váš vztah ke Generálnímu řediteli ? 
Ne. Vzhledem ke svému postavení v GŠ si nemohu dovolit říci, že ano. Chápejte, znám přece 
generální sekretářku a pak – GR a GO by to mohlo být  líto… 
Je to chlupatý a když se to dráždí, tak se to postaví. Co je to ? 
Že by kaktus? O chlupatým kaktuse jsem slyšela v nějaké písničce. Ještě nikdy jsem ho nedráždila, 
ale věřím, že kdybych to jednou udělala, tak se nejen postavím, ale i s hlasitým řevem vyrazím 
vzrušeně vstříc nečekaným dermatologickým zážitkům. 
Pane generální řediteli : 
Kdy uděláte volby? Máte nějaké dlouhé volební období? 
Co budu povídat—volební období máme vskutku dlouhé a je to sakra řehole. Ale zase když už to 
tak dobře umíme máme to předávat nějakému začátečníkovi. A další, my už víme jak s těmi 
prémiemi a úplatky  naložit, každého nového by to mohlo nemile překvapit. Ale hlavně takhle je to 
spravne ... 
Za co jste utratili ty peníze, co jsme Vám minule šoupli? 
No počkat, počkat, těm čtyřem pětitisícovkám říkáte peníze? Vždyť to z bídou stačilo na meničko v 
hotelu u Tří čápů v Praze a to jsme tam mohli přespat jenom jednu noc. A o žádném luxusu 
nemohla být ani řeč. A cestu tam jsme si museli platit úplně ze svého. Ještě, že má generální 
rozhodčí služební auto. Takže se příště budete muset polepšit, nebo Vám zvedneme startovné !!! 
Kdo sází houby v lese? 
Tak to jste narazili na toho pravého, to náhodou vím docela přesně. Teď momentálně nikdo.  Češi 
jsou považováni za nejvášnivější houbaře na světě, alespoň jednou ročně vyrazí na houby přes 
sedmdesát procent obyvatel České republiky, což nemá ve světě obdoby. Podle ČZU připadalo v 
roce 2006 na jednu českou domácnost 8,2 kg nasbíraných hub. Vzhledem ke stoupajícímu počtu 
houbařů je vypracována studie, která počítá s tím, že za každou sebranou houbu bude muset 
houbař vysadit dvě nové. A to teprve bude šrumec !!! 
Pane generální ombudsmane : 
Jak se jmenuje Vaše kočička? 
Kočičku máme a jmenuje se Mikina. Někdy si ale myslíme, že máme spíš pejska, protože má 
tendence se tak chovat. Poslouchá jako pejsek, přiběhne na zavolání, vítá nás při příchodu domů a 
neustále si vyžaduje pozornost. Taky toho sežere jako pes, ale to může být i tím, že v nestřeženém 
okamžiku navštěvují její misky s krmením kočky od sousedů (nebo psi?). 
Letos chceme vyhrát, jak to zařídíš? 
Nevím, jestli to vyjde letos. V případě absolutně nepříznivého počasí nebo jiné živelné pohromy 
jsme připraveni pořadí vylosovat. Pak se s tím dá něco dělat, ale nebude to levné, je nás na to moc. 
Zastoupíš nás právně v případě naší prohry? 
Samozřejmě a rád. Vaší pozici v případě prohry  neochvějně obhájím. V případě obhajoby Hnátnice 



    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 borce z 
údolí Husího krku,  na družstvo Řetové. 
 

 
 První svědectví o vzniku 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.  
 Obec Řetová se rozkládá uvnitř pomyslného trojúhelníku vymezeného městy Ústí 
nad Orlicí (vzdáleném 8 km), Česká Třebová (vzdálená 9 km) a Litomyšl 
(vzdálená  11 km). 
  Její katastr o rozloze 849 ha se rozprostírá v údolí v nadmořské výšce 390 až 569,5 
metrů, lemovaném z obou stran lesy, kterému vévodí dnes již zcela  regulovaný 
potok zvaný Husí krk, ústící do Tiché Orlice. 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. 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 s 
vyhlídkou ve výšce 34,6 m. 

Tolik prostá řeč čísel a zeměpisu a teď už se podíváme na naše borce, kteří soutěží 
a hájí čest naší vísky v nepřehlédnutelných bílých dresech s husou na prsou, které 
se z „nějakých nepochopitelných příčin“ zauzloval krk. 
Vypráví Pepa „Sumo“ Volf : 
První hry jsme absolvovali v roce 1999 v Jarošově, kdy ze současného družstva  
soutěžil pouze kapitán družstva Emil Rádio Boris. Od tohoto data jsme se  účastnili 
na všech dalších hrách. Za připomenutí stojí to, že jsme na hry přivedli další 
družstva z našeho okolí, a to na hry konané v Ústí nad Orlici v roce 2002  družstvo 
Sloupnice, které ihned na svém prvním startu hry vyhrálo. Dále pak na  hry 
konané ve Sloupnici v roce 2003 družstvo Mandlu a na hry konané na Mandlu v  
roce 2005 družstvo Přívratu. Všechna uvedená družstva jezdí od té doby rovněž 
pravidelně  a doufám, že mírou nepřehlédnutelnou důsledně naplňují hlavní 
myšlenku her.   
A nyní již něco k úspěchům družstva Řetové. Do této chvíle jsme se aktivně 

zúčastnili 24 her a náš HBKvocient 0,58 
nás řadí na krásné 11. místo ze 34 klasifikovaných družstev. Na to, že jsme začali 
soutěžit „později“, je to pěkný výsledek. Nejvýznamnějším úspěchem jednoznačně 
je naše, do této chvíle jediné, vítězství na 29. HBK  konaných na Mandlu v roce 
2006, kdy jsme se zároveň také prvně rozhodli přijmout pořadatelství her, které 
jsme ale následně z vážných rodinných důvodů museli, rovněž poprvé, odvolat. 
Tímto zároveň moc děkujeme kamarádům z Boříkovic, kteří nás ochotně, na 
poslední chvíli, v pořadatelství zastoupili. Dalším z úspěchů bylo nádherné druhé 
místo na 36. HBK na Kunčicích v roce 2010. Jelikož domácí vítězné družstvo 
pořádat dle pravidel nemohlo, viselo rozhodnutí opět na nás. Po valné hromadě 
našeho družstva jsme se rozhodli pořádat zimní hry v údolí Husího krku, což se 
nám doufám povedlo a až na nepřízeň počasí to byli úžasné  hry. A tak se rádi 
můžeme rozloučit známými hesly " Sportu zdar a srandě zvlášť" a " Jukehan čung 
ben zon". 
 
Vaše družstvo Řetové : Boris, Pavla, Kuba, Katka a Sumo.  
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Galerie Elity Her 
G 
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H 

Řetová 

Malebný areál „na Mandlu“ dvakrát 
hostil naše bláznivé dovádění, jme-
novitě zimní 26. a letní 29. HBK.  

Zasloužilá ikona řetovského družstva 
Emil „Boris“ Stránský. 

Nepřehlédnutelné bílé řetovské 
dresy se „zauzlovanou“ husou. 



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

 
Zvláštní cena GŠ HBK za totální nasazení pro HBK 

Patovi a Matovi 
za osobní statečnost a obětavý pracovní výkon na 37. HBK v Janově,  

za příkladné naplňování a šíření hlavní myšlenky HBK  
 

Zvláštní cenu GŠ HBK za totální nasazení pro HBK 
Přípravnému a organizačnímu výboru z Řetové 

za osobní obětavost a statečnost při přípravě a v boji se živly,  
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. V dotazníku 36. Her bez katastru jsme se soutěžících zeptali jaký je jejich 
nejoblíbenější politik. Výsledky byly velmi zajímavé, ostatně posuďte sami : 

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 hrách jsou klasifikována v dlouhodobé soutěži s názvem Disciplínová. Rozhodujícím kritériem je 
počet vítězných disciplín ve všech uplynulých hrách. Družstvo Soulu je v soutěži z diplomatického hlediska. 

 
1. Dolní Dobrouč 33 13. Dolní Újezd  5  21. Rotnek  2 
2. Březiny  19       Mandl  5  26. Běstvina  1 
3. Jarošov  16       Nedošín  5        Bor u Skutče  1 
4. Sloupnice  14       Starostové  5        Jablonné n. O. 1 
5. Litomyšl   9 17. Česká Třebová 4        Janov  1 
6. Petrovice   7       Kunčice  4        Jimramov  1  
    Vidlatá Seč   7 19. Ostružno  3        Korouhev  1  
8. Boříkovice   6       Tisová  3        Sedlčany  1  
    Bučina   6 21. Bořiny  2  33. SOUL (J. Korea) 0  
    Budislav   6       Cerekvice n. L. 2       
    Přívrat   6       Hnátnice  2      
    Řetová   6       Orlice   2 

1. žádný politik    18 hlasů 
2. Miloš Zeman    11 hlasů 
3. Karel Schwanzenberg    5 hlasů 
    Petr Šilar     5 hlasů 
    král Miroslav z Přívratu   5 hlasů 
4. Jan Fischer     4 hlasy 
5. Václav Havel    3 hlasy 
    Václav Klaus     3 hlasy 
6. Jára Cimrman     2 hlasy 
    Karel IV     2 hlasy 
    Tomáš G. Masaryk    2 hlasy 
    Michail Gorbačov    2 hlasy 
    Barack Obama     2 hlasy 
    Tomáš Stejskal    2 hlasy 
    Jiří Paroubek     2 hlasy 
    David Rath     2 hlasy 
    Pavel Böhm     2 hlasy 
    Martin Bursík     2 hlasy 
    Miroslav Sládek    2 hlasy 
    mrtvej politik     2 hlasy  

Jmenovaní s 1 hlasem byli rozděleni do kategorií : 
zahraniční  
Fidel Castro, Che Guevara, Winston Churchill, Abraham Lincoln, Saddám 
Husajn, V. I. Lenin, Dimitrij Medveděv, Anatolij Kvočur, , Asud Málí, Santa 
Claus,  
domácí 
Marie Terezie, Klement Gotvald, Michael Kocáb, F.R. Čech, Zlata Adamovská, 
Mirek Topolánek,  Miroslav Ransdorf, Vojtěch Filip, Jiří Komorous, Jan Ruml, 
Josef Lux,  
filmová  
Švejk, Čeněk Jirsák, Petr Bajza, Zilvar z chudobince, Eda Kemlink, Antonín 
Bejval, Rumburak, Mr. Bean, Micky Mouse, Monty, Chip a Dále, Drácula, Hur-
vínek, Rákosníček, Rumcajs, Charlie Chaplin,  
dětská 
Snoopy, Tazz, Tweety, Pikachu, brouk Pytlík, Kája Mařík,  
ostatní 
Roman Švéda, Navrátil, Jedlička, Šmajdalf, poblitik, každý kterého nevidím, 
ještě se nenarodil,  nevím, všechno za hovno, co to je?, nesnáším,    
 
Reakci Generálního rozhodčího po zveřejnění výsledků naleznete na straně 6 



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.  

Nejoblíbenější politik 
Po zveřejnění výsledků z generálního sekretariátu jsem učinil několik nezvratných a obecně platných závěrů. 
Předně jsem se smířil s faktem, že na prvním místě nejsem já, ač jsem býval velmi nenápadným komunálním 
tajtrdlíkem a ani jsem nebyl v base, to by vlastně mohlo bejt vono :-).  
Dále jsem se smířil s tím, že GŘ má o 2 hlasy víc než já. Nesu to těžce – jen počkej, zajíci!  
Superzjištěním je však to, že všichni odpovídající věděli o výskytu individuí zvaných politik a vcelku 
kvalifikovaně je zařadili mezi tvory přebytečné až neužitečné, nanejvýše trpěné. O tom svědčí zejména obrovský 
náskok, s nímž v anketě suverénně zvítězil „žádný politik“. A pak že není koho volit! 
Šup k urnám, slibem nás přeci ještě nikdy nikdo neurazil a splnění se běžně nekontroluje, tak co! 
Váš celoživotně bezpartijní Generální rozhodčí Pavel Neumeister.  

Že by pracovní nasazení při přípravách  
dalších HBK anebo dlouho spekulovaný 

kladný vztah k alkoholu ??? 

GP HBK na exotické dovolené v Brazílii 
prchající před piraňami. Z jakých peněz 

si může  tento luxus dovolit ??? 

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

A jedna bajka nakonec  
O zebře: 
Mladá zebra si vyjde do světa. Jde takhle cestou a potká slepice. - Je,jej... copak vy jste zač? - My jsme slepice. - A 
k čemupak jste dobré? - My snášíme vejce.  Zebřička jde dál, a potká krávy. - A copak jste zač vy? - My jsme krá-
vy. - A k čemu jste dobré? - My dáváme mléko.  Mladinká zebra pokračuje v cestě, až narazí na ohradu s koňmi.  
- Je,jej... a kdo jste vy? - My jsme plemenní hřebci. - Jé, a k čemu jste dobří? Ten nejbližší si ji prohlédne od uší až k 
ocasu a opáčí: - Sundej si to pyžamo a my ti to předvedeme! 
A to je konec bajky. 
Ponaučení : Kdo se moc ptá, moc se dozví. 
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