
 Vážení, hraví, blázniví, katastrální, ale hlavně skvělí a milí človíčkové.   
Není to tak dlouho (31.7.2010 pozn. red.), co jsem na tomto místě vzpomínal 
na nádherný vstup té naší slečny do dospělosti a už je tady další významný 
milník toho „našeho nového dospěláka“. Štyridsať, forty, forti, vierzig, 
quarante, quaranta, quarenta, cuarenta, cópok, patruzeci, dyzet, 
četyrynadeset, štirideset, četrdest, četrdeset, fyrre, fyrtio, kirk, 
neljäkymmentä, negyven, veertig, czterdzieści, bón mu‘o‘i, kvardek, 
pedwar deg, deč, … tak a ještě mnohokrát jinak se dá přeložit číslovka, 
která nám o letošní zimě nádherně pózuje u názvu našich her. A to 
znamená jediné : že se nám počet našich společných dovádění hodně moc 
pěkně zakulatil. A to tak, že velmi. Náročná a velice špatně uchopitelná 
filozofická otázka by mohla znít velmi prostě : PROČ ???  A odpověď by 
mohla znít  a také zní ještě prostěji : PROTO !!!  Protože po číslovce 39 

logicky následuje číslovka 40, ale hlavně, protože vy všichni i nadále pravidelně navštěvujete a obětujete svůj 
drahocenný čas a svou nenahraditelnou přítomností pokládáte ty pravé dary na oltář pohody, zábavy a recese, 
zvoucí se Hry bez katastru.  Osobně jsem hodně rád, že tyto kulatiny můžeme absolvovat a věřím, že i patřičně 
oslavit, u našich kamarádů zde v Přívratě. Nejen, že si své pořadatelství úporně vybojovali na loňských zimních 
hrách v Řetové,  ale hlavně jejich „absolutní recesistický duch“ je už dopředu pasuje na ty jediné a pravé 
organizátory pro takovouto příležitost. Stejný pocit také přeji Vám, abychom v této „Mekce recese a dobré 
nálady“, bezezbytku naplnili hlavní myšlenku našich her a v příjemné atmosféře si užili toto naše společné 
jubileum. A co popřát té naší Hravé Bezvadné Krasavici ? V první řadě, ať už teď začíná trénovat na druhou 
červencovou sobotu, aby byla v patřičné kondici na oslavy svých dvacetin. V řadě druhé nespočet dostatečně 
nádherných, pohodových až mírně, ale i hodně šílených lidiček, tak jako doposud. V neposlední řadě pak do 
budoucna dostatek nových nápadů, podnětů a vylepšení našeho společného dovádění. 
         Váš Generální ředitel Tomáš Stejskal 

Čtyřicítka 

 

II.přívratský 
HBKaleidoskop  

Hravě bezkatastrofálně letňo– zimňo dvojpololetní občasník 

Ročník : MMXII Číslo : Dvacet jedna zimňý Přívrat   18. 2. 2012 

Jak si udržet zdravou hladinu šílenství (pokračování)  
10. Zavolejte na svůj vlastní záznamník a zanechte si vzkaz, aniž byste se pokoušeli měnit svůj hlas. 
11. Vybídněte své kolegy, aby se k Vám přidali v synchronizovaném baletu na židlích. 
12. Postavte odpadkový koš na Váš pracovní stůl a přilepte na něj štítek „ příchozí pošta“. 
13. Vytvořte si fóbii ze sešívaček. 
14. Nepoužívejte žádná interpunkční znaménka. 
15. Pokud možno, co nejčastěji místo chůze poskakujte. 
16. Jděte na recitál moderní poezie a zeptejte se, proč se verše nerýmují 
17. Svému šéfovi řekněte: “Ty hlasy v mé hlavě mne nijak neobtěžují, ale hrozně mi vadí ty hlasy ve vaší hlavě“. 
18. Při odchodu ze ZOO, začněte běžet směrem k parkovišti a křičte: “Zachraň se kdo můžeš, utekl jim !“ 
19. Po večeři svým dětem řekněte: „V rámci úsporných opatření se budeme muset jednoho z Vás zbavit.“ 
20. Pokaždé když spatříte koště, zvolejte: „Miláčku, tvá maminka přijela!“ 



Stránka 2   

Vítejte podruhé v zemi krále Miroslava, vítejte v Přívratě 

    
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, nechával se donedávna pravidelně volit 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 
 

Vyhecovaní 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.  
   Určitě všichni víte, že družstvo Miroslavovy země již pořádalo 34. HBK a myslíme si, že se nám povedly. Po 
loňském vítězství v Řetové jsme proto neváhali a přislíbili pořádání jubilejních 40. HBK. Příprava byla náročná, 
poslední dny hektické, mrazy se stěhují zpátky na východ a my se na Vás už těšíme. 
    

Ať se Vám všem líbí na jubilejních 40. HBK v Přívratu!!!  

http://www.privrat.cz
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Ptejte se GŘ + GP + GR + GO = GŠ 
Pane generální rozhodčí : 
Donesly se nám určité znepokojivé zprávy o vašich podivných stravovacích zvycích ve vašem 
okolí ? Můžete nám odpovědět , proč místo srnek jíte psy ? 
To by mne opravdu zajímalo, kde jste tuto vysoce choulostivou věc vyhrabali, asi si Vás nechám 
prověřit ! Ale když už je otázka na světě, tak v rámci zachování všech demokratických principů v 
našem vrcholném údu odpovídám, že to je přeci jasné, alespoň občas se potřebuju dotýkat 
zakrouceného ocásku, byť by byl malý a Voříškův ( promiň Ivoši). A vůbec : dle přesného zjištění z 
ČSÚ je statisticky dokázáno nejen to, že Slunce vyjde (skoro) každé ráno, ale také to, že v průměrné 
české vesnici počet ulovitelných psů značně převyšuje počet dohonitelných srnek. A vůbec, zkuste 
chytit srnce na zelenýho buřta, vy chytráci… A vůbec… 
Kolik máte sexu za týden. Je to návykové ? 
Někde jsem se dočetl, že při hezkém milování vydá člověk (muž i žena  i ….) tolik energie, jako 
kdyby uběhl patnáct (15!!) kilometrů. Zatímco tento druhý způsob výdeje energie jsem vůbec 
nikdy, a to ani jednou, nezkusil, tak na variantu první si občas značně matně vzpomenu. Z toho 
nelogicky plyne, že ač je to hezké, nelze o trvalém návyku hovořit.  
Paní generální prezidentko : 
Kolik stojí kilo hrušek, když jedna stojí v širém poli ? 
Toto je prastará matematická úloha. I méně geniální matematikové než jsem já (např. Tháles z 
Milétu, Pythagoras, Bolzano či Maruška Kosinová) s ní měli nemalý problém. Píšu-li nemalý, 
myslím tím více než poloviční a každý z nás ví, že obě poloviny jsou naprosto stejné. Větší 
polovina se však na přesné hodnotě né a né shodnout. Proto i já činím odhad (ale kvalifikovaný) : 
kilo hrušek stojí, když jsou v sáčku. Stojí-li jednotlivě občas spadnou. Tento výsledek je potvrzen i 
vyřešením soustavy parciálně diferenciálních rovnic uspořádaných do vektorů, resp. matic a tím je 
potvrzena i teorie grup s použitím tenzorových systémů. Ovšem pouze v inerciálním uspořádání. 
Jaký máte názor na: „Hanba mužům, kterým žena vládne“? 
Je-li tato žena geniální (jako já) a tvrdě to (tu genialitu myslím) vyžaduje i po mužích (jako já), pak 
bych se přiklonila k názoru, že výše uvedená citace je historicky nepodložená. Správně to má být 
„Chvála mužům, kterým žena vládne“! Rozhodně však souhlasím s prověřenou a v letopisech 
zaznamenanou obdobou „Chvála mužům, kterým žena mládne“ (jako já!!!). 
Vaše míry : výška, váha, tlak ? 
Sama za sebe nemohu sloužit a proto souhrnné údaje za GŠ jsou tyto : Vážíme  759,8 kg s plnou 
polní. Výšíme 82,7 dm na chůdách a tlak máme, až to někdy nestíháme. 
Pane generální řediteli : 
V jedné vaší přípravě na konzultační schůzku byla objevena hrubka ? Může si vůbec Generální 
ředitel dovolit napsat návrh s ch ? 
   Vy teda máte otázky ! V Africe se vraždí nevinné děti, ozónová díra se zvětšuje, ve světě řádí 
teroristé, kosmický výzkum je v ohrožení, Číňanů je čím dál víc  a Vám vadí jedno pitomý 
písmenko. Ale aby bylo jasno, že v rámci již zmiňovaného zachování demokratických principů ve 
vrcholném orgánu HBK odpovídáme na všechny (i debilní) otázky, nemohu jinak než odpovědět. 
Dle výpovědí mé rodiny a náhodných spolunocležníků vydávám v noci blíže nespecifikované 
zvuky, které tímto písmenem začínají a tudíž si myslím, že mám k tomuto písmenu poněkud 
vřelejší vztah než ostatní. Na druhou stranu již dávno jsem chtěl, bohužel neúspěšně, prosadit, aby 
se psalo tak jak se říká (podívejte se jaké problémy s tím mají Američané a jim podobní, a proč si 
myslíte že Rusové nemají H). A nakonec mně osobně návrch s h připadá příliš obyčejný, vždyť na 
h končí ledacos, když už to tak i nezačíná. 
Podle čeho si vybíráte sekretářky ? 
Na výběr této vysoce zodpovědné funkce existovala dříve složitá procedura. Nejprve se adeptka 
postupně podrobovala „přijímací proceduře“  u jednotlivých členů GŠ a potom následoval konkurz 
za účasti všech členů GŠ. Když ani potom sama neutekla, byla přijata. V okamžiku kdy se na tuto 
pozici hlásila manželka, byla tato naprosto zastaralá procedura zrušena. 

Pane generální ombudsmane : 
Jak s korupčním zákonem na HBK? 
Obávám se, že je tazatel s touto otázkou, malinko mimo misku (nebo mísu !??). V naprosto čistém 
prostředí HBK jsme totiž s korupcí nikdy ani nezačali, poněvadž systémem naprosto dobrovolných 
příspěvků od soutěžních družstev jsme k tomu nikdy nezadali sebemenší příležitost. 
Kdy se začnou na HBK dělat testy na pohlaví? 
Tato možnost je tu od samého začátku existence našich her, ale doposud tento test nikdo 
nevyžadoval. Za celý Generální štáb ovšem jednoznačně prohlašuji, že jsme, po obdržení 
genetického materiálu, připraveni tento test provést. Jenom se potom nedivte co Vám všechno 
objevíme. 
Nevadí ti tvá orientace? 
Nevadí, mám v autě navigaci. 



    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 naše 
dnešní hostitele, domácí družstvo Přívratu. 
 

 
 Naši dnešní hostitelé mají s pořádáním kulturních a recesistických akcí 
bohaté zkušenosti. Jejich skvělá parta nás již jednou hostila u příležitosti 
34. Her bez katastru. A proto byla volba na družstvo v této rubrice 
jednoznačná. O družstvu hovoří Eva Podhajská : 
 
Byli jsme velice potěšeni, že si nás Generální štáb konečně všiml a požádal 
o příspěvek do Galerie Elity Her. No jo, ale co napsat, když se her 
účastníme teprve od roku 2005 a o Přívratu si můžete přečíst v uvítání. Tak 
snad jak to všechno začalo. 
   Družstvo Mandlu jednou tak krásně vychválilo nějaké hry se samými 
bláznivými disciplínami, že jsme si řekli proč to taky nezkusit a založili 
jsme naše první soutěžní družstvo a tehdy na divokou kartu jsme se 
zúčastnili mrazivých 26. HBK na Mandlu. Tenkrát jsme tam přijeli 
připraveni všem to natřít a ukázat jak jsme dobří. A taky to dobře dopadlo. 

Přežili jsme a skončili třetí, ale od konce. Za to jsme zjistili, že jsme stejně 
praštění jako ostatní, kteří se her účastní a od té doby jsme žádné HBK 
nevynechali. Poprvé jsme se dostali do finále na zimních hrách ve 
Sloupnici. Nevím, jestli jsme z radosti přehnali doping nebo proto, že náš 
král Mirek místo soutěžení lyžoval v Alpách, prostě finálové disciplíny 
byly nad naše síly, ale 12. místo byl úspěch. 
   Na HBK nejezdíme za vítězstvím (i když pokaždé chceme vyhrát!), ale 
pro zábavu. Mnozí z Vás si jistě vzpomenou, že na letní HBK na Mandl 
jsme přijeli na lyžích a na zimní do Dobrouče v koupacích úborech. 
Někteří z nás nezapomenou na HBK v Boříkovicích kam jsme přijeli o den 
dříve s vojenským stanem jako předvoj. Asi víte jak je vojenský stan velký 
a kolik má kůlů a šňůr. Nás bylo jen 6 a z toho Mirka bolela záda a nemohl 
se hýbat a já měla zlomenou ruku. Standa obíhal stan, napínal a přivazoval 

šňůry a pořád říkal, co kdo má držet 
nebo už může pustit. No prostě atrakce, ale povedlo se a to pivo jsme si 
fakt zasloužili. 
   Jak jsme na kterých hrách dopadli, na tom celkem nezáleží, ale pokud to 
chcete vědět, tak jukněte na www.hbk.cz/zajimavosti a tam je všechno. 
 Družstvo Miroslavovy země (společnost pro veselejší současnost) pořádá 
každý rok menší Zimní údolní hry pro pobavení své, soutěžících i diváků 
a věří, že se opravdu všichni baví. Aby se náhodou nenudilo, pořádalo 
loni 1. ročník Guláš festivalu. A protože je to opravdu dobrá parta, schází 
se každý týden a tráví spolu nejméně dva prodloužené víkendy v roce ve 
skalách nebo na horách. 
   Přeju, aby bylo na světě veseleji všem, kteří se nechtějí nudit u 
televize a umí si užít legraci s partou stejně postižených.  
    
Eva - samozvaný generální manažer družstva Miroslavovy země   

Stránka 4   

Galerie Elity Her 
G 

E 
H 

Přívrat 

Historicky první družstvo Přívratu 
zachycené hledáčkem fotoaparátu na 

zimních 26. HBK na Mandlu.  

Své zemi vládne vlídný a pohostinný 
král Miroslav. 

Potok, který protéká přívratskou 
návsí, tradičně na hry zakryje  

speciální konstrukce. 

http://www.hbk.cz/zajimavosti


     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 Přívratě budou slavnostně předána tato ocenění : 

 
Zvláštní poděkování GŠ HBK za totální nasazení pro HBK 

Martinovi Hofmanovi 
za důsledné plnění stanovených úkolů v HBK,  

za příkladné naplňování a šíření hlavní myšlenky HBK  
 

Zvláštní cenu GŠ HBK za totální nasazení pro HBK 
družstvu BRNA 

za osobní obětavost a statečnost pro HBK,  
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 37. Her bez katastru jsme se soutěžících zeptali zda-li ví jaký je 
součet věku všech členů Generálního štábu. Výsledky z větší části nepotěšily generální matadory a proto se o ně podělíme i s 
našimi čtenáři. 
 Nejprve uvedeme jak měla znít správná odpověď :  
37. hry bez katastru se konaly 31. 7. 2010 čili věk počítáme k tomuto datu. 
Správný celkový součet celého GŠ    197 let 
Generální ředitel Tomáš Stejskal    42 let 
Generální prezidentka Zdena Krejčová   u žen se přece věk 45 let neříká :-) 
Generální rozhodčí Pavel Neumeister   62 let 
Generální ombudsman Jaroslav Hubálek   48 let 
 
Odpovědi se po složitém vyhodnocování podařilo rozdělit do 4 kategorií : 
 
Nejlepší : 198, 199, 200, do 200 moc nechybí,      
 
Potěšující : 72,5, 80, 83, 96, 97, 120, 140, 141, 150, 153, 169, 170, 171, 172, 173, 180, 189, 190, dorostenci, v nejlepších letech, 
náctiletí, krásný věk, takové číslo se neopovažuji napsat, dle IQ, tolik prstů nemám, jsou mladí,   
 
Nepotěšující : 204, 208, 210, 211, 212, 215, 218, 222, 230, 231, 240, 243, zhruba 247, 250, 258, 265, 300, CCC, nevíme, moc, 
 
Nasrávací : -658, -268, 1, 3, 4, 5, 6, 18, 20, 21, 40, 49, 330, 367, 321, 400, 421, 456, 500, 600, 1000, 2010, 2012, to hodně moc,  
domov důchodců by čučel, do tolika neumím, no coment, starší jak hnědé uhlí, nepočítaně, neumím počítat, hádej, stránka 
nelze zobrazit, ???,  
 
Za dokonalou znalost Generálního štábu jsou pochválena družstva Dolní Dobrouče, Pusté Rybné, Martina Hvězdová z 
Brna a Marie Kopecká z Budislavi. 
 
Nejpřesnější hodnotu 198 uvedl Martin Hofman z družstva Kunčic. GŠ se rozhodl jeho výkon ocenit drobnou odměnou. 

Řekli o (po) hrách 

Nej HBK  

Udělena další ocenění GŠ HBK 

V této  stálé rubrice Vás seznamujeme se všemi nej našich her. Dnes se podíváme na kterých hrách byl  
 

největší a nejmenší počet disciplín. 
 

Nejmenší počet 6 disciplín měly hry s pořadovým číslem 1 až 6 a to konkrétně, dvakrát na Orlici, dvakrát v 
Horní Čermné, jednou v Petrovicích a v Dolní Dobrouči. Důvodem bylo, že se nesoutěžilo v prolínací a finalové 
části a všechna družstva absolvovala všechny disciplíny. 
 
Největší počet 9 disciplín nám přichystali dvakrát pořadatelé z Dolní Dobrouče, a to konkrétně na 19. v létě roku 
2001 a na 25. rovněž v létě roku 2004. Zatím naposledy bylo 9 disciplín na 37. HBK v Janově. 



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

Selský rozum 
Pase ovčák ovce na zelené louce. Najednou, co to? Po horské cestě přijíždí bavorák a za ním se táhnou oblaka prachu. Za 
volantem sedí  mladý muž ve skvěle padnoucím obleku od Broniho, v naleštěných botách od Gucciho, vázanka je D + G a na 
očích má tmavé brýle Ray Ban. Stisknutím tlačítka stáhne okénko, vykloní se a povídá: „Hej, ovčáku, když ti řeknu, kolik máš 
ve svém stádě ovcí, dáš mi jednu?“  Ovčák se pomalu podívá na úspěšného mladého muže a řekne klidně: „Ale jo, proč ne?“ 
Úspěšný mladý muž zaparkuje svůj bavorák, vytáhne notebook Dell, připojí ho ke svému mobilu AT&T, pomocí GPS určí 
svoji polohu, pak se připojí na satelit ESA, kde zadá svoje souřadnice a vyžádá si pořízení řady fotografií s maximálním 
rozlišením. Pak pomocí Photoshopu otevře pořízené digitální obrázky a exportuje je do zpracovatelského střediska v 
Hamburku. Během pár vteřin dostane na svůj Palm Pilot zprávu, že obrázky jsou zpracovány a uloženy v databázi SQL. 
Propojí databázi s Excelem, kde má stovky složitých vzorců, a uploaduje všechna uložená data. Po několika minutách má data 
zpracovaná. Vytiskne je na miniaturní barevné tiskárně HP LaserJet jako stopadesátistránkovou zprávu a otočí se k ovčákovi:  
„Máš přesně 1586 ovcí!“ 
„To je pravda. Takže podle naší domluvy si můžete vybrat jednu ovci.“ 
Ovčák pozoruje pobaveně mladého muže, jak se snaží napasovat jedno zvíře do kufru auta, a pak povídá:  
„Když Vám řeknu, jaké je Vaše povolání, vrátíte mi, co jste si vzal?“ 
Mladý muž se na vteřinu zamyslí a odpoví:  
„Jistě.“ 
„Jste konzultant Evropské unie.“ řekne ovčák.  
Mladému muži spadne čelist: „To je pravda. Jak jste to poznal?“ 
„Vůbec jsem nemusel hádat.“ povídá ovčák. „Přijel jste, aniž by pro vás kdokoliv poslal. Chtěl jste dostat zaplaceno za 
odpověď, kterou jsem už dávno znal - navíc na otázku, na kterou jsem se ani neptal, a přitom o mé práci víte úplný hovno.  
A teď mi vraťte mého psa !“ 

Někteří domácí mazlíčkové musí někdy 
snášet různé výstřelky svých soutěžících 

páníčků. Ví o tom paní Kubišová ???  

Že by pan senátor trpěl nedostatkem  
peněz, že si musí přivydělávat jako  

pomocný dělník ??? 

V této rubrice pro Vás naši redaktoři s nasazením života shánějí „důvěrné“ informace ze zákulisí HBK. 
Dnes jsme vybrali pár fotografií ze 34. HBK v Přívratě. 
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