
Vážení přátelé, kamarádi 

Když jsem opět dostal příležitost, ulevit si na úvodní straně našeho nejskvělejšího periodika, o tématu mé úvahy 

nebylo zdaleka pochyb.  Když jsem se 10. srpna 1996 na 9. Hrách bez katastru v Jarošově poprvé potkal se 

soutěžním družstvem z malé obce zvané Březiny, nemohl jsem v tu chvíli tušit jakého vskutku až historického 

okamžiku jsem byl přítomen. Po náročných „seznamovacích procedurách“, ze kterých mě bolela hlava ještě v 

pondělí, jsem se totiž dozvěděl, že moje geniální  recesistická myšlenka z roku 1992, není v širokém dalekém 

vesmíru zdaleka jediná. Rázem jsem zjistil, že „nějací šílenci“ z nějaké výspy Pardubického kraje, mají podobné, 

dalo by se říci až  totožné, smýšlení. A v tu chvíli jsem si slastně oddychl, že přeci jen na tu „recesistickou osvětu“ 

nebudu tak osamocen. A tím v žádném případě nechci zpochybňovat velké zásluhy všech  ostatních 

bezejmenných pořadatelů všelijakých, převážně vesnických akcí, které se týden co týden odehrávají po celé naší 

vlasti zaslíbené. 

Od tohoto prvního setkání již uplynulo neuvěřitelných 18 let a tato parta nádherných lidiček se za tu dobu 

pečlivě a právem usadila v tomto našem společném recesistickém soukolí zvaném Hry bez katastru. A co je 

důležité, dokázala nás třikrát úspěšně pohostit ve své, sice velikostí malé, ale o to víc činorodé obci. Skutečnost, 

že to pokaždé bylo v zimě (2002, 2004, 2013), pomalu začínala být pro tým tak „frustrující“, že vítězná motivace 

na letních hrách byla poslední dobou více než patrná. A zde se naplnilo ono známé rčení : „Kdo si počká ten se 

dočká“. Doslova „tropické“ vítězství vloni v Přívratu konečně zajistilo to toužebně vyhlížené letní pořadatelství a 

vy si díky tomu můžete prohlédnout další nový areál, který svojí nadmořskou výškou 615 m, jen těsně zůstává 

druhým nejvýše položeným areálem v historii našich her. (A vy můžete zapátrat v paměti, který že je položen 

nejvýše.)  

A teď mi dovolte něco málo čísel : krásně skoro polo kulaté 45. pokračování našich her je doprovázeno čtvrt 

kulatým 25. číslem našeho občasníku, a když se k tomu přičte skutečnost, že naši dnešní hostitelé „dokázali“ 

otočit datum zimních her (8.2.—2.8.), začínám nabývat nádherného pocitu, že tato skvělá parta dostala za svoje 

dosavadní neutuchající účinkování s námi, pěkně sladkou odměnu. :-)  A je jenom na nás všech ostatních, 

abychom si ji společně pěkně užili.  

Nádherně prožitý den Vám přeje 

Váš Generální ředitel HBK Tomáš Stejskal                

Březinám za odměnu 

 IV.Březinský 

HBKaleidoskop  

Hravě bezkatastrofálně letňo– zimňo dvojpololetní občasník 

Ročník : MMXIV Číslo : Dvacetpět letňí Březiny u Poličky   2. 8. 2014 

Odešel náš kamarád Standa 

V pátek 18. července nás nečekaně opustil náš společný kamarád, člen družstva Přívratu a hlavně nezapo-
menutelný organizátor všech přívratských akcí Standa Sedláček. Velice nás tato zpráva zasáhla a rodině 
vyjadřujeme opravdu upřímnou soustrast. Standovi vzkazujeme: „Staníku, budeš nám chybět, ale slibuje-
me, že tu "naši společnou káru" potáhneme dál i za tebe. Měli jsme, máme a budeme tě mít pořád stejně 
rádi. A díky za vše co jsi pro nás a hlavně své blízké ve svém životě udělal.“ 

...více na straně 4 
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Vítejte počtvrté na Březinách, ale poprvé v létě 

Březiny je malá, krásná vesnička na Českomoravské vrchovině. Malebným údolím v jižní části se vine 
říčka Svratka, která zde odděluje Čechy a Moravu. Podobně jako v okolních obcích, i zde jsou stavení 
roztroušena po místních kopcích, na kterých tvoří malé skupinky. Orientaci zde pak usnadňují názvy, 
kterými tyto části naší obce pojmenovali naše prababičky a pradědečkové. Každé z těchto míst má své 
kouzlo a stejně dobře se můžete cítit v Pasekách, v Hamrech, v Chalupách, v Domech, v Dolánkách 
nebo také například ve Zlomech.  
V lesích, kterými jsou Březiny doslova obklopeny, roste velké množství hub a dodnes žije mnoho různé 
zvěře. Kvůli mnoha skalním útvarům a krásným výhledům mají tyto lesy ještě větší kouzlo.  
 
Vznik obce se podle pověsti datuje do období třicetileté války, 
kdy obyvatelstvo okolních míst utíkalo před Švédy a ukrývalo se 
v "březině", krajině močálovité a neschůdné. Švédové, kteří do 
těchto míst vnikli, pro neschůdnost tuto krajinu opustili. Místa 
sušší začala být vyhledávána novými osadníky. Za tím prvním 
přicházeli další, kteří mýtili lesy a zdělávali pole, ne však v 
těsném sousedství těch předcházejících, ale každý sám pro sebe, 
na různých místech, aniž by pomýšleli na založení nové osady. 
Ještě před založením naší malé vesničky se musím zmínit o 
protějším břehu řeky Svratky, která zde odděluje Čechy a Moravu. Právě na břehu moravském bylo 
první osídlení tohoto kraje. Byla to ves Bezděkov, která byla později vypálena, podle pověsti 
švédskými vojsky, ale vyloučit nelze ani turecké nájezdníky. Nyní je v těchto místech pouze les.  

Roku 1558 koupil panství Rychmburské nejvyšší sudí království a 
chrudimský hejtman Zdeněk Berka z Dubé a Lipého. Některý z 
jeho potomků dal vybudovat na Březinách v roce 1696 sklářskou 
huť, takzvanou Berkovnu. Sklárna byla proslulá zvláště ve druhé 
polovině 18. a začátkem 19. století plochými, malovanými nebo 
řezanými pryskami na rosolku. V této době fungovaly na 
Březinách tři hamry na zpracování železa. V pozdější době patrně 
z nedostatku listnatých lesů, ze kterých se pálilo dřevěné uhlí v 
milířích, a na němž byly hamry přímo závislé, všechny zanikly. 
Počet obyvatel naší obce byl vždy přímo úměrný pracovní 

příležitosti. Na konci 19.století, v roce 1896 byl rekordní - asi 715 obyvatel. Ještě při sčítání lidu ve 30. 
letech 20. století bylo napočteno 574 osob, z čehož asi 180 Slováků, kteří zde pomáhali na odstranění 
škod lesní pohromy. Po druhé světové válce v 50. a 60. letech došlo k velkému odlivu obyvatel. V 
současné době se počet stálých obyvatel pohybuje kolem 160. 
 
Život místních obyvatel není lehký, ale Březiňák je tvor od 
přírody zvídavý, hravý a aktivní. Většina místních se ráda 
zapojuje do mnoha různých akcí, které jim nabízí Sdružení 
dobrovolných hasičů, Tělovýchovná jednota a občanské 
sdružení RKV. Právě zásluhou posledně jmenovaných Vás 
můžeme už počtvrté přivítat na HBK v naší obci. Rádi se smějí a 
tak se zaměřují především na “vhodné” využití volného času 
dětí a dospělých. Proto organizují Vesnické hry dospělých, Cestu 
pohádkovým lesem pro děti a dospělé, dětské karnevaly a maškarní bály, velmi populární Srazy 
samohybů a od roku 1996 se také zapojují do HBK, jezdí na výlety na kolách, na běžkách, na hory, na 
vodu, venčit kačery atd., no zkrátka snaží se aktivně, a hlavně s humorem „žít“. 

       
  Ať se Vám i dnes u nás líbí    Vaši Březiňáci 
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Ptejte se GŘ + GP + GR + GO = GŠ 
Pane generální rozhodčí : 

Taky žížaloidně chobotíš dole bez?  
Díval jsem se dnes ráno, je to stejné jako u kladeče otázky, a nejenom dole. 
Jaký doping užíváš a který soutěžícím toleruješ ? 
Na mne výborně působí dobrá nálada. Ta má tu výhodu, že se za ni neutratí. Nevýhodou je 
samozřejmě to, že ji nelze sehnat v prodejně, ale jenom mezi lidmi, což je naopak proti tomu kladně 
dobře pozitivně prima. Někteří všichni soutěžící mohou i 44 x potvrdit, že tolerance stran dopingu 
je bezbřehá. Matně vzpomínám, že jsme zcela výjimečně museli účastníky her přesvědčit, aby 
raději nepokračovali v závodění kvůli ztrátě stability a orientace a všeho. Dopadlo to v pohodě a 
dohodě velmi dobře. Všichni jsme se vždycky nakonec někam dopingali.  
Co říkáš na korupci – pivo za výhru ? 
Jestli to néni v naší kotlině až moc, si říkám.  
Plastika ? 
Ptáte se zasvěceně, miláčkové moji. Já totiž mám osobní zkušenost se silikonem, ale né kvůli 
oblinám, nýbrž kvůli specifické hmotnosti (větší než voda, říkali). Vydržel mi tři perné týdny a 
nikomu tuto zkušenost nedoporučuji. 
Paní generální prezidentko : 

Kolik máš koní? 
Musím tazatele zklamat, ale s koňmama si na mne prostě nepřijdete. Myslím, že jsem dnes spíše 
obklopena ptáky (nic osobního, drazí kolegové z GŠ!). Ptákománie je všude. Lidi se naparují jako 
pávi, civí jako vejři, hádají se o slepičí kvoč, mají kachní žaludky a kuří oka. Věší si hejly na nos, 
snášejí do hnízda a kradou jako straky. Chlubí se cizím peřím a jsou přelétaví, věčně sejčkují. Doma 
mají holubník a tam buď chytají lelky nebo vrkají jako holoubci či se pro každou maličkost 
načepejří a pak nadávají jako špačci. Ženský občas klofnou chlapa, ale holubičky, žežulky a 
křepelky se zakrátko změní v husy, slepice či krůty… A dost! Zavírám zobák! 
Jak se chová sexuální housenka ? 
Dle přesných pravidel, jinak bychom ji na GŠ bez milosti rozebrali (orálně samozřejmě) a 
pozastavili činnost v tomto oboru na všech HBK. Přesná pravidla najdete na webových stránkách. 
Na internetu se beztak najde každá blbina. 
Jak jste se měla včera v noci ? 
Tak nějak si nemohu vzpomenout. Jestli to nebude tím, že jsem večer usnula… 
Pane generální řediteli : 

Co říkáš dnešní meteorologické situaci ? 
Samotná meteorologická situace se pro dnešní den jeví poměrně dobře, slunce se možná ukáže 
možná taky ne, když budou mraky nacucaný tak si uleví, hlavně přes den bude světlo a v noci tma.  
Ale úplně nejdůležitější je, jak říká ten rozcuchanej pán v televizi, aby bylo slunce v duši !!! 

Jak vysoká pojistka je uzavřená na HBK ?  
Je pravda, že se v této oblasti nějaký ten čas pohybuji, ale mám obavu, že takovou koncentraci 
srandy, dobré nálady, kamarádství, recese a pozitivní energie nepojistí žádná ze současných 
pojišťoven. To si prostě musíme pomoci sami. 
Má žížala hlavu ?  
Je vidět, že víte koho se máte zeptat. To vím náhodou úplně přesně. Tento prvoústý článkovaný 
živočich s coelomovou dutinou, který se řadí do kmene kroužkovců, podkmene opaskovců a třídy 
maloštětinatců má přední část (hlavičku) užší a vybíhá v hmatový prstík, který napomáhá při 
orientaci, zadní část pak je naopak zaoblená. Ale jinak to jsou stejně pěkný potvory, protože vám 
po dešti lezou úplně všude a jak se rychle množí. 

Pane generální ombudsmane : 
Proč jsi nevzal fleka po Motejlovi ? 
Velmi jsem se touto nabídkou zabýval a zvažoval všechna pro i proti. Nakonec jsem dospěl 
k rozhodnutí, že by bylo nesprávné nechat se obklopit asistentkami a poradci,  jež většinu důležité 
práce vykonají za Vás. To není moje parketa. A hlavně, kdo by pak vykonával zodpovědnou funkci 
Generálního ombudsmana HBK ? Tato funkce je totiž doživotní a to rozhodlo….  
Proč pijete, když Vám to nechutná ? 
V zásadě člověk pije z několika důvodů. Jednak tekutiny bez obsahu C2H5OH za účelem přežití a 
zabránění dehydratace organismu. To je ten případ, kdy pijeme byť nám to někdy nechutná. 
Naprosto ojediněle ale nastane situace, kdy pijeme tekutiny s obsahem C2H5OH. Část takovéto 
tekutiny uspokojí fyzikální potřeby organismu ve smyslu zabránění dehydratace a část způsobí 
rozšafný pocit uvolnění těžko popsatelný a pro každého jedince originální. Může se stát, že v první 
chvíli Vám takový nápoj nechutná, ale právě pro jeho jedinečné vlastnosti ho občas pozřeme 
všichni. 
Jak s korupčním zákonem na HBK? 
Nebudeme na tom nic měnit, vše necháme tak, jak to fungovalo doposud a bez problémů. 



    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 poněkud mimo plán 
zavzpomínáme na našeho kamaráda Standu Sedláčka z Řetové.  
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Galerie Elity Her 
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Standa Sedláček 

Řetovský občan, přívratský organizátor, tramp, vedoucí fotbalového 
mužstva, šikovný bagrista, báječný kamarád a v neposlední řadě hlav-
ně láskyplný manžel a dědeček—to všechno bohužel už jenom byl 
Standa Sedláček. V pátek 18. července 2014 jsme se dozvěděli, že tento 
náš společný přítel nečekaně odešel z tohoto světa. Byla to, nejen pro 
mne, nečekaná zpráva, která mne hluboce ranila. V tu chvíli se mi 
před očima začal odvíjet film z momentů nespočet akcí, kdy jsem 
mohl být Standovi nablízku. V pátek 25. července jsem se zúčastnil 
posledního rozloučení, které se konalo na řetovském fotbalovém hřišti  
v areálu „Na Mandlu“. Smuteční řeč mně natolik dojala, že ji s laska-
vým svolením autora a rodiny zveřejňuji.  

 
„Člověk začne chápat život, teprve když začne myslet na smrt.“ 
Stojíme před rakví se Standou Sedláčkem a v mysli nám defiluje bezpočet vzpomínek. Roky života se slévají v řadu různě vý-
znamných epizod, které v těchto okamžicích nabývají na zcela nové důležitosti. Najednou jsme schopni ocenit a i docenit 
vlastnosti, jež ještě před pár dny pro nás nic neznamenaly. Právě tady, na místě posledního rozloučení, ve chvílích, kdy na-
vždy ztrácíme blízkého člověka, dokážeme mnohé pochopit. Dokážeme přehlédnout malicherné, bezvýznamné a nicotné věci, 
kterými jsme schopni si ubližovat, a pochopíme podstatu života. Cena za pochopení je ale vysoká… 
Standa Sedláček zemřel ve věku 58 let. Zemřel brzo. Nestačil rozdat všechno to, co pro každého, koho potkal, měl. A my jsme 
mu nestačili oplatit vším, čím jsme chtěli, a mohli. Standa byl rodilý řetovák. I když postupně nějaký čas bydlel v Ústí n. O. a 
České Třebové, kořeny ho přitáhly, společně s blízkými, zpět do Údolí husího krku. 
Standovým smyslem života byla rodina, řetovský fotbal a silný smysl pro kamarádství a recesi, které realizoval v přívratském 
spolku Miroslavovy země. 
Pět vnoučat, která měl od svých třech dětí, ho naplňovalo štěstím, hrdostí, pohodou a láskou. Takovou tou chlapskou láskou, 
za kterou se my chlapi tak trochu stydíme, mluvit o ni neumíme a nedáváme ji na odiv, ale o to pevnější a intenzivnější je. 
Vnoučata dědečkovu lásku cítila a stejným dílem oplácela. Dělala ho šťastným.  Šťastným dědečkem. 
Žil fotbalem. Od roku 1999, kdy se synem Standou přešel k řetovskému fotbalu, působil v klubu na různých, významných 
pozicích. Ve funkci vedoucího A mužstva výrazně přispěl k tomu, že v letech 2012/2013 řetovský tým vyhrál okresní přebor a 
po 34.letech postoupil do 1.B třídy. 
Zbytek volného času Standovi vyplňovaly aktivity v přívratském spolku, kde patřil, 
řečeno bez nadsázky, k tahounům. V promazaném organizačním soukolí akcí, jako 
je například GulášFestival, bude jeho šikovnost, tah na branku, smysl pro humor a 
hlavně flegmatický nadhled, nesmírně chybět. Jeho nasazení a někdy až nadpřiro-
zená ochota bude chybět celému Přívratu. 
Standa téměř 36 let pracoval ve stejném podniku. Posledních 20 let pracoval na bag-
ru, se kterým uměl, jak spousta z nás poznalo, velké divy. Jméno Stanislav Sedláček 
bude v podniku, nově díky synovi, žít i nadále. 
Standa od mládí trampoval. A tato vášeň ho provázela až do konce jeho života. 
K trampování přivedl již v útlém dětství svého syna, později i vnoučata…. 
Zavzpomínejme nyní na Standu a smiřme se. Najděme sílu sami v sobě ke smíření 
s jeho odchodem. Vyprovoďme zesnulého Standu na jeho poslední cestě tou nej-
krásnější vzpomínkou na něj a s vědomím vděčnosti, úcty a pokory. 
 
„Řekl jsem životu: Chtěl bych slyšet hovořit smrt.  A život promluvil trochu hlasitěji a řekl: Teď ji slyšíš!“  
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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.  
U příležitosti letního polokulatého jubilea jsme Generálnímu rozhodčímu  a ombudsmanovi HBK  stejně tak jako 
v minulém čísle Generálnímu řediteli a Generální prezidentce, položili dvě zvídavé otázky : 
 

1. Na kterých hrách Vám bylo za uplynulých 22 let nejpříjemněji ? 

GR: Tady je rozhodování hodně těžké, protože při hrách mi bylo dobře všude, blbě se mi dělalo někdy před (při 
přípravných výborech a předběžných kontrolách) a někdy zase po (třeba po urputném bezprostředním nočním 
hodnocení anebo při následných brutálních dozvucích). Rád vzpomínám na zimní hry v České Třebové Na 
Horách, které v roce 1999 organizovali přátelé z Orlických novin a příprava ležela hodně na kolegovi Glaserovi a 
my mu museli vydatně pomáhat těsně před startem. Tam příjemný pocit pramenil hlavně z toho, že nás nevyhnal 
brblavý soused a všechno se i přes nevyslovitelnou časovou napjatost a sněhovou břečku stihlo, a já si pak říkal, 
že mne už nemůže nic překvapit. 
Za nejpříjemnější bych si subjektivně dovolil označit 39. letní HBK na Kunčicích, tam jsem se bavil výborně, 
protože na mne nezbyly žádné starosti a to mé přirozené lenosti vyhovuje velmi. Ostatně v poslední době jsou 
pořadatelé skvělí a zcela soběstační vlastně všude. Moc pěkně se mi vzpomíná i na letní hry v Tisové v roce 2009 
(pamatujete na ty lijáky, v jejichž důsledku se program musel redukovat ?), protože já jsem si přímo z nich, tedy 
vlastně trochu oklikou, jelikož jsem vezl domů ředitele a před odjezdem z hřiště jsem ho musel odervat od 
pohárku, odjel k narození vnoučka s pořadovým číslem 3. 
GO: Jsem rád za tuto otázku, neboť po jejím přečtení jsem melancholicky zavzpomínal na Hry Bez Katastru, 
kterých jsem se účastnil ještě coby soutěžící za družstvo Prahy 4. Nejhezčí vzpomínky mám asi na 13. HBK v roce 
1998 konané v Českých Petrovicích. Hry v této malebné vísce na česko-polském pomezí proběhly sice pouze 
jednou, ale zato stály za to….. Už jen fakt, že to byly hry letní, já byl o šestnáct let mladší a v družstvu jsme měli 
krásná mladá děvčata. Krásná mladá děvčata ostatně byla ve všech zúčastněných družstvech a vodní disciplíny 
v místním koupališti je udělaly ještě krásnější. Však to tehdy ocenilo na 600 diváků. Na tyto hry mám bezesporu 
jen ty nejpříjemnější vzpomínky.  
 
2. Na které hry si nejčastěji vzpomenete v souvislosti s počasím ? 
GR: Pěkně usmažený jsem byl loni v létě v Přívratu, to si GŘ rozčísl čelo o vlastní schod, a s umným žebříčkem 
nad okem se schoval pod přístřešek a tam odtud mne dálkově ovládal bez ohledu na sluneční úpal a moji žízeň. 
Hezké byly zimní hry zde na Březinách se sněhem z pilin v roce 2002. Ovšem bezkonkurenční byly letní hry na 
Mandlu v roce 2006, kdy nám při vodní soutěži na rybníce v ledovém dešti a větru tvrdly bradavky bez rozdílu 
pohlaví. Tak mne napadlo, jestli by od nynějška neměli organizátoři HBK skládat nějakou kauci právě 
s odpovědností za správné počasí, kterou by opatroval a jejím užití rozhodoval generální štáb nebo přímo GR. 
Jsem moc rád, že se mnou souhlasíte. Váš GR.  

GO: Fakt, že všechny Hry Bez Katastru, ať letní či zimní, jejich průběh, spokojenost soutěžících i diváků a 

přiměřený zisk či co nejmenší prodělek pořadatelů jsou více či méně závislé na počasí, které panuje v den konání 

her je svatá pravda. Vzpomínám na 6.HBK v Horní Čermné, kde soutěžící stojící bez bot a bosí ve sněhu 

v třeskutém mrazu vznášeli protesty na nelidské podmínky disciplín. Inu byly to zimní hry, tak prostě mrzlo a 

byl sníh. Z letních her se mi vybavují 26.HBK na Mandlu v roce 2006. Ten den vůbec nepřipomínal léto a přesto se 

hry povedly včetně vodních disciplín na místním rybníku. Rumu se tenkrát vypilo opravdu hodně…….. 

Řekli o (po) hrách 

Nej HBK  
V této  stálé rubrice Vás seznamujeme se všemi nej našich her. Dnes si připomeneme opět trochu zeměpisu a 

podíváme se na největší a nejmenší počet obyvatel pořádajících měst a obcí 
 

Nejvíce a nejméně obydlené pořádající obce, kde se odehrály HBK 
 
Nejvíce obydlené obce:      Nejméně obydlené obce: 
 
Česká Třebová  16 069 obyvatel    České Petrovice 149 obyvatel 
Ústí nad Orlicí  14 377 obyvatel    Březiny   154 obyvatel 
Letohrad   6 192 obyvatel    Jarošov   179 obyvatel 
Dolní Dobrouč   2 574 obyvatel    Bučina   223 obyvatel 



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.  

Deník blondýnky 

Začala GP provozovat černou magii ? Je 
toto její skutečná podoba ? Jsou výsled-
ky, nad kterými bdí, skutečně pravé ??? 

 Dlouhej kouř, sběračka na hlavě, pupík 
venku ? Kam se poděla vážnost  

Generální prezidentky ??? 

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

5. leden—A je to, mám řidičák! Konečně můžu řídit auto a nemusím poslouchat instruktora: "Tady je zákaz vjezdu!", "Jedete v protis-
měru!", "Pozor na tu starou dámu! Brzděte! Brzděte!" a podobně. Nevím, jak jsem to mohla ty dva roky vydržet! 
8.leden—Autoškola zorganizovala party na oslavu mého odchodu. Přišli všichni instruktoři. Jeden se mi svěřil, že se za mě šel po-
modlit, druhý měl slzy v očích a všichni společně tvrdili, že se při této příležitosti opijí. Bylo to velmi příjemné, ale myslím si, že až 
taková oslava byla trochu přehnaná. 
12.leden—Koupila jsem si auto. Musela jsem ho však nechat v prodejně, aby vyměnili zadní nárazník. Při odchodu jsem totiž namís-
to jedničky zařadila zpátečku. To bude tím, že jsem už týden neseděla za volantem. 
14.leden—Konečně mám svoje auto. Při odchodu z parkoviště jsem byla tak šťastná, že jsem se rozhodla udělat si výlet. Ostatní řidiči 
měli stejný nápad. Jezdili za mnou a troubili jak na svatbě. Nechtěla jsem být nepříjemná, tak jsem se připojila k jejich hře a zpomalila 
z 10 na 5 km/h. Všem se to moc líbilo a troubili ještě víc. 
22. leden—Mám úžasné sousedy. Vyrobili tabulku s velkým nápisem: POZOR PŘI PARKOVÁNÍ! Bílou barvou pro mě vyznačili 
velký box na stání a zakázali dětem hrát si venku, kde parkuji. Asi, aby mě moc neznervózňovali. Je to velmi milé... 
31. leden—Všichni řidiči na mě troubí a dělají různá gesta. Je to milé, ale trošku nebezpečné. Když mi jeden chtěl cosi říct, nevěděla 
jsem, jak otevřít okno. Jak jsem hledala, tak jsem do někoho narazila. Naštěstí jsem jela svojí výletní rychlostí 10 km/h. 
19. únor—Město je velmi špatně osvětlené. Dnes jsem jela poprvé autem v noci a celou dobu jsem musela mít zapnuté dálkové světla, 
abych lépe viděla. Ostatní  řidiči si mysleli to samé. Když mě spatřili, také si zapnuli dálková světla a troubili. Je to trochu nebezpeč-
né. A takhle troubit by už neměli, ruší  lidi. 
26. únor—Dnes jsem měla nehodu. Nedařilo se mi odbočit z kruhového objezdu. Bylo na něm totiž moc aut (nechci přehánět, ale byly 
tam aspoň čtyři). Jezdila jsem pořád dokola, držela se středu. Čekala jsem na svojí příležitost, do té doby, než jsem se unavila a nara-
zila do pomníku ve středu objezdu. Myslím si, že by měli omezit dopravu na kruhovém objezdu na jedno auto. 
3. březen—Pronásleduje mne neštěstí. Když jsem vyjížděla z garáže, omylem jsem si spletla brzdu s plynem. Narazila jsem do auta 
přede mnou a rozbila mu celý pravý bok. Auto náhodou řídil instruktor autoškoly, který mi dal řidičák. Dobrý člověk, o tom netřeba 
pochybovat. Trvala jsem na tom, že je to moje chyba, ale on jen velmi slušně opakoval: "Bože, odpusť mi! Bože, odpusť mi!". 


