
Vážení přátelé, kamarádi 

     To prý Česko nezažilo! Rok 2015 přinese lavinu sportovních šampionátů. Pravda, rozdílného 
významu a úrovně, ale i tak určitě zavalí české fandy. Bude to rok vskutku supersportovní. Hokejové 
MS nemá smysl příliš rozebírat, neboť lístky na většinu zápasů jsou již vyprodané. Dokonce i já, 
představitelka tak významného čelního údu, jsem utřela hubu. V Táboře bojovali cyklokrosaři na svém 
MS již minulý týden. Atleti se poperou o evropské tituly v hale v březnu v Praze, fotbalisté do 21 let 
budou bojovat nejen o evropský titul, ale i postup do Ria (nevím proč, když ostatní jsou už všichni v 
Mexiku), v Račickém kanále (vodním) si to rozdají (budou soupeřit) evropští kanoisté. Vedle přílivu 
šampionátů nechybějí ani letos seriálové podniky, většinou tradiční. Biatlonisté právě teď bojují ve SP 
v Novém Městě na Moravě, ve hře je i případné finále Fed  a Davis Cupu, na své si přijdou i fandové 
motorismu – MS motocyklů v Brně (teda snad), GP na ploché dráze či MS motokrosařů v Lokti. A 
zapomenout nemůžeme ani na dojezd kvalifikace fotbalového ME (odborníci tvrdí, že postup už je 
blizoučko, že už to snad ani nejde pokazit). Letošní nabídku by mohlo prý přebít snad jen to, že by 
Česko někdy hostilo olympiádu – tedy podle odborníků (aspoň si tak říkají). 
     Tak já vám teda něco řeknu (vlastně napíšu)! Ti takzvaní odborníci většinou ani netuší, že ten 
nejočekávanější, nejpřitažlivější, nejoslavovanější, nejvytouženější, nejpropracovanější, nejvšestranější, 
nejmasovatější (někdy to je pěkný maso!), nejnadrženější a nejnezkoRUMpovanější (uznejte – bez 
nadržování a pravidelného dodržování pitného režimu by to nešlo), zkrátka nejkrásnější a vpravdě 
nejgeniálnější sportovní podnik v celém vesmíru a přilehlých koloniích se koná již drahně let bez 
ohledu na letopočet a zajímavé zkratky (myslím MS, ME, SP, GP apod.), a to dokonce dvakrát ročně! 
Ať si to někdo z organizátorů výše uvedených „superpodniků“ zkusí, a tak jako my jede stále dále (a 
bez dluhů!).  
     Buďte vítáni ve Sloupnici na 46. HBK! Užijte si dnešní klání v pohodě, s humorem a v dobré náladě. 
A to vše rozdávejte plnými hrstmi (plnýma hrstmamy by taky šlo) všem okolo i v následujících dnech. 
 

Vaše generální prezidentka HBK 

Mým národům 

 Jonatánův 

HBKaleidoskop  

Hravě bezkatastrofálně letňo– zimňo dvojpololetní občasník 

Ročník : MMXV Číslo : Dvacetšet zymňý Sloupnice 7. 2. 2015 

Pět perel moudrosti 

Za peníze si štěstí nekoupíš, ale je lepší brečet v limuzíně než v autobusu … 
 

Nepříteli odpusť, ale dobře si zapamatuj jméno toho hajzla … 
 

Pomoz někomu, když má problém … on si rád vzpomene až bude mít další 
 

Spousta lidí je naživu jen proto, že je nelegální je zabít … 
 

Chlast problémy neřeší, ale mléko také ne ... 
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Vítejte v obci žáků 3.B a psa Jonatána 

Tak tedy vítejte. My jsme pro tentokrát o naší pokrokové obci nechali hovořit zdroj nejpovolanější —  
naše dobře známé na krátko utržené sluchátko. 
  

Sluchátko, sluchátko, kde Sloupnici najdeme? 
To je jednoduché. Najdete ji v nehlubokém údolí, které tvoří západní výběžky Českomoravské vysočiny. Nachází se 

v oblasti mezi městy Litomyšl, Česká Třebová, Ústí nad Orlicí, Choceň a Vysoké Mýto. Obec se rozkládá na březích potoka 
zvaného Labíčko, Bílá Labuť či Labutěnka. Přesněji podle GPS souřadnic 16°20‘22‘‘E , 49°55‘17‘‘N. 

Sluchátko, sluchátko, my bychom si přáli vědět, proč se Sloupnice jmenuje Sloupnice? 
Název Sloupnice pochází nejspíš od sloupnického potoka, pojmenování potoka 
pak od slova „slup“ – koš na chytání ryb. 

Sluchátko, sluchátko, řekni, jak je Sloupnice velká? 
Sloupnice má výrazně protáhlý tvar v délce cca 7 km. Počet obyvatel je 1691 ke 
dni 31.12.2013. 

Sluchátko, sluchátko, povíš nám něco z historie obce Sloupnice? 
No proč ne. První písemná zmínka o vsi Sloupnice je z roku 1292 z darovací 
listiny krále Václava II.. V listině daroval lanšperské panství cisterciánskému 
klášteru na Zbraslavi. Ves střídala majitele, později, koncem 15. století přešla do 
vlastnictví města Litomyšl. Tedy ne celá, malá část byla součástí choceňského 
panství. Tak to zůstalo až do zrušení poddanství roku 1848. Sloupnice byla 
rozdělena na Horní Sloupnici a Dolní Sloupnici. Poprvé byla obec sloučena 
císařským patentem v roce 1788. Roku 1924 se vesnice opět rozdělila, aby se 
roku 1976 opět spojila a nesla název pouze Sloupnice.  

Sluchátko, sluchátko, znáš nějaké významné stavby ve Sloupnici? 
Znám. Katolický kostel, který je písemně doložen od 14. století a do dnešní podoby byl přestavěn roku 1712. Evangelický kostel 
z roku 1795.  Sokolovna postavena roku 1930 nebo budova školy z roku 1914. Bývalý klášter Milosrdných sester sv. Karla 
Boromejského a církevní škola z roku 1868 je dnes sídlem Domova pro seniory. 

Sluchátko, sluchátko, jsou ve Sloupnici nějaké spolky? 
To víte, že jsou. SDH Horní Sloupnice, SDH Dolní Sloupnice, MSČČK, Divadelní spolek DOVEDA, Klub Českých turistů, 
Sportovní klub Sloupnice, myslivecké sdružení Březina, myslivecké sdružení Háje, Jezdecký klub Sloupnice. 

Sluchátko, sluchátko, my bychom si přáli vědět, co všechno mají „sloupeňáci“ ve vesnici. 
Mají školu, školku, obecní knihovnu, dvě hasičárny, dvě dětská hřiště, zdravotní středisko s praktickým lékařem pro dospělé i 
pro děti, se stomatologií a dentální hygienou, lékárnou. Sokolovnu, Rodinné centrum Kopretina, Domov pro seniory, přírodní 
amfiteátr Na Mlejnici, fotbalové hřiště, hřiště s umělým povrchem, katolický a evangelický kostel a hřbitovy. Pět prodejen 

potravin. Restauraci U Labutě, hospůdku V Kopečku, poštu, Hospodu U 
studánky, Obecní úřad, bramborárnu, sběrný dvůr a lihovar. 

Sluchátko, sluchátko, a co nějaké zajímavosti ze Sloupnice? 
Tak třeba zažitá lidová pojmenování částí obce.  
Vesnička- skupina několika domů, nejvýše položená část obce nacházející se 
u odbočky na Řetovou v Horní Sloupnici; Rafanda- část obce vzniklá ve 
druhé polovině 20. století výstavbou rodinných domů v Horní Sloupnici; 
Draha- ulice procházející kolem evangelického hřbitova, na hranici Horní a 
Dolní Sloupnice; U Vašinů- název pro autobusovou stanici ležící zhruba 
uprostřed vesnice v místech, kde bývala hospoda U Vašinů; Malá Strana- 
polnosti ležící severně od obce, směrem na Džbánov a Voděrady; Velká 
Strana- polnosti na jih od obce, ležící směrem na Vlčkov a Litomyšl; 
Vedralka- velmi stará (dnes nefungující) hospoda na nejvyšším místě ve 
Sloupnici, založená na obchodní cestě vedoucí k Trstenické stezce; Na 

Mlejnici- areál u horní hasičárny stojí v místě, kde dříve stával Chlebounův mlýn; Parlament- budova stojící pod školou, 
vystavěná majitelem zdejší cihelny, hospodářem a svého času i starostou p. Janem Zahálkou. 

Sluchátko, sluchátko my bychom si přáli vědět, co je ve Sloupnici nového? 
Nejviditelnější novinkou je nová fasáda, okna a střecha na budově školy. Také budova školky dostala nový kabát, stejně jako 
budova zdravotnického střediska. V areálu Na Mlejnici bylo zastřešeno hlediště a na jeho severní straně byly vybudovány prvky 
na hraní pro děti. V dolní části obce vyrostla čistička odpadních vod a byla vystavěna kanalizace zatím pro dolní část obce.  

Sluchátko, sluchátko, co víš ještě o Sloupnici? 
Vím, že mají své webové stránky, na kterých se můžete dozvědět další informace. www.sloupnice.cz. 

Sluchátko, sluchátko, co nám řekneš na závěr? 
Něco si přejte. 

Sluchátko, sluchátko, my bychom si přáli, ať se u nás všem, kdo přijdou, líbí, ať si odnesou pěkné zážitky a 
potkají zde nové i staré kamarády, ať se nikomu nic nestane a hlavně, ať zde vládne dobrá nálada a pohoda.  

No proč ne. To vám rádo splním a budu se těšit zase někdy na slyšenou  

vaše (naše) na krátko utržené sluchátko ze Sloupnice. 

http://www.sloupnice.cz
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Ptejte se GŘ + GP + GR + GO = GŠ 
Pane generální rozhodčí : 

Půjdeme na kapku ?  
Nikdy, a to ani jednou a ani poprvé. Několikrát jsem to zkusil a vždycky se z nepochopitelných 
důvodů singulár zvrtnul v plurál a nikdo (!!!) za to nemohl. Jelikož vždycky znamená úplně 
pokaždé, tak už na sobě nemíním provádět vůbec žádné pokusy. Nojo, ale na druhé straně důvěřuj 
leč prověřuj. Tak já vlastně nevím. A jaká by to byla kapka? 
Kolik věcí rozhoduješ  bez rozmyšlení ? 
Holenku, teď už všechny. Bývaly časy, kdy jsem přemýšlel, ale jelikož mám vynikající paměť, tak 
jsem porovnáváním v dlouhé (23 let) časové řadě ověřil původně poněkud zvláštně vypadající 
předpoklad, že na tom v podstatě nezáleží. Ono to totiž vždycky nějak dobře dopadne. Tak co bych 
si trhal zbytky závitů, když podstatou veškerého pokroku je přirozená lenost. 
Kolik je v Řecku řeckých řek ? 
Tato otázka pro mne znamenala úspěch už na ZDŠ v Klášterci nad Orlicí, poměrně nedávno, v roce 
1960. Odpověď je totiž překvapivě snadná: všechny. Všechny řeky v Řecku jsou řecké. Kdo by chtěl 
tuto věčnou pravdu vyvrátit, musel by Řekům vyhlásit válku a oni by ho buď přemohli, jsouce 
historicky výbornými bojovníky, anebo opili řeckým vínem, na což jsou nemenšími osvědčenými 
odborníky. 
Paní generální prezidentko : 

Půjdeme na kapku ? 
„Cokoli říkáš, buď stručný, ať může chápavá mysl rychle vnímat tvá slova a věrně je uchovat 
provždy.“ Poučena moudrostí našich i jinostranných předků odpovídám na tuto všetečnou otázku 
krátce a jasně: Ano. (Co kdyby tazatel zapomněl, na co se mě ptal?)  
Čteš si ráda vyplněné dotazníky z HBK před spaním ? 
Já vám před spaním dělám ráda tolik věcí! Tak třeba sprcha je dobrá. Taky ledový kaštany před 
spaním jdou. Již dlouho a stále ráda si před spaním plním své manželské povinnosti (třeba zaplatit 
složenky, dát prát prádlo, vyzkoušet nové prádélko a tak). Takže na čtení mi moc času nezbývá. A 
pak – dotazníky vždycky zabaví GŘ!  
Kolik je potřeba podpisů na petici, aby mohla být zvolena nová prezidentka ? 
Nikoli petice, ale palice je na tuto funkci potřeba. A nesmí být dubová. Je-li dubová palice, 
nepomůže žádná petice. 
Pane generální řediteli : 

Půjdeme na kapku ? 
Jestli nemyslíte klub pro plavání malých dětí, kapesní kapelu z východních Čech, ale úzce 
specifikovanou tekutinu na vytváření dobré nálady, tak rozhodně pozvání uvítám. Jen jestli se za 
touto šlechetnou nabídkou nebude skrývat vidina potencionálního prospěchu pro tazatele či jeho 
družstvo. Korupční kapky totiž vypiji, ale tolik si na nich nepochutnám. 
Kdy bude natočen celovečerní film o HBK, který získá 3 oskary ? 
Abych řekl pravdu, tak tato zajímavá myšlenka se doposud, na našich vysoce oduševnělých 
jednáních  Generálního štábu, neobjevila. A proto, když už ctěný pisatel vznesl tento dotaz, 
pojďme se, ehm, tak nějak, ehm, na tuto problematiku položit . Za prvé si myslím, že není v silách 
jakéhokoli současného režiséra, vměstnat do jednoho jediného večera, všechny ty fantastické 
okamžiky, které jsme za uplynulých 22 let společně zažili a desetivečerák, jak jsem dobře 
informován, ještě nikdy nikdo nenatočil. V druhé části otázky mě zaráží ta naprostá nedůvěra 
dotyčného v nás samé. Pokud by byl někdy nějaký takovýto počin zrealizován určitě by počet 
pochybných sošek byl dvojciferný. A to by teprve nějací „Špílberci“ čučeli. 
Hoří hovno ? 
No tak přátele, lepší otázky už by opravdu nebyly?  Ale kdo chce kam …  U Petra Šabacha 
samozřejmě ne, ale v daleké mongolské stepi pochopitelně ano. 

Pane generální ombudsmane : 
Půjdeme na kapku ? 
Na kapku rozhodně zajdeme, stačí v areálu konání HBK potkat toho správného společníka, nebo 
společnici. V případě, že se C2H5OH bude nacházet ve vhodném obalu přímo v zavazadle nebo 
oděvu jednoho či obou potkatsevších, netřeba nikam chodit a vše bude vyřízeno přímo na místě 
setkání.  
Kolik je na světě Hubálků ? Nejsem tvoje ? (Martina Hubálková) 
Milá Martino Hubálková, nevím, kolik je nás, Hubálků na světě, ale přesně vím, jak je to s námi 
v Česku. V roce 2013 nás bylo přesně 1137. Tak se snaž také přispět do statistiky, já už přispěl. Jen 
pro zajímavost, nejvíce Hubálků žije v Žamberku – 289, v Praze 109, a v Ústí nad Orlicí 53. Více na 
www.kdejsme.cz. Na druhou část otázky nedokážu zodpovědně odpovědět, ale vzhledem k tomu, 
že nosíš stejné příjmení jako já a alimenty jsem nikdy neplatil, tak asi ne. 
Víš co zastaví padání vlasů ? 
Spolehlivě pouze podlaha, ale to se Vás snad netýká, né ? 

http://www.kdejsme.cz


    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 společně podíváme na 
soutěžící z Bučiny.  
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Galerie Elity Her 
G 

E 
H 

Bučina 

Soutěžící z Bučiny si s námi hrají již od roku 2006 a jejich 17 účastí je nekompromisně řadí mezi zasloužilé 
harcovníky našeho společného bláznění. V roce 2008 nás dokonce hostili ve své obci a uspořádali velmi 
zdařené 33. HBK. Logicky tedy museli dostat prostor i v naší galerii her.  
 
Jsme velice potěšeni, že nás ředitelství HBK  oslovilo, abychom napsali nějaký příspěvek o nás. Hřeje nás to 
na srdíčku, protože tímto víme, že do HBK plně patříme! Díky, díky, díky. 

 Vážení přátelé a fandové Her bez Katastru. Dovolte nám tedy, představit Vám naši 
malou vísku. Bučinu s počtem obyvatel okolo 232 s katastrální výměrou 384 ha, 
můžete hledat ve Východních Čechách, v Pardubickém kraji, v Ústeckoorlickém 
okrese. Někde mezi Litomyšlí a Vysokým Mýtem v nadmořské výšce 316 m n.m. 
s GPS body 49.8968736N, 16.1928364E. První zmínka o naší obci byla již v roce 1167 
v nadační listině krále Vladislava I. Pan Petr Lubman věnoval ves "nabucině" klášte-
ru v Litomyšli. Bučina tak patří k nejstarším a nejdéle obydleným místům někdejší-
ho Litomyšlska. Chlubíme se dvěma kostely. První, katolický kostel sv. Jakuba Vět-
šího, který se připomíná již v roce 1350, a také kostel Českobratrské církve evange-
lické z konce 18. století, jež byl v roce 2003 prohlášen za kulturní památku. Dále 
máme i hasičskou nádrž, kterou na letní koupání připravují zdejší mladí hasiči. 
Takže i sbor dobrovolných hasičů zde dobře funguje. Tak jako i myslivecký spolek 
Potočiny. Na návsi máme konzum a hostinec „U Hvězdy“. Více informací lze dohledat zde: http://www.obecbucina.cz/ 
Od první zmínky o Bučině zde proběhlo ale mnoho změn…jsme modernější…hezčí…a hlavně jsme tam my! Náš team bučin-
ských blázínků, kteří se nebojí jít do netradičních disciplín.   
A jak jsme se vůbec k Vám dostali? Prosili jsme a prosili a až po dvouletém urputném přemlouvání generálního ředitele HBK, 
aby nás jako laskavě taky zařadil do her, se nám náš sen splnil v roce 2006. Plně nabuzeni jsme se prvně postavili na start 
5.8.2006 na Mandlu ve složení Jana D, Ilona Š, Martin S., Martin S., Pavel D.. Byl s námi i ten nejvyšší z obce, náš pan starosta 
Jaroslav Teplý, který nám fandil a podporoval. V té šílené „letní zimě“ jsme skončili na krásném 7.-8. místě.  
 Netradiční disciplíny nás vůbec neodradily, ba naopak nabudily. Zkusili jsme je sami vymyslet a pořádat letní Hry bez katast-
ru na našem území. Po velkém boji v Boříkovicích, kde jsme se umístili zatím na našem nejlepším místě (tj. 4 místo), jsme při-
slíbili pořádání letních her u nás.  
33. letní hry bez katastru jsme tedy pořádali 19.7.2008 na místním hřišti. Vyzkoušeli jsme si, že opravdu není jednoduché zor-
ganizovat tuto akci. Naše hřiště nemá přivedenou elektřinu, vodu a nemá WC. To vše jsme museli vyřešit, aby se u nás nejen 
soutěžící cítili dobře.  Nakonec jsme ale vše i díky dobrovolníkům, pořadatelům, rozhodčím a počasí zvládli.  
Jsme moc rádi, že se i ostatní soutěžící přijeli podívat na naší vesnici. Velkým překvapením byla už čtvrteční návštěva březin-

ského družstva, které přijelo se svojí „károu“ zřejmě psychicky se při-
pravovat na soutěž o dva dny dříve. Díky předčasnému příjezdu měli 
VIP prohlídku a výklad historie Bučiny s dnes již bývalým panem sta-
rostou, který je těmito informaci plně zásoben.  
Od roku 2006 se snažíme zúčastňovat všech her. Sice se nám členové 

teamu mění, ale stále zachováváme tradici, nechybět na hrách. Jak už 

to bývá, věkem a rodinnými starostmi odpadá starší generace a střídá ji 

mladší. Nynější družstvo je  ve složení Terezka T, Pepa T., Martin S., 

Kája L. a Honza B. a případně další náhradníci, kteří mají  má chuť a 

čas si zablbnout.  

 

Tak to jsme my, Bučiňáci!:)  
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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.  

Nováčkům z obce Javorek jsme bezprostředně po skončení 45. HBK na Březinách položili několik záludných 

otázek: 

Jak jste spokojeni se svým krásným umístěním ? 

Velice, u nás jako velká spokojenost na to že jsme byli na druhých hrách, jsme byli v Krásným, tam jsme skončili 

osmí a tady jsme skončili z pětadvaceti devátí, takže úspěšnost dobrá, né. Byli jsme na dvou hrách a jsou tady 

družstva, která jezdí pravidelně, takže ví o čem to je. A my jsme nevěděli do čeho jdem, prostě super. Já teda 

mluvím za celé družstvo a každý z nás je prostě spokojenej.  

Nějaký rozruch jsme zaregistrovali při zranění jedné vaší soutěžící, můžete nám přiblížit co se přihodilo ?  

Šárka šla pro pití, tady u stolu seděl borec na lavičce rozloženej, jednu nohu na jednu stranu druhou na druhé. 

Ona se vyhýbala té jeho noze a kopla se tady do toho železa u lavičky. Omdlela, zezelenala, zmodrala, spadla a 

nic. Už jsme chtěli volat rychlou, ale to už u nás byli pořadatelé. No nakonec to dopadlo všechno dobře, ještě že 

jsme měli tu náhradnici. Chudák je tady na dovolené a hned musela do ostrého zápolení. Zhostila se své role na 

výtečnou  a pomohla k tomu dobrému výsledku. 

A jaká je tedy budoucnost družstva Javorku v HBK ? 

Dobrá, velice se nám tu líbilo a samozřejmě přijedeme, když budeme vědět, kde se něco děje. Teď víme o tom 

únoru do Sloupnice, tak to je jasný, v létě to bude v Újezdě tak to je taky jasný, to máme blízko. Ale i kdyby to 

bylo dál, nám to nedělá problém, hlavně že se něco děje a člověk je v příjemném kolektivu báječných lidí. Budeme 

rádi, když dostaneme znovu pozvánku a budeme si společně moci zablbnout. 

Děkujeme za rozhovor. 

Řekli o (po) hrách 

Nej HBK  
V této  stálé rubrice Vás seznamujeme se všemi nej našich her. Dnes se podíváme na aktualizované umístění 

družstev v tzv. disciplínové soutěži. Jejím kritériem je počet vyhraných disciplín v HBK : 
Družstvo Soulu je v soutěži z diplomatického hlediska. 

 
 1.  Dolní Dobrouč 48 12. Budislav  6  22. Ostružno  3 
 2.  Březiny  28       Kunčice  6  26. Hnátnice  2 
 3.  Přívrat  17       Řetová  6        Rotnek  2 
 4.  Jarošov  16 16. Dolní Újezd  5  28. Běstvina  1 
 5.  Sloupnice  15       Nedošín  5        Borovnice  1 
 6.  Bučina  10       Starostové  5        Brno  1  
      Litomyšl  10       Tisová  5        Bor u Skutče  1  
 8.  Mandl   8 20. Česká Třebová 4        Jimramov  1  
 9.  Orlice   7        Janov  4        Korouhev  1  
      Petrovice   7 22. Bořiny  3        Sedlčany  1  
      Vidlatá Seč   7       Cerekvice n. L. 3        Zádolí  1  
12. Boříkovice   6       Jablonné n. O. 3  36. SOUL (J. Korea) 0 

Udělena další ocenění GŠ HBK 
     Jak se stalo již tradicí, bylo projednáváno další udělení nejvyšších ocenění GŠ HBK. A tak v rámci zahajovacího 

ceremoniálu dnešních her  budou slavnostně předána dvě ocenění : 
 

Blahopřejný list GŠ HBK 
Michalovi Krejčímu 

u příležitosti jeho významného životního jubilea a za to, že ani jeho přibývající věk nemá vliv na funkci  
 
 

Zvláštní poděkování GŠ HBK za aktivní přístup k HBK 
Jonatánovi a kouzelnému sluchátku 

za příkladné naplňování a šíření hlavní myšlenky HBK  



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.  

Jedna zajímavá vědecká studie 

Jak je co pít, to se vždy GŘ ochotně pře-
vlékne a dělá ze sebe dobrovolně šaška. 

Je to vůbec důstojné jeho funkce ??? 

 Nejsou ale některé výtržnosti na  
veřejnosti již přehnané ? Kam  se  

poděla vážnost Generálního ředitele ??? 

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

Věčná otázka co pít, zda vodu nebo pivo dostává podle nejnovější vědecké studie 
celkem reálnou odpověď. 
Když denně vypiješ 3 litry vody, tak jsi za rok vypil 1 kg ekoli bakterií, které se v 
této vodě nacházejí.  
To znamená, že jsi vypil kilo HOVEN !!! 
Když ale budeš pít pivo, tak toto riziko nepodstupuješ protože ekoli bakterie pří-
pravu piva nepřežijí. 
Proto řekni všem svým známým, hlavně těm, kteří pijí vodu, že tato tekutina je 
zdraví škodlivá !!! Když tomu nevěříš, tak si klidně tuto nebezpečnou tekutinu pij 

dál. Ale potom si nestěžuj. 
Kdo ale opravdu přemýšlí, přijde stoprocentně na to, že je lepší pít pivo a 
kecat hovadiny, než pít HOVNA a nemít co říct. 
 
A proto řekni tuto informaci co nejvíce lidem, hlavně těm, kteří mají pořád 
skleničku vody na stole a myslí si, že právě oni jsou ti „zdraví“. 
 
A proto si dáme pivo ……. NA ZDRAVÍ !!! 


