
Vážení přátelé, kamarádi 

Teplo je jenom jednou z forem energie, není žádnou primadonou, je prostě v řadě mezi sobě podobnými. V tom je 
podobné prostému venkovanovi, za něhož se celoživotně považuji a to tak úspěšně, že mi to okolí dává často 
najevo. Teplo je moc prima. Tedy pro mne určitě. Když je venku příjemných 35 nad nulou a sedím ve stínu na 
koupališti, s kafíčkem na stole a cigárkem v hubě, s náhodně šťastně zvoleným blízkým výhledem na promenádu 
letošní plavkové ženské módy. Já mám vzhledem k roku svého pořízení nesmírnou výhodu v tom, že všechno je 
pro mne vždycky poznovu zcela nové, pravděpodobně jsem dosáhl hranice naprostého přeplnění hardisku a 
jsem příjemně uvězněn ve své vlastní brožované minulosti. Tak si užívám, dívám se a divím. Občas to je poněkud 
podobné dosti nechutnému vtipu o skleróze, no posuďte si to. 
K lavičce v parku, na níž sedí vetchý stařík, se přišourá druhý kandidát na zpopelnění a táže se: „Prosím tě, 
můžu si k tobě přisednout?“ Sedící nerudně vzhlédne a nevstřícně odvětí: „No, volno tu je, ale proč mi tykáš?“ 
Stojící bez váhání vyhrkne: „Vždyť jsme přeci spolužáci!“ Sedící se na dlouho zamyslí a vypadne z něj: „To 
možná jsme, ale jak ty se vlastně jmenuješ?“ Stojící zalapá po dechu a po čtvrthodině bezvýsledného přemítání 
zoufale navrhne: „A do kdy to potřebuješ vědět?“ 
Po této pochmurné, ale nutné odbočce se navrátím k tématu tepla. Teplo mi přijde lepší než zima (není třeba 
myslet na topení, na sirky a s tím související výskyt zasahujících hasičů) a je to i levnější (není třeba utrácet za uhlí 
nebo za plyn, kafe se snáze uvaří maje výhodnější startovací teplotu, optimálně se vychutná chlazené pivo, není 
třeba se navlékat do mnoha vrstev drahého textilu, lépe se hodnotí opravdové tělesné tvary spoluobčanů).  
Takže když jsem si dnes na norském severu ověřil, že v sobotu 8.8.2015 se má v okolí Litomyšle teplota 
pohybovat od 28 do 34°C, a to včetně blízkého Dolního Újezda (blízkost ověřena v ušmudlané papírové mapě 
z roku 1933), kam se poprvé těšíme na 47. HBK, je naprosto evidentní, že oteplování planety dorazilo i do středu 
Evropy a máme z toho prospěch právě my. V geologické historii se tady vyskytovalo leccos, prý i doba ledová 
(jednou se, mrška, vrátila i na letní HBK na Mandlu), tak co, teď budeme mít pěkně teploučko. 
Jo, a kdybych někoho z vás zcela mimořádně hned napoprvé neidentifikoval, tak to je tím letitým hardiskem. 
Ze všech těchto skvělých důvodů se velmi těším na skutečně letní  a věřím že zdařilé spolkiádní hry zde v 
Dolním Újezdě.  
Tak ahoj, při hrách, legraci a všem podobném. 
                                                                                                           Váš generální rozhodčí HBK Pavel Neumeister     

Energie, paměť, šetření a HBK 

 Oujezdský 

HBKaleidoskop  

Hravě bezkatastrofálně letňo– zimňo dvojpololetní občasník 

Ročník : MMXV Číslo : Dvacetsedum letňí Dolní Újezd   8. 8. 2015 

Nejsou všechny stejné 

Dva krupiéři líně sedí v kasinu, když náhle do sálu vtrhne nádherná vysoká blondýna v minisukni, která vsadí 
200.000 korun na jediný hod kostkou. 
"Doufám, že vám nebude vadit, když u toho budu nahá, protože cítím, že mi to přinese štěstí,"  
řekne dívka zkoprnělým mužům. Začne si stahovat zip, sundávat šaty a spodní prádlo i punčochy, svíjí se při 
tom jako had, a pak hodí kostkou. Chvíli se napjatě kouká a pak začne jásat: "Jooo, vyhrála jsem!"  
Obejme krupiéry, sebere výhru a šaty a zmizí. Oba muži se na sebe chvíli koukají a jeden pak řekne: "Viděls 
vlastně, co padlo za číslo?" "Ne, myslel jsem, že se díváš ty!" 
Ponaučení: Ne všechny blondýny jsou hloupé, zato všichni muži jsou stejní.  
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Vítáme Vás v Dolním Újezdě chlebem a solí 

Je pro nás čest pořádat  I. újezdské spolkiádové hry bez 
katastru. Už jsme pořádali ledacos, ale tohle tu ještě nebylo. 
Cítím, že to bude jízda. Držte si tedy klobouky a všechno, o co 
byste během litých bojů mohli přijít a jedeme. Nejprve vám ale 
naši obec trochu představím. 
Za devatero horami a desatero řekami možná leží spousta 
vesnic jako z krajáče malovaných, ale naše obec Dolní Újezd 
leží asi 8 km jihozápadně od města Litomyšl. Pro mořeplavce 
je sem možnost dopravy přímo z Baltského moře přes Labe a 
Loučnou až do řeky Desinky právě kolem které byly 
vystavěny první domky naší vesnice. Legendy hovoří o tom, 
že Dolní Újezd byl založen na místě, kde praotec Čech našel první strdí. Tomu ale dnes už málokdo 
věří a tak za věrohodnější historický zdroj pokládáme listinu krále Vladislava a rok 1167. V roce 1167 
ještě nebyla elektřina, doktor ani zubařka, dokonce ani folkový festival Újezdské babí léto a tak se měli 
v následujících tisíci letech starostové co proto ohánět, aby občané Dolního Újezda mohli všech těchto 
aplikací využívat. 

 Rok 1659 byl prvním rokem, kdy se u nás začaly rozdávat 
první pětky a jedničky a že jich bylo. Budova školy je určitě 
jednou z největších dominant obce. Má hodiny a to je dobře. 
Jinak se jedná o secesní parádu. Hned vedle stojí budova 
sokolovny, vystavěné také v secesním slohu. V ní se po 
spoustu let trénovali sokoli podle Tyršova kníru. Je to místo 
spousty báječných kulturních akcí, jako jsou taneční zábavy, 
masopust, důležitá i méně důležitá zasedání vesnických 
spolků nebo zemědělského družstva. Mimochodem, tento 
stánek si sokolové vystavěli vlastníma rukama. 
 

Jako je Praha stověžatá, tak je Újezd čtyřvěžatý a ta nejvyšší z věží patří kostelu, který je zasvěcen 
svatému Martinovi. Ostatně možná právě proto byla od nepaměti újezdská svatomartinská husa 
nejvypečenější široko daleko. K původně románské stavbě ze 13.století byl ve 14.století přistavěn 
gotický presbytář. V bohaté výzdobě kostele najdeme i vzor pro obecní znak. 
Dnešní podoba obecního úřadu se rodila již od počátku 19.století. Původně budova sloužila jako škola 
a pracoviště České spořitelny. Dnes se zde nachází obecní úřad, pošta a knihovna. Kdyby měl někdo 
z místních obdržet státní vyznamenání za zásluhy, byl by to 
asi Lukáš Pakosta, vůdce selského povstání na Litomyšlsku. 
Proto mu zde před školou postavili i sochu. Dodnes tento 
chasník se  zaťatou pěstí  sleduje dění kolem sebe a občas to 
vypadá, že má chuť znovu povstat a ukázat vrchnosti zač je 
toho loket. 
 
Zdejší Muzeum vesnice bylo otevřeno v roce 2004. Jeho chod 
zajišťuje spolek s názvem Klub oživení historie obce. V muzeu 
vesnice je umístěno více jak 1200 exponátů od špendlíků 
z období eneolitu až po vzácný fofr (rozuměj fukar). 
Je toho zde ještě hodně, co místním možná už tak trochu zevšednělo, ale hosty upoutá a je pro ně 
zajímavé, neřku-li líbí se jim. Budete-li tedy mít chuť a najdete dnes nebo někdy příště chvilku, 
projděte se naší obcí a pokochejte se jejími krásami. Stojí to za to. 
 
Ať se vám u nás líbí a nezapomeňte : „ NENÍ DŮLEŽITÉ ZVÍTĚZIT, ALE … … VYHRÁT SI!!!“  
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Ptejte se GŘ + GP + GR + GO = GŠ 

Pane generální rozhodčí : 

Kdo udával souřadnice, když jste jeli do Březin ?  
To vím úplně přesně, že já to nebyl. Krom toho nevím, co pojem souřadnice obnáší. Za to pro 
všeobecně užívanou zkratku GPS mám naprosto jinačí překlad do celých slov, protože zkratka 
původně vznikla v Beskydech. Když se totiž dva tamní ochutnávači slivovice ráno zimou a 
zapatlaní a uválení probudili v jakémsi cizím křoví daleko od svých domovů, s rudýma očima a 
zarostlými ksichty se ptali jeden druhého: „Gdě, Proboha, Sme?“ A stejně věděli prd.  
Jsou lepší dvě vejce do skla nebo vylízaná šlehačkovaná? 
Na takto nešikovně položenou otázku nelze odpovědět kladně, protože řešení je jaksi za rohem. 
Copak neznáš ten zázrak Vepřo, Knedlo, Zelo, Pivo?  
Je to hnědé a v lese to skáče na laně co to je ?  
Je to naštvaný a hladový medvěd brtník právě vyrušený blbou laňou ze zimňýho spánku, který 
neshání vlastní parohy ale kus žvance a v nouzi mu je dobrá i ta laňa blbá. 
Kdy už konečně vyhrajem (Cerekvice)?  
Taky si říkám. Kolikrát už to vypadalo, i vám to slušelo, i jste se vydatně povzbuzovali, ale těsně se 
to vymklo. Co dneska?   
Paní generální prezidentko : 

Co bylo dřív slepice nebo slepice ? 
Ptáte-li se takto, popíráte tak svou vlastní kuřecí podstatu!  Zda slepice 1  předběhla slepici 2 nebo 
zda se slepice 2  předsunula před slepici 1 záleží na tom, zda stojíte v čárkované nebo nečárkované 
soustavě. To přece dokázal už Einstein. Skutečnost, že se  takto významně zajímáte o pořadí, 
ukazuje na vaši značnou sexuální nejistotu. To vím od Freuda.  
Kolik soutěžících HBK Vás miluje ? 
No, na tohle není snadná odpověď, nerada bych si to u někoho rozházela. Ale abyste si nemysleli, 
že snad chceme v GŠ něco tajit, že máme nějaké tabu – Adam, Bohouš, Cilka taky, David, Emil 
(aspoň myslím), František, Gabča, Honza, Ivan, Jarda, Karel, Ludva, Michal, Nikola, Olda, Pavel, 
Radek, Svaťa, Tomáš, Už si dál nemůžu vzpomenout... 
Kolikrát jsi přeplavala Švábův rybník, nebo se dá přejít ? 
U nás máme akorát Švábův kopec, kde shodou okolností bydlím, a na něj jsem zatím vždy jen 
dojela nebo došla pěšky. Plazit se po prsách, jako motýlek nebo naznak kraulem jsem tedy 
rozhodně nezkoušela. 
Pane generální řediteli : 

Na kterých hrách se tě ujala nejlepší opička ? 
Přátelé, to je samé na dej si, ta je domácí, červená, zelená, zlatá, z vlastní zahrádky … no a pak mi 
kladete takovéto doslova záludné otázky. Vy prostě jenom a pouze zneužíváte můj kladnější vztah 
k C2H5OH a předpokládáte, že jako vrcholný představitel našeho společného podniku Vás 
neodmítnu. A já se Vás pokaždé snažím nezklamat, a proto si absolutně nemohu pamatovat 
jednoznačnou odpověď na tento dotaz.  

Kdy bude zavedeno zpracování výsledků do centrálního registru ?  
Vážený tazateli, pochybuji, že o výsledky a pořadí družstev v nějaké naší recesistické šílenosti bude 
mít někdo vůbec zájem. A kdyby ho už nakrásno někdo měl, tak ještě tady je zákon na ochranu 
historického dědictví duševního a ten rozhodně nechceme a ani nesmíme prolomit. To by nám 
Generální ombudsman dal, dělat mu čáry přes už tak dost napjatý rozpočet, který ve finále ani 
nevlastní. Takže nic nebude. My si HBK rozvracet nedáme !!! 
Jak můžete velet tomuto blázinci ?  
Když už sem si to vymyslel, tak by bylo, abych si to neukočíroval. I když ruku na srdce, vy všichni 
mi to hodně moc usnadňujete. 

Pane generální ombudsmane : 
Kdy budou účastníkům HBK přiznány HBK důchody ? 
Všem účastníkům HBK samozřejmě nelze přiznat HBK důchody. Nejsme přeci v Řecku ani ve 
Švýcarsku, ale v Česku. Na HBK důchod se třesou pouze řádně zvolení, dalo by se říci přímo 
vyvolení členové GŠ HBK, avšak až po odpracování 75 let ve funkci. A to je ještě hodně daleko. 
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?). 
Piješ Borovičku nebo Březovičku ? 
Přiznám se, že Březovičku na rozdíl od Borovičky neznám. A to je možná velká škoda. Na 
Borovičku mám ale milé vzpomínky z dob základní vojenské služby, kde se ji vypilo opravdu 
hodně.  



    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 
zasloužilé soutěžící z Orlice.  
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Galerie Elity Her 
G 

E 
H 

Orlice 

Družstvo Orlice bylo jedním z dvanácti, které před více jak 22 lety sta-
nulo na startu historicky prvních her. Můžeme ho proto právem nazý-
vat „zakládajícím“ týmem.  Ale o tom už samotní „orličáci“ : 
 
Sice nám není jasné kdy a kde, ale prý se odhlasovalo, že v tomto čísle 
HBKaleidoskopu bude článek o družstvu Orlice. Nám pak jenom sdělili, 
abychom o nás během PÁR dnů něco napsali. Takže nejprve všem, kdo 
se podíleli na tomto rozhodnutí, velice děkujeme a věříme, že brzy na-
jdeme i jiný způsob jak poděkovat ! 
Družstvo Orlice závodilo už na historicky prvních letních hrách v roce 
1992, kde naši předchůdci obsadili předposlední místo. Protože však byli 
šikovní, hned v zimě 1993 se vyhoupli na třetí příčku. První sestavu dá-
vali dohromady manželé Ála a Jirka (st.) Moravcovi, kteří jsou rodiči 
nejen kapitána nynějšího družstva. 

Orličtí jsou velcí nadšenci a jsou pro každou srandu, i proto na 6. hrách vy-
tvořili dvě družstva, a to Orličánek (z původního družstva) a Orlici. A ti 
první jmenovaní se dostali dokonce i do finále.  
Před zimními hrami 1996 na Orlici padla krize a dlouhé roky nesestavila 
žádné družstvo. Až po osmi letech se opět zařadila do soupisky družstev a 
začala znovu závodit, avšak v jiné sestavě, než posledních sedm roků.  
 
V roce 2009 se kapitánství ujal Jirka Moravec ml. a vyrazili jsme na letní 
HBK do Tisové. Možná i proto, že to pro nás byly první hry, napodobili 
jsme Orlici z úplně prvních her a skončili jsme na předposledním místě 
(díky Hnátnici, ta startovala pouze se dvěma členy, a nejspíš proto byla za 
námi na posledním místě…). Nás to neodradilo a hned jsme se přihlásili na 
zimní klání na Kunčice. Tam jsem přeci jen dosáhli prvenství, jen zcela jiné-
ho než jsme chtěli. Při poslední disciplíně základní části Jirka Moravec st. 

(ano, to je ten, který soutěžil už na prvních hrách), shodou nepříznivých 
okolností a zápalu pro soutěž, při doběhu do cíle doklouzl a už sám ne-
vstal. Po okamžitém obvázání kolene byl převezen do nemocnice a dru-
hý den operován. Podle GŠ do té doby žádný podobný úraz nebyl (na 
nás je spoleh). Teď s námi jezdí jako věrný fanoušek a i když nám schází 
do týmu jeden soutěžící, Jirky M. st. se raději neptáme.  
 
Další roky se nám dařilo lépe a lépe a postupně jsme se probojovávali 
na lepší umístění, i když „na bedně“ jsme ještě nestáli. To ovšem přiklá-
dáme tomu, že jsme prozatím ani jednou neměli stejné osazenstvo druž-
stva. Až se náš tým ustálí a budeme jezdit ve stejném složení, určitě se 
dočkáme a jednou vyhrajeme! 
Tak si to dneska pojďme všichni užít  :-). 

Na Mandlu při 26. HBK, ještě ve 
„starém složení“.  

A další zimní momentka z 42. HBK v 
Březinách  

Na horkých 43. HBK s 
„indisponovaným“ gen. ředitelem 
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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 41. HBK jsme se soutěžících ptali, co by našemu 
společnému projektu popřáli k dvacetinám, které jsme v roce 2012 oslavili. Některá přání jsou vskutku zajímavá :  
 
Ještě jednou dvacet, soutěžících pořád nejmíň tucet, při veselosti a hravosti zapomínat na všední starosti, dvacet 
hezká léta jsou, tak ať si je Hry užijou. 
Hepi brzdej tu jú—tož šechno nejlepčí do další stofky. 
Hrám bez katastru přejeme oslavy bez kastrace. 
Jukehan čung bek zon, sportu zdar a srandě zvlášť. 
Přejeme Vám dalších 20-tin úspěšného působení, optimismu, hodně smíchu a radosti. 
Hodně štěstí, zdraví a úspěchů do dalších let. 
Vítězství družstvu Hnátnice.    Aby nechcíply. 
Hlavně to zdravý.     Hodně lásky. 
Pořádnou vopici.     Velkou oslavu. 
Neožrat se tolik.     Tak určitě, je to sport. 
Praštěné rodiče a přežít.     Plnoletost. 
Ještě dalších takových let.    Aby jim stále bylo dvacet. 
Hodně všeho.      Aby se dočkaly minimálně dalších 20 let. 

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. věrnostní soutěži. Jejím kritériem je počet startů na našich hrách. Do soutěže jsou zahrnuta 

družstva, která se zúčastnila více jak 10x. Družstvo Soulu je v soutěži z diplomatického hlediska. 
 

 1.  Dolní Dobrouč 46 15. Běstvina  23  29. Choceň  15 
 2.  Březiny  38       Mandl  23  30. Bor u Skutče  14 
      Starostové  38 17. Makov  21        Cerekvice n. L. 14 
 4.  Litomyšl  34       Orlice  21        Česká Třebová 14 
      Nedošín  34       Přívrat  21        Jablonné n. O. 14 
 6.  Budislav  33 20. Kunčice  20        Jimramov  14  
      Jarošov  33 21. Klášterec n. O. 19        Tisová  14  
 8.  Hnátnice  32       Praha 4   19  36. Korouhev  13  
      Řetová  32 23. Bučina  18        Pivnice U Skoby 13  
10. Petrovice  31       Ostružno  18  38. Čistá  11  
11. Janov  27 25. Bořiny  17  39. Horní Čermná 10  
12. Sloupnice  25       Pustá Rybná  17        Králíky  10 
13. Dolní Újezd  24 27. Boříkovice  16        Zádolí  10 
      Vidlatá Seč  24       Žamberk  16  42. SOUL (J. Korea)  2 

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

ceremoniálu dnešních her  budou slavnostně předána dvě ocenění : 
 

Blahopřejný list GŠ HBK 
generální prezidentce Zdeňce Krejčové 

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

Zvláštní cenu GŠ HBK za aktivní přístup k HBK 
Josefovi Hanusovi z Janošova 

u příležitosti ukončení aktivní hráčské kariéry a 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 kachen 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.  

Ženami vybraný nejlepší e-mail roku  

Jaký je, poslední dobou, obsah některých 
disciplín. Nezavání to už trochu narušo-
váním mravní výchovy mladistvých ??? 

 Kluci s klukama, holky s holkama, ne-
přesunuje se smysl a hlavní myšlenka 

HBK poněkud jiným směrem ??? 

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

Otec rodiny se vrací z práce a vidí, jak jeho děti sedí v pyžamech před domem a hrají si v blátě s prázdnými kra-
bičkami od pizzy a číny, které jsou rozházené po  celé zahradě. Vrátka na ulici jsou otevřená dokořán, zrovna tak 
dveře od auta, uvnitř leží pes čerstvě vyválený v blátě a nikde ani stopa po druhém psu. Muž vešel do domu a 
uviděl ještě větší nepořádek.  
Lampa převrácená a běhoun skrčený u zdi. Uprostřed pokoje hlasitě hrála televize a jídelna byla zaházena hrač-
kami a různými díly šatníku. V kuchyni to nevypadalo lépe. Ve dřezu stála hromada nádobí, rádio hrálo na plné 
kolo, zbytky snídaně rozházené po stole, navrchu na prostírkách leží kočka. Lednice otevřená, psí žrádlo na pod-
laze, rozbitá sklenička pod stolem a u zadních dveří uplácaná hromádka písku. 
Muž rychle vyběhl schody, stoupajíc na další hračky a šlapajíc po oblečení. Ale nehleděl na to, jen hledal svou 
manželku. Bál se, že je nemocná, nebo se jí něco vážného stalo. Viděl, jak dveřmi koupelny prosakuje voda. Na-
koukl tam a uviděl mokré ručníky na podlaze, rozlité mýdlo v hromadě špinavého prádla a mezi vším další roz-
házené hračky. 
Kilometry toaletního papíru se vinuly mezi tím vším a zrcadlo a stěny byly pomalované zubní pastou.  
Rychle se otočil a spěchal do ložnice, kde našel svou manželku, ležící v posteli a čtoucí knihu. Podívala se na něj, 
usmála se a zeptala se ho, jak se měl celý den.  Podíval se na ni nedůvěřivě a zeptal se: „Co se tu dnes stalo?"  
Usmála se znovu a odpověděla: „ Pamatuješ se, drahý, že každý den, když se vracíš z práce, ptáš se mně:  
„Co jsi, do prdele, dělala celý den? “  
„Ano," odpověděl muž nejistě.  
 "Tak dnes ........... jsem nedělala nic!“ 


