
         Ahoj lidičky a všichni, kdo jste dnes zavítali do Přívratu na 48. Hry Bez Katastru z povodí Husího 
krku i odjinud. Dovolte mi, vložit do mých řádků nijak překvapivé, ale v první řadě radostné sdělení, 
že se zde v této skvělé obci, obývané a spravované opravdovou elitou regionu, setkáváme již počtvrté 
na našich hrách. Vždy perfektní organizace pořadatelského týmu jak v létě, tak letos již potřetí v zimě 
mne a jistě nás všechny utvrzuje v tom, že místní obyvatelé umí táhnout za jeden provaz a co je hlavní, 
umí se bavit a bavit ostatní. Ale nejsou to jenom Hry Bez Katastru. V průběhu roku se zde koná tolik 
krásných společenských akcí, že to člověka jako já nutí k zamyšlení, jak to ti lidé z Přívratu vlastně 
stíhají a kde na to berou energii. Již před mnoha lety jsem i s týmem GŠ HBK opustil myšlenku, že 
tajemství spočívá v tajném receptu na Becherovku, který je obohacen o stopové prvky zázračné modré 
tekutiny (viz film Kameňák). Udržení tempa v konzumaci tohoto moku s hostiteli z Přívratu nás 
rozhodně neutvrdilo v myšlence o dodání energie na následující dny, ba spíše naopak. Jako GO HBK 
jsem se rozhodl přijít věci na kloub a pod záminkou nevinného letního výletu jsem vyzval vlastní i 
vypůjčené děti k návštěvě ski areálu ve zmíněné lokalitě. Tento areál v letních měsících nabízí mnoho 
volnočasových aktivit, mimo jiné sjezd sjezdovky na tříkolkách. Ten si naše děti oblíbily a zatím co 
manželka bedlivě střežila bezpečný návrat adolescentů ze svahu, jal jsem se prozkoumat obsah obří 
nádrže pod svahem s cílem zjistit její obsah. K mému překvapení laboratorní rozbor diagnostikoval 
H2O místo očekávané C2H5OH. Rozhodl jsem se dále již nepátrat a nehledat nesrovnalosti. Podstata 
věci spočívá v něčem úplně jiném. Je to v lidech, jejich hlavách a hlavně v tom, že si uvědomují, proč tu 
jsou, co dělají a chtějí dělat pro ostatní. Obdivuhodná je spolupráce generací, kdy starší a zkušení 
předávají štafetu mladším, méně zkušeným, ale stejně nadšeným pro dobrou věc a Ti to rádi přijímají.  
Přeji jim, ať jsou stejně dobří, jako jejich předchůdci.  V tom jsou a věřím, že i budou organizátoři z 
Přívratu jen těžko překonatelní a já jim za to skládám dík. 

                                                                     

     Váš Generální ombudsman Jarda                                                       

Gde se to v nich bere ... 

IV.přívratský 

HBKaleidoskop  

Hravě bezkatastrofálně letňo– zimňo dvojpololetní občasník 

Ročník : MMXVI Číslo : Dvacet osum zimňý Přívrat   6. 2. 2016 

Takhle jednou u holiče  

   Jednoho dne se stalo, že k holiči přišel zahradník, aby se dal ostříhat. Když byl hotov ptal se kolik 
dluží … Holič odpověděl: „Tento týden sloužím spoluobčanům, tudíž nemohu brát žádné peníze.“ 
Zahradník tedy poděkoval a opustil holičství. Když holič příští ráno otevíral svůj krámek, našel tam 12 
růží s poděkováním. 
   Druhý den přišel pekař, aby se dal také ostříhat. Po ostříhání se opakovalo to samé. „Sloužím tento 
týden spoluobčanům, nemohu tedy připustit, abych dostal zaplaceno,“ vysvětlil holič. Pekař byl rád a 
odešel. Příští ráno, když holič otevírá svůj krámek, vidí sáček s 12 koblížky upečenými do zlatova a s 
děkovnou kartičkou. 
   Ten samý den se přišel nechat ostříhat poslanec parlamentu. Když chtěl platit slyší totéž: „Sloužím 
tento týden spoluobčanům a proto nemohu vaše peníze přijmout“,  znělo holičovo vysvětlení.  
Poslanec byl mile překvapen. Poděkoval a odcházel v povznesené náladě. Příští ráno, když chtěl holič 
otevřít krám, stálo tam 12 poslanců a všichni se chtěli nechat zdarma ostříhat. :-) 
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Vítejte v zemi krále Miroslava, již počtvrté 

    
   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, Becherova strana 
lidu, která má patronát nad fotbalovým klubem FK Becherovka Přívrat. Od 
roku 2012 obec provozuje ubytování na statku U Kubů. Návštěvníci Přívratu 
mohou využít dětské hřiště, víceúčelové hřiště a lyžařskou sjezdovku s umělým zasněžováním. V okolí jsou 
cyklostezky a turistické trasy, ze kterých je nádherný výhled na panorama Orlických hor. 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.  
   Král Miroslav kraluje pořád a recesistické hry bez katastru si oblíbil, přijal do své družiny mladou krev, která se 
nebojí zapojit do bláznivin pro dospěláky a taky pro to něco udělat. Tak Vás srdečně vítá na naší nově upravené 
návsi.  
    

Ať se Vám všem líbí na Středověké veselici v Přívratu!!!  
  



   Stránka 3 IV. přívratský HBKaleidoskop  

 

 

  

 

 

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 opět 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 třikrát hostila u příležitosti 
34. a 40. a 43. Her bez katastru. A proto jsme opět chtěli připomenout jak 
o vzniku tradice účasti na HBK hovořila před čtyřmi roky  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/statistika.pdf 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, pořádá k 
tomu všemu ještě stále oblíbenější Guláš festival. 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.  
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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, již neuvidíte. Tato speciální 

konstrukce je už minulostí. 

http://www.hbk.cz/statistika.pdf


     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 : 

 
Blahopřejný list GŠ HBK 

Monice a Martinovi  
u příležitosti narození jejich holky Leničky a kluka Filípka,  

za to, že svým příkladným nasazením navyšují členskou základnu HBK  
 

Zvláštní cenu GŠ HBK za aktivní přístup k HBK 
Přípravnému a organizačnímu výboru z DOLNÍHO ÚJEZDU 

za osobní obětavost a statečnost při přípravě 47. 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 38. Her bez katastru jsme se soutěžících zeptali, co 
by ještě chtěli na HBK vidět. Přání našich soutěžících byla vskutku zajímavá. No posuďte sami : 
 
soutěžit Generální štáb HBK  
soutěžit Generální štáb HBK ve finálových disciplínách 
opět vidět Generální štáb pít becherovku s chutí  
opilého ředitele—to tam ještě nebylo 
eskymáka, sněžného muže a hlavně sníh 
zahraniční účast—Egypt už je svobodný 
miss Mokré tričko, sebe na první pozici   
létací balón, letadlo couvat, soulož  
sníh a čokoládovou fontánu   Káju Gotta, Rytmus, Květy Dolly Buster  
nahatého Tomáše    telemost s Korejcema  výhru Orlice 
neviditelné     neviditelné   nevídané 
striptíz       striptýz  
nejraději nic, stačilo nám    raději nic, po včerejšku 
Po důsledné analýze se musí GŠ zamyslet nad budoucím doprovodným programem, z vašich nejčastějších 
přání to skutečně vypadá na NEVÍDANÝ, NEVIDITELNÝ STRIPTÝZ TOMÁŠE. 

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 aktualizované umístění 
družstev v dlouhodobé soutěži nazvané HBKvocient úspěšnosti. Tento kvocient započítává složitým 
matematickým výpočtem jak počet startů, tak samozřejmě jednotlivá celková umístění. V této soutěži jsou 
klasifikována družstva, která se zúčastnila minimálně 5-ti HBK nebo alespoň jednou zvítězila.  Dalším kritériem 
je účast na posledních 5 hrách. Zde máte k nahlédnutí aktuální pořadí 35 klasifikovaných. Družstvo Soulu je v 
soutěži z diplomatického hlediska. 
 
1.   Dolní Dobrouč 0,09  12. Janov   0,45  23. Poříčí u Litomyšle 1,00 
2.   Březiny  0,21  13. Dolní Újezd  0,57  24. Makov   1,03 
3.   Jarošov   0,22       Kunčice   0,57  25. Korouhev  1,20 
4.   Sloupnice   0,32  15. Orlice   0,58  26. Mistrovice   1,25 
5.   Litomyšl   0,35  16. Hnátnice   0,70  27. Letohrad   1,39 
6.   Mandl   0,39        Bučina   0,70  28. Zádolí   1,54 
      Přívrat   0,39  18. Tisová   0,71  29. Brno   2,38 
      Starostové   0,39  19. Jablonné n. O.  0,84  30. Paseky   2,88 
9.   Řetová   0,41  20. Cerekvice n. L. 0,91  31. SOUL (Jižní Korea)   6,25 
10. Budislav   0,43 21. Bořiny  0,93   
      Nedošín   0,43  22. Bor u Skutče  0,96  



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.  

Byl jsem velmi šťastný člověk ... 

Byl jsem velmi šťastný člověk. Moje báječná přítelkyně a já jsme byli spolu více než rok, a tak jsme se rozhodli 
vzít.  
Jen jedna malá věc mi vadila. Byla to její překrásná a výrazně mladší sestra. Mé budoucí švagrové bylo 
dvaadvacet, často nosila na sobě velmi těsnou minisukni, a většinou určitě chodila bez podprsenky. Často se ke 
mě skláněla, když byla u mě a tak jsem měl více než příjemný pohled na její intimní části těla. To muselo být snad 
až úmyslné. Nikdy to totiž nedělala, když byla u někoho jiného.  
Den před svatbou mi tato její sestřička volala a požádala mě, abych jí pomohl zkontrolovat svatební pozvánky. 
Byla sama, když jsem přijel. Zašeptala mi, že po mě touží a že ty pocity nedokázala překonat. Navrhla mi, abych 
se s ní jednou a naposledy pomiloval, předtím než se ožením a navždy sváži svůj život s její sestrou. 
No, byl jsem celkem v šoku, a nezmohl se říct ani slovo. Řekla: „ Jdu nahoru do mého pokoje, a chceš-li poslední 

divoký úlet, přijď a vezmi si mě. Byl jsem ohromen, zmrazen a v šoku jsem sledoval, jak odchází po schodech. 

Když se dostala nahoru, stáhla si kalhotky a hodila je po schodech dolů na mě. Stál jsem tam na okamžik 

zkoprnělý a pak jsem se otočil a šel přímo k hlavnímu vchodu.  Otevřel jsem dveře a šel rovnou ke svému autu. 

A hle, celé mé budoucí příbuzenstvo stálo venku a všichni tleskali! Se slzami v očích, mě můj tchán objal a řekl: 

„Jsme velmi rádi, že jste prošel naším malým testem. Nemohli jsme si přát lepšího člověka pro naši dceru. Vítejte 

do rodiny! 

A poučení z tohoto příběhu je : Vždy si nechávejte kondomy v autě. 

Ale, ale, kdopak řídil vozidlo s Generál-
ním štábem, že skončilo až v příkopě ? 

Podrobil se řidič dechové zkoušce ?  

 Anebo, že by celý Generální štáb po 47. 
HBK v Dolním Újezdu nestál pevnýma 

nohama na zemi a kdesi se vznášel ? 

V této rubrice pro Vás naši redaktoři s nasazením života shánějí „důvěrné“ informace ze zákulisí HBK.  
Dnes je v hledáčku celý Generální štáb HBK. 


