
   Slůvko „dohromady“ signalizuje vnímavému čtenáři, že se bude něco sčítat. A né jen tak ledacos, poněvadž jde 
o sčítání čísel kulatých, výročních a navíc našich. Troufnu si předpokládat, že jste zaznamenali vstup našich HBK 
do zralého věku rozvinutě výkonného raně seniorského akorát ideálního, právě dnes 18.2.2017 a tady 
v Litomyšli, kde exhibujeme už po padesáté (slyšte, slyšte, čtěte, čtěte, slavte, slavte). Nedosti na tom, dalším 
jubilantem s kulatým výročím je dnešní HBKaleidoskop, jehož třicáté číslo zrovna podrobně zkoumáte. 
Šťouralům poukazujícím na množstevní neshodu obou výročí dobrovolně sděluji, že zatímco kontinuita vlastních 
HBK je od začátku až do konce zcela bez turbulencí, tak u Kaleidoskopu byl rozdílný jednak začátek (myšlenka 
se dostavila později, s vyzráním GŠ na náročných schůzích) a došlo i ke krátkodobému přerušení v jeho 
vydávání.  
   Bezfantazijní matematik by dospěl k suchému konstatování, že padesát plus třicet je osmdesát, a basta fidli. Ale 
my, tvořiví, všeho schopní, často až geniální hábéčkáři, kteří jsme současně tvůrci i realizátory i konzumenty 
všech požitků z HBK pramenících, my moc dobře víme, že v tomto případě je prostý součet naprosto 
nedostatečným vyjádřením velikosti HBK. Protože HBK nás obdarovávají mnohem, mnohem víc, předem hlavně 
organizátory a zadem úplně všechny, co do druhu požitků, jejich intenzity a akceptovatelnosti, někdy často 
vlastně vždycky i co do trvalých následků na furt. O těch následcích by bylo možno napsat samostatnou 
několikadílnou HBKpedii, namátkou zmiňuji třeba tato témata: a) jak se k lepšímu změnil vzhled GŠ za poslední 
desetiletí; b) jak silný (kladný či záporný – kdo to ví ať odpoví) vliv má častá účast na HBK na světový názor 
jednotlivců a jak se tento mění; c) dopad HBK na populační křivku ve vybraných obcích; d) stravovací návyky a 
pitný režim s ohledem na specifika HBK;  e) význam HBK pro tržbu v místních hospodách a lokální/globální 
volební výsledky. Prostě HBK jsou fenoménem, který si nás svým nevtíravým půvabem podmanil natolik, že 
umožňuje vyzařování i do okolí; osobně jsem viděl několik hábéčkářů, kteří úplně svítili a já někdy taky. 
Proto rozumíme tomu, že HBK je třeba hýčkat, vážit si jich, mazlit se s nimi, starat o ně a vůbec všemožně je 
nepřetržitě dotvářet a podporovat. Všemi prostředky, vždycky a všude. 
   Moc se těším na oslavy výročí stého, nebojte, těch 25 let uteče jako voda, jenom nevíme, kde to bude. Hlavně, že 
to bude na HBK a spolu, hurá ! 
   Závěrem se sluší poděkovat našim rodičům, prarodičům, tetám i strýcům, dětem a vnoučatům, sourozencům, 
sestřenicím a bratrancům, sousedům zde i naproti, lidem všech druhů a pohlaví, že s námi i přes naše postižení 
nadále obcují a nezavrhli nás. Poděkování patří i savcům, hlavně opicím, že se v nás klopotně vyvinuly a opustily 
svůj původní domov, abychom se dostali až sem. Děkuji bakteriím v našich tělech, že s námi kohabitují a slibuji 
jim, že je budeme vypuzovat jenom v nejnutnější míře. Díky směřuji i na Zeměkouli, že správně nakloněna už 
přes 4 miliardy let krouží kolem Slunce jenom s mírným šmajdáním nerušícím náš vývoj a v poslední 
dvacetipětileté době ani naše hry. Děkuji horotvorným procesům, že vytvořily kopce a údolí, roviny, souše i vody 
a na nich my můžeme vydatně blbnout do sytosti. Děkuji počasí, že je horko, zima, sucho, mrazivo, deštivo a my 
to vždycky přežijeme. Děkuji velkému třesku, že byl před 14 miliardami let velký tak akorát, aby se v našich 
lebkách mohly usadit mozky a v nich myšlenky. Děkuji vesmíru, že se rozpíná a tím nás inspiruje. Děkuji všem 
dírám, hlavně těm černým, že nás dosud nepozřely a velkému křachu, že ještě nenastal. Děkuji temné vesmírné 
hmotě a energii neznámé povahy, že jsme ji dosud nepoznali a máme se tak v budoucnu čím zabývat. Děkuji 
všem hábéčkářům za padesát nezapomenutelných dnů a přeji nám nejméně tolik her dalších. 
Na světě je krásně a s HBK (50+30) zvlášť.    

        Váš generální rozhodčí Pavel Neumeister                        

Kolik to je dohromady aneb (50 + 30) 
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Vítejte v Litomyšli 

   První zmínka o Litomyšli se vztahuje k roku 981 v Kosmově kronice české (Lutomisl), která ale vyšla až ve 12. století. Tehdy 
na litomyšlském návrší stával strážní hrad střežící panství Slavníkovců a nedaleko procházející obchodní cestu evropského 
významu – tzv. Trstěnickou stezku. Po vyvraždění Slavníkovců roku 995 přešlo území do rukou Přemyslovců. 
Olomoucký biskup Jindřich Zdík pozval do Litomyšle v polovině 12. století řád premonstrátů a založil roku 1145 

premonstrátský klášter Olivetská hora (lat. Mons oliveti). Premonstráti dosáhli vysoké úrovně hospodářské a kulturní, a tak 

byla Litomyšl povýšena roku 1259 na město. Znak města (stříbrná 

lilie na červeném poli) byl převzat právě ze znaku premonstrátů 

(zlatá lilie na modrém poli). 

Díky úspěšné premonstrátské kolonizaci a umístění Litomyšle 

mezi Prahou a Olomoucí založil Karel IV. v roce 1344 biskupství 

litomyšlské. V postavení litomyšlských biskupů působili např.: Jan 

ze Středy, Albrecht ze Šternberka a Jan Železný. 

Husité město napadli ve dvou vlnách v letech 1421 a 1425. Město 

velice poškodili také kvůli účinkování Jana Železného na 

Kostnickém koncilu. Král Zikmund svěřil panství Kostkům z 

Postupic. Kostkové na svém panství podporovali Jednotu 

bratrskou a i přistěhovalectví. Za jejich vlády vzniklo v Litomyšli 

Nové Město s vlastním ohrazením, náměstím a radnicí. Kostkům z 

Postupic však bylo panství za účast ve stavovském odboji roku 1547 zabaveno. 

Dalšími majiteli se stali Pernštejnové. Vratislav II. z Pernštejna působil jako nejvyšší kancléř Království českého a byl prvním 

Čechem, který se stal nositelem Řádu zlatého rouna. Nechal postavit litomyšlský zámek, jehož stavitelem byl hlavně Giovanni 

Battista Aostalli. Roku 1649 prodali Pernštejnové panství Trauttmansdorffům. Prostřednictvím sňatku se dostalo do vlastnictví 

Valdštejn-Vartemberkům a posledními majiteli byli po roce 1855 Thurn-Taxisové. 

V 19. století město ztrácelo na významu, zejména z důvodu vedení významných železničních tratí mimo město. Známým 

zůstávalo litomyšlské piaristické gymnázium. Ve městě v té době pobývala řada významných osobností, např. Alois Jirásek 

nebo Božena Němcová. 

Významným dnem pro Litomyšl dodnes zůstává 2. březen roku 

1824. Tehdy se v rodině sládka zámeckého pivovaru Františka 

Smetany a jeho ženy Barbory jako jejich 11. dítě a zároveň první 

syn narodil dnes světově známý skladatel Bedřich Smetana. Jeho 

odkaz od roku 1949 udržuje Mezinárodní operní festival 

Smetanova Litomyšl. 

Dne 9. července 1929 město oficiálně navštívil prezident republiky 

T.G. Masaryk. Navštívil radnici, zámek a průmyslové firmy. 

Ve 20. století se město nejprve rozrostlo o vilové čtvrtě (Husova 

čtvrť), v 70. a 80. letech také o sídliště na jižním okraji města. 

Významným zaměstnavatelem se stala společnost Vertex. Město 

bylo rozděleno průtahem silnice I/35. Na přelomu století se město 

stalo známým podporou výstavby moderní architektury (zejména 

obytný komplex Za nemocnicí, rekonstrukce zámeckého 

pivovaru, atd.). 

Pro svůj půvab a množství pamětihodností se Litomyšl stala známým turistickým cílem.  

 

Družstvo Litomyšle se účastnilo her poprvé už v roce 1995, kdy se hned umístilo na pěkném 8.místě. 

Původně bylo složené z fotbalových hráčů minikopané týmu Dárečci. Po krátké pauze začala nová éra 

litomyšlského družstva pod vlajkou sousedního Nedošína v roce 2000 na 16.HBK, kdy z nedošínského 

družstva zůstal zdravý pouze kapitán. Po úspěchu na zimních hrách v České Třebové jsme pomáhali 

Nedošínu i na letních hrách v Klášterci nad Orlicí.                                                                    

Pod vlajkou Litomyšle jsme do dějin HBK opět vstoupili v roce 2001 a od té doby se her účastníme s 

nepatrnými obměnami zcela pravidelně. Během našeho působení na hrách jsme vybojovali i několik 

předních umístění. Díky těmto výsledkům jsme i v přední části tabulky HBKvocientu úspěšnosti. 

Naším nejviditelnějším úspěchem je originální nápad naší kapitánky Lenky, který můžete vidět jako 

vítězné logo HBK zdobící trika generálního štábu a týmu rozhodčích.   

Ať se Vám všem  u nás v Litomyšli líbí.   
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Ptejte se GŘ + GP + GR + GO = GŠ 
Pane generální rozhodčí : 

Ještě Vás to baví ? 

V mém věku je právě to používání nejoblíbenější hračky z dětství (každý z nás ji má neustále při 
sobě) už téměř jedinou věcí, která mne dokáže alespoň na chvilku zabavit. Však se taky dočkáte, 
rejpalové všeteční ! A bude to dřív než se vám bude líbit !  
Dáte se podplatit, abychom vyhráli ? 
V tržní době chaotického kapitalismu lze vámi navrženou metodou při  diskrétním přesunu 
dostatečného objemu oběživa vhodně ambalážovaného v elegantních kufřících nenápadné 
diplomatické barvy (variantně drahých kovů čí démantíků, lhostejno zda volně sypaných či 
umělecky zpracovaných) účinně a spolehlivě dosáhnout i například toho, abyste nevyhráli :-). Jsou 
ovšem někteří škarohlídi tvrdící, že to by se nemělo, že to není morální (slyšte, slyšte !) a že to 
údajně je postihováno přidělením státní poukázky na pobyt v betonových lázních s bezpečnostními 
prvky v oknech. 
Jako nestor generálního štábu, veden snahou zabránit jakémukoliv podezření z manipulace 
s výsledky, jsem několikrát navrhoval, aby se výsledné pořadí losovalo (za přítomnosti státní 
notářky, pochopitelně) okamžitě po uzávěrce přihlášek. V den konání HBK by se při zahajovacím 
nástupu okamžitě vyhlásili vítězové, no a místo trapného vymýšlení disciplín a bláznivého 
soutěžení by se mohlo bez průtahů slavit. Neuspěl jsem; to mne přirozeně vede k utkvělé 
domněnce, že cestičky jsou, leč míjejí mne pravidelně a trvale. No jó, ale kdo to potom zařizuje ?   
 
Paní generální prezidentko : 

Ještě Vás to baví? 
Myslíte HBK? Jistě. Myslíte-li odpovídat na Vaše dotazy, pak taky jistě. Při obou činnostech je totiž 
můj mozek prost starostí obyčejných smrtelníků, aby veškeré věci, děje i okolnosti, zkrátka veškeré 
jsoucno i iracionálno mohlo být okamžitě bezkatastrálně transponovaně zaznamenáno.  
Dáte se podplatit, abychom vyhráli? 
Nikdy! Stejně jako rozliční vůdcové odedávna s oblibou vyhlašovali, že mají čisté ruce, prohlašuji i 
já: mám čisté ruce! A co víc – mám čisté i nohy! A klidně dám nohu do ohně za to, že mám naději 
setrvat v tomto oprávněném přesvědčení i nadále. Pokud pravá noha bude vědět co dělá ta levá a 
naopak. Někdy je to ale pěkná dřina…. 
Co se do tebe vejde? 
Schválně, hádejte! Určitě neuhodnete, ale je to rozhodně míň! 
 

Pane generální řediteli : 

Ještě Vás to baví ? 

Odpověděl bych okřídlenou větou z vyprávění pana Menšíka : Ty náš tatínku, máš ty to 
zapotřebí ??  Ale to víš že jo, Andělko, jinak bych to nědělal!!!!  Apropo, soudruzi, kontrolní 
otázka : A Vás to taky ještě baví ???? 

Dáte se podplatit, abychom vyhráli? 
Pivo je neodmyslitelnou součástí národní tradice i kultury již dlouhá staletí. Aby pivo chutnalo tak 
jak má, je potřeba ho podávat správně vychlazené. Například u piva Pilsner Urquell je správná 
teplota 7 stupňů Celsia a ideální je, pokud je při této teplotě pivo také skladováno.  
A jak krásně se pije !!!  Počkejte, jak vlastně zněla otázka ???? 

Co je Generální štáb HBK ? 

Zaopatřovací ústav pro mírně prošlé, vysoce inteligentní šílence s dostatečnou mírou sebeironie a 
pudu sebezáchovy. 

 

Pane generální ombudsmane : 

Ještě Vás to baví? 
No to je otázka...... Kdyby nás tohle (HBK) nebavilo, tak kde bychom už byli? 
No to už bychom byli ale vopravdu v prdeli....... 
Dáte se podplatit abychom vyhráli ? 
A teď mi upřímně řekněte co Vám má člověk, navíc v mé, poměrně hodně důležité funkci 
odpovědět.Víte co? Běžte do Prčic.....a nebo radši jděte, to budete mít víc času přemýšlet.... 
Půjčíš mi kilo, náčelníku? 
No jasně! Kolik jich chceš půjčit? Využij maximálně výhodné nabídky. Letos půjčuji kila se 
záporným úrokem, tak to je bomba, ne? Půjčím Ti dnes 40 kilo a za rok vrátíš jen 20. No neber to! 
Mám kila na rozdávání, kdo má ještě zájem? Těžce jsem svá kila střádal celých 
20 let, kilo po kilu, deko po deku, rok za rokem. A dnes mohu říci, že jsem si opravdu něco našetřil. 
Nebylo to jednoduché, střádal jsem je poctivě.Nepůjčím Vám ale svá kila zadarmo! Dobrá rada nad 
zlato…..Půjčím kilo za kilo, ber, nebo neber. Každý kilo dobrý…….! 
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Galerie Elity Her 
G 

E 
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       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 dostáváte prostor 
všichni a je zde krátká rekapitulace uplynulých skoro 25 let. 

 
Počet HBK    49 

Počet disciplín    379 

Počet startujících družstev  119 

Počet diváků    okolo 13 000 

Nejdřívější zimní termín  31. 12. 1992 2. HBK Petrovice 

Nejpozdější zimní termín  18. 2. 2012 40. HBK Přívrat 

Nejdřívější letní termín  14. 7. 2001 19. HBK Dolní Dobrouč 
     14. 7. 2012 41. HBK Dolní Dobrouč 

Nejpozdější letní termín  23. 8. 1992 1. HBK Ostrov Orlice 

Nejmenší počet družstev  9 ( 2., 3. ) 

Největší počet družstev   30    ( 21., 22., 23., 25., 26., 34., 37., 41. ) 

Nejmenší počet disciplín  6      ( 1., 2., 3., 4., 5., 6. ) 

Největší počet disciplín  9      ( 19., 25., 41., 45. ) 

Nejmenší počet diváků   20       16. HBK Česká Třebová 

Největší počet diváků   700     9. HBK Jarošov 

Pořádající obce    6x    Dolní Dobrouč 
     4x    Březiny, Přívrat   

     3x    Česká Třebová, Horní Čermná, Sloupnice  

     2x    Janov, Jarošov, Klášterec n. O., Kunčice, Mandl, Ostrov Orlice  

     1x    Boříkovice, Bučina, Dolní Újezd, Jimramov, Korouhev,  
      Mistrovice, Petrovice, Poříčí u Litomyšle, Řetová, Tisová, Ústí  
      nad Orlicí, Vidlatá Seč, Žamberk 

Největší počet startů   49x    Dolní Dobrouč 

          41x    Březiny 

     40x    Starostové 

     37x    Litomyšl 

     36x    Jarošov 

     35x    Budislav, Hnátnice, Řetová 

Nejlepší HBKvocient   0,09 Dolní Dobrouč  

     0,20 Březiny  

     0,21 Jarošov 

     0,31 Sloupnice 

     0,33 Litomyšl 

Nejvíce vyhraných disciplín  49x  Dolní Dobrouč 

     31x Březiny 

     21x Přívrat 

     17x Jarošov 

     15x Sloupnice 

 

Potud „suchá“ řeč čísel, která zdaleka nevystihuje neopakovatelné zážitky uplynulých bezmála 25 let. Samozřejmě bez 
dneška. Ať se nám v nadcházejícím čtvrt století daří.     

Statistika nuda je, má však  cenné údaje 



     Jak se stalo již tradicí, byla projednávána další udělení nejvyšších ocenění GŠ HBK. Bylo rozhodnuto o dvou 
dalších a tak v rámci zahajovacího ceremoniálu v Litomyšli budou slavnostně předána tato ocenění : 

 
Rytířský řád GŠ HBK 

Generálnímu štábu HBK   
za statečnost, sebeobětování a neuvěřitelnou trpělivost v uplynulém čtvrtstoletí,  

za příkladné naplňování a šíření hlavní myšlenky HBK  
 

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

za osobní obětavost a statečnost při přípravě jubilejních 50. HBK,  
za příkladné naplňování a šíření hlavní myšlenky HBK  
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Řekli o (po) hrách 

Nej HBK  

Udělena další ocenění GŠ HBK 

     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. Díky těmto  vysoce vědeckým poznatkům nahlížíme na naše 
soutěžící úplně z jiného pohledu a dokážeme tak Vaše některé reakce maximálně pochopit. A tak se znovu 
vracíme k nádherné otázce v  dotazníku jubilejních 30. Her bez katastru, kde měla naše družstva prozradit 
nejoblíbenější kouzelná zaklínadla, která používají. Kromě naprosto obyčejných až triviálních jako :  abraka dabra, 
čáry máry fuk, apod. jsme se dozvěděli opravdu zajímavá zaříkávadla: 

     Kéž by Vás Pánbůh nenechal v klidu vysrat   Konečně je půl osmé 

     Sezame, otevři nám svoje sudy    Vejdi a neuškoď 

     Co se vleče neuteče        Co nemusíš udělat dnes, odlož na zítřek 

     Budliky,budliky máš pěkný čudliky    Čáry, máry rozpočet je tady 

     DexempoHBKflex      Nohy do V, nebo je pivo moje 

     Doláro originalo, filcky falsifikato     Bihy,dihy ať máte všichni pihy 

     Dobrý den nebo kozy ven     Tak mi ho teda vyndej 

     Enten cáky, máte ptáky     Adava kedavra 

 
     Speciální útvar se po velmi dlouhém až vyčerpávajícím zkoumání, nakonec rozhodl, že neoriginálnější 
odpověď zněla : 

     Všechny zaklínadla jsou stejně na hovno !!!!!      

     Když se k tomu započetla odpověď že otcem Saxany je Tomáš Stejskal (nevíme zda to GŘ HBK už ví) nebylo o 
pomyslném vítězství družstva z Přívratu pochyb. 

Tímto jim gratulujeme a  chválíme za vzorné plnění stanovených úkolů v rámci druhých propozic a dotazníku. 
Za odměnu mohou pozvat členy GŠ (kteří o jejich vítězství pochopitelně spolurozhodovali) na kapku.  

V této  stálé rubrice Vás seznamujeme se všemi nej, které naše hry pochopitelně také mají.  
Dnes jsme se zaměřili na hry, které nějak poznamenala příroda : 

 

Meteorologická NEJ 
 

Nejteplejší hry v létě   23. HBK Sloupnice  parno, že až hasiči zasahovali 
Nejstudenější hry v létě  29. HBK Mandl   kdo neprožil, neuvěří 
 
Nejteplejší hry v zimě   20. HBK Březiny  i na pilinách, se dá opalovat 
Nejstudenější hry v zimě  26. HBK Mandl   klimatizované stany bodly 
 
Žebříček nejdeštivějších HBK  1.  35. HBK Tisová  to se snad slovy ani nedá popsat  
     2.  16. HBK Česká Třebová pršení do sněhu, to je kombinace 
     3.  29. HBK Mandl  i v rybníku bylo tepleji 



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.  

Drahá poradno ... 

Potkal jsem Milušku na čajích pro svobodné. Už od prvního 
pohledu jsem věděl, ze je pro mne moc mladá. Mně je 49 a jí bylo 
32. Je tedy o sedmnáct let mladší. Opravdu toho lituji, protože 
jsme si ten večer tak dobře rozuměli. Tak dobře jsem se cítil v její 
přítomnosti. Náš věkový rozdíl jí nevadil tak jako mně. 
Řekl jsem jí, ze cítím, jak nás lidé pozorují a asi si myslí, ze jsem 
její otec. Ona odpověděla, že jsem blázínek a když ji budu chtít 
vidět znova, tak že bude velice ráda. 
Nyní spolu chodíme už tři měsíce. Já ji mám opravdu rád a 
myslím si, že i ona mne má ráda. Přesto kamkoliv jdeme, pořád 
cítím, že nás lidé pozorují. Někdy na nás vyloženě zírají. Je to 
velmi nepříjemné a vím, že je to ten náš věkový rozdíl, co nutí lidi 
se na nás dívat. Já se prostě necítím dobře v této situaci a chtěl 
bych vědět, jestli to má cenu pokračovat v našem poměru. 
Proč jsou lidé tak nechápaví a nepříjemní? 
Poraď ! 
Tvůj Ondra. 
 
P.S. Přikládám i fotografii Milušky. 

Kde je pozornost médií a pořádné  
občerstvení, tam členové Generálního 

štábu rozhodně nemohou chybět.  

 Rovněž přítomnost krásných dam dělá 
Generálnímu řediteli dobře. 

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


