
Snad mi Terka Pergnerová promine, že jsem  ji zpitvořil její proslulý slogan k obrazu HáBéKáckému, ale když 
se tak dívám zpět na uplynulých  9 let, co všechno jste byli schopni ve jménu srandy a recese obětovat na oltář 
HBK, tak by pomalu ona měla platit nám, né…(to by nebylo špatný…zkusíme ji to navrhnout). 

Ale dosť bolo omlouvání se Terce. 
Vážení a milí, pořádající,  soutěžící  či jinak sympatizující příznivci Her bez katastru. Hlavně Vaší zásluhou 

jsme se po devíti úspěšných letech prokousali do nového milénia a jelikož není žádných pochyb o tom, že jsme 
dynamicky se rozvíjející demokratická společnost s ručením silně omezeným, tak i my nechceme klopýtat za 
globalizujícím se světem a připravili jsme pro Vás do třetího tisíciletí řadu zlepšení a novinek. 

Tu první máte možnost nyní držeti ve svých ctihodných horních končetinách (...doufáme, že k Vám nyní 
nenahlížíme zadnějším otvorem…to jsme se pokusili vyloučit použitím příslušného papíru). Myšlenka  
bulvárního plátku HBK, je již poměrně starého data, avšak teprve vznik Generálního štábu HBK (o kterém 
budeme mluvit dále)  a kulatá změna letopočtu daly myšlenkám fyzickou podobu. Samozřejmě tímto projektem 
myslíme především na Vás, protože jsme se v minulých letech přesvědčili, že ve většině z Vás dřímá skrytý talent 
a byla by škoda ho patřičně nevyužít. A tak zatímco dnes máte možnost se začíst do výtvoru výhradně 
Generálního štábu, další novinářské počiny již budete moci spoluvytvářet Vy všichni.      

Toto úvodní číslo berte jako nostalgické vzpomínání na doby dávno i méně dávno minulé, aneb jaká byla zimní 
klání na HBK. A na poslední straně se již  otevírá prostor pro Vás, takže dumejte, přemýšlejte, diskutujte, 
interpelujte ... ať je HBKaleidoskop důstojnou konkurencí v dravém oceánu tiskového průmyslu. 

Ale včíl dosť bolo mudrování. Přeji všem čtenářům hluboký kulturní zážitek. 
          Váš Generální ředitel HBK 

H r a v ě  b e z k a t a s t r o f á l n ě  l e t ň o - z i m ň o  d v o j p o l o l e t n í  o b č a s n í k  

  

ROČNÍ K  :    MMI 
Č Í SLO  :   JED NA  Z IMŇÝ  

Po důsledné analýze a zjištění, že bez čelního údu se do Evropy nedostaneme bylo na sklonku minulého tisíciletí 
rozhodnuto, že proces generalizace se nevyhne ani HBK. Den D byl stanoven na 24. 11. 2000, kdy tři služebně nejstarší 
harcovníci HBK vzali na svá zasloužilá bedra hrdinskou zodpovědnost vykonávat své funkce generálního ředitele, 
generální prezidentky a generálního rozhodčího v nejvyšším orgánu HBK, který byl nazván Generálním štábem HBK. 

Utajení celé akce bylo pochopitelné, kvůli zvědavým čočkám fotoaparátů nenasytných a podlých redaktorů laciných 
bulvárních plátků a tak osazenstvo Hostince Bavorka v Horní Dobrouči nemělo ani tušení jaká významná událost v 
dějinách HBK  se odehrává za zdmi  jejich salónku. Jednání ustavující schůze bylo plodné, chvílemi provlhčené a 
natolik zdlouhavé, že  se podrobněji o něm rozepíšeme v některém dalším čísle HBKaleidoskopu. Samozřejmě, že zápis 
z ustavující schůze GŠ je také k dispozici na sekretariátu GŠ HBK a v registru svazků každému kdo předloží lustrační 
osvědčení s podpisem Metuzaléma a Godzily. 

A proto po vzniku Generálního štábu HBK dostáváte možnost přesvědčit se, že i bez Vašeho hlasu jsme se vybrali  
správně (viz demokracie)  a v nové rubrice našeho občasníku „ Ptejte se GŠ“ jsme připraveni odpovědět na Vaše 
zvídavé otázky a vše co Vás zajímá. A nyní vzhůru do nového tisíciletí, do něhož Vám přejeme mnoho dobré nálady a 
smyslu pro humor a recesi, které jsou hybnou silou našeho společného projektu. A proto „Sportu zdar a HBK zvlášť“. 

  
                                                       Váš Generální štáb HBK 

             Háko Bélo Kšílenci 

Ptejte se Generálního štábu aneb vzhůru do Evropy. 

Hravě Bláznivý 
Kaleidoskop 



První Hry bez katastru, v zimním období. 
Startovalo 9 družstev v šesti krutých a 
záludných disciplínách.  I přes docela sluš-
nou kosu (-12°C) nastoupili někteří nejme-
novaní borci z Lichkova v trenýrkách. Sa-
mozřejmě, že se zahřívali kvalitními desti-
láty nahnědlé barvy z Hobé Pardubice. 
Necelých 60 promrzlých diváků však bylo 
odměněno za svoji výdrž a zhlédlo drama-
tické klání, které vyvrcholilo napínavými 
sjezdy všech členů družstev  zakles-
nuvších do sebe a sedivších každý na 
svém pytli(u dívek nekontrolováno). Ve-
čer následoval v místním KD silvestrovský 

program, který byl sice trochu poznamenán malou účastí, ale i tak jsme důstojně osla-
vili vznik obnovy samostatného českého státu. 

   Disciplíny: 
1.Vajíčka v orlím hnízdě aneb jak  
    vzniklo horolezectví 
2. Slalom se slepým koněm aneb Krakonošova balada 
3. Balónková balada aneb ježci v akci 
4. Psí spřežení aneb jak dobýt severní pól 
5. Sněžnicový závod aneb Maruško chyť si mě 
6. Krocení rychlých pytlů aneb igelitová housenka 
 Výsledky: 
1. Dolní Dobrouč, 2. Petrovice, 3. Orlice, 4. Verměřovice, 5. Červená 
6. Kunčice, 7. Lichkov, 8. Starostové, 9. Praha 4 

Při druhém pokračování zimních HBK si s 
námi příroda trochu zašpásovala. Tornádo 
den před hrami poničilo soutěžní areál, ale 
díky obětavé práci pořádajících Dobroučá-
ků se hry podařilo připravit. Avšak příro-
da se nevzdávala a tak 11 soutěžících druž-
stev muselo nasadit značné úsilí, aby v 
blátivo-dešťovém sněžení dokončilo ná-
strahy šesti připravených disciplín. Nepří-
zeň počasí ještě umocňovala pikantnost 
někdy až hraničící s brutalitou některých 
soutěžních úkolů.Zapomenout se nedá na 
děsivou anabázi zubu paní starostky z Pet-

rovic, který si usmyslel, že opustí orální dutinu zmíněné a po hledání v blátivo-sněhové 
břečce se naštěstí musel vrátit zpět.  Pořadatelé z Dobrouče poprvé použili tzv. časovou 
a dresovou povinnost, což znamená, že družstva bez dresů a která přijedou pozdě, do-
stávají trestné body. 

Disciplíny: 
1. Ručka šmátralka a nožky běhalky 
2. Hyjé, hyjé aneb šup na kolík a je to 
3. Letí šíp savanou aneb Švarcenegr v Dobrouči 
4. Ve stopách princezny Slonbidlo aneb chůdové orgie 
5. Papiňák zapíská aneb vařila myšička placičku 
6. Přenášení netopýrů aneb 69 vertikálně 
Výsledky: 
1. Horní Čermná, 2. Dolní Dobrouč,  3. Praha 4, 4. Starostové,  
5. Petrovice,  6. Dolní Čermná,  7. Nekoř,  8. Hnátnice,  9. Červená,  
10. Žamberk,  11. Česká Rybná 

   2. Hry bez katastru  -  Petrovice  -  31. 12. 1992 
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              4. Hry bez katastru  -  Dolní Dobrouč  -  29. 1. 1994 



Stránka 3 Hravě Bláznivý Kaleidoskop 

Za nádherného zimního (i když pěkně 
mrazivého) počasí se přijelo poprat se zá-
ludnostmi šesti připravených disciplín 14 
družstev. Do této doby to byla účast re-
kordní a tak se poprvé soutěžilo dvoukolo-
vě. V prolínací základní části soutěžila 
všechna družstva do finalové části postou-
pilo 8 nejlepších.                                                                                                 
Tyto hry měly poprvé (a v zimě bohužel 
naposled) mezinárodní účast, a to v podo-
bě sympatického družstva z korejského 
Soulu. A jejich konečné páté místo ukázalo, 
že i v Asii občas jedí vtipnou kaši. Nejhezčí 

disciplíny byli zřejmě ty nejbrutálnější a to jak ta první, kdy si v „atombordelu“ tahejte 
po sněhu sáňky,  tak ta poslední, kdy si v  -10°C sundejte boty a stůjte bosy  jen na smr-
kových větévkách. Spokojené (i když značně promrzlé)  tváře jak soutěžících tak i divá-
ků byly největší odměnou pro perfektně provedenou práci pořadatelského týmu. 

Disciplíny : 
1. Psi v pláštěnce aneb co jsme se v CO neučili 
2. Divoženky na lyžích aneb Krakonoš by se divil 
3. Tenisová válka aneb zimňí nosítková střelnice 
4. Štafeta 5x1 aneb Lylehamr 95 
5. Tři balónky na věšáku aneb plavecký bazén netradičně 
6. Hromádky na sněhu aneb Děda Mráz naboso 
Výsledky : 
1. Klášterec n. Orlicí,  2. Starostové,  3. Dolní Dobrouč,  4. Horní Čermná 
5. Soul,  6. Letohrad,  7. DK Orličánek,  8. Praha 4,  9. Orlice,  10. Rotnek, 
11. Vysoké Mýto,  12. Dolní Čermná,  13. Petrovice ,  14. Hnátnice,    

Za totálního nezájmu sněhu avšak se rtutí 
na teploměru výrazně pod bodem mrazu 
se s původně přihlášených 22-ti družstev 
dostavilo pouze 15. Ta zbývající se zřejmě 
zalekla záludnosti a šílenosti osmi připra-
vených disciplín. Místní areál „ V Kotli “ 
se proměnil v arénu, kde se rozhořel lítý 
boj o vavříny nejcennější. I přesto, že dis-
ciplíny byly ve stylu „běhacím“ celkově 
páté místo družstva starostů svědčí o kva-
litách našich zastupitelů. Rozhodně k di-
vácky nejatraktivnější disciplíně patřila 
druhá finalová, kde citově slabší soutěžící 
se museli dostatečně přemáhat při pohle-

du na společný výsledek tekutinových syslů. Samozřejmě, že i závěrečná nesoutěžní 
disciplína při shromažďování co největší-
ho množství svršků soutěžících byla za –
8°C velice zajímavá.  
Disciplíny : 
1. Vánoční rybolov aneb dělostřelecké manévry v Kotly 
2. Ženy v ochraně aneb něžnost v pytli 
3. Ietiho sněžný vor aneb česká pětka v akci 
4. Slepičí žebříček aneb kdo se dál dos...tane 
5. Dostaň ho tam jak chceš aneb rukama nééééé 
6. Tekutinový sysel aneb lednový výplach v Kotly 
7. Vzhůru do hor aneb HBK nad Kotlem 
8. Erotika na závěr aneb pozor na husý kůžy ( nesoutěžní ) 
Výsledky : 

1. Horní Čermná,  2. Dlouhoňovice,  3. Choceň,  4. Jarošov,  5. Starostové 6. Petrovice,  7. Klášterec n. O.,  8. Orlické no-

   6. Hry bez katastru  -  Horní Čermná  -  14. 1. 1995 

              8. Hry bez katastru  -  Žamberk  -  20. 1. 1996 



Jako již tradičně v Horní Čermné měli pořadatelé „objednáno“ pěkné po-
časí (20 cm sněhu a teplota mírně pod bodem mrazu) a tak krátce před 
polednem bylo na Vávrově louce připraveno  20 družstev, která se chtěla 
poprat v sedmi  recesních 
disciplínách o vítězství v 
jubilejních 10. HBK. Samo-
zřejmě, že vzhledem k vel-
kému počtu družstev, se ve 
čtyřech „základních“ disci-
plínách utkala všechna 
družstva a do finále postou-
pilo osm nejlepších. Bořící 

se sníh a brutalita některých 
disciplín dávala soutěžícím 

zabrat, avšak kvalitní „občerstvovací služba“ dokázala divy a tak všichni 
nakonec útrapy v Horní Čermné přežili. 

    Disciplíny : 
1. Grupáčski aneb chytání lelků po čermensku 
2. Transport sněžné ženy aneb píšťalková balada 
3. Leninovy saně aneb píchni kam chceš 
4. Svyštýcí kláda aneb UFO nad Vávrákem 
5. Dva v pitly aneb dokud nás smrt nerozdělí 
6. Zimní kulečník aneb všichni ho tam musí mít 
7. Horská koulená aneb Hornočermenský rafting 
  Výsledky : 
1. Orlické noviny,  2. Jarošov, Klášterec a. O.,  4. Březiny, 5. Vidlatá Seč,    
6. Nedošín,  7. Čistá,  8. Horní Čermná,  9. Běstovice,  10. Morašice,  11. 
Dolní Dobrouč,  12. Praha 4,  13. Budislav, Helvíkovice,  15. Hnátnice,  
16. Běstvina,  17. Loučky,  18. Choceň,  19. Lezník,  20. Žamberk 

Areál v okolí restaurace „Na Horách“ za pod-
pory slušného počasí přivítal  na zimu re-
kordních 22 družstev. Tentokrát nás pořada-
telský tým redakce Orlických novin přesvěd-
čil, že umí nejen psát články, ale že má i smy-
sl pro srandu a recesi a něco pořadatelského 
umu. Sedm disciplín bylo laděno na pohád-
kovou notu a tak zde bylo možno potkat  
pohádkové bytosti ( k večeru jich výrazně 
přibylo)  ale samozřejmě legraci a dobrou 
náladu. I přes značnou konkurenci  olympiá-
dy v Naganu, se přeci jen většinu borců po-
dařilo udržet doma a tak neutrpěla kvalita 

HBK. K originalitě soutěží lze poznamenat jen : „Kdo neprožil neuvěří“. 
Disciplíny : 
1. Dlouhý, široký a krátkozraká aneb zpátky jenom okroužkovaná 
2. Šavlová štafeta prince Ba-nou-nicht aneb každý jednu hlavu 
3. Putování za intimní vůní aneb Bejkárna kvůli Ježibabě 
4. Novinářská pohádka aneb média na hlavě 
5. Budulínku dej mi hrášku aneb Rytíř Honza a turecký doping 
6. Hrnečku vař, zima nezima aneb pozor na chřipku u ptáků 
7. O Karkulce, vlkovi a jahodách aneb Pobřežní hlídka na Horách 
Výsledky : 
1. Česká Třebová,  2. Budislav,  3. Březiny,  4. Vidlatá Seč,  5. Dolní 
Dobrouč, Klášterec nad Orlicí, 7. Spačice,  8. Čistá,  9. Horní Čermná, 
Jarošov,  Pivnice U Skoby,  12. Nedošín,  13. Orlické noviny,  14. Mikuleč, 
Praha 4,  16. Helvíkovice, Jablonné nad Orlicí,  18. Starostové,  19. Běstvi-
na,  20. Žamberk,  21. Litomyšl,  22. Choceň,    

   10. Hry bez katastru  -  Horní Čermná  -  18. 1. 1997 
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              12. Hry bez katastru  -  Česká Třebová  -  7. 2. 1998 



 
Jelikož  ve 14. HBK, sice v jiném složení, 
opět zvítězilo družstvo České Třebové, 
areál „Na Horách“ se dočkal potřetí, aby v 
jeho prostorách mohlo 21 družstev svést 
lítý boj v osmi záludných disciplínách. 
Matička příroda se k nám poprvé zacho-
vala opravdu macešsky a ukázala nám tu 
zadnější část. I přesto, že vytrvalé mrholo-
pršení nepřilákalo na Hory žádného divá-
ka, družstva si hrála sama pro sebe a uká-
zala, že srandu a dobrou náladu nezkazí 
ani nepřízeň počasí. Stačí jenom dodat : 

„Sportu zdar  a srandě zvlášť“. 
Disciplíny : 
1. Ve třech se to lépe táhne aneb kdo nevěří ať obíhá 
2. Kdo překousne mumii aneb hlad je nejlepší kuchař 
3. Koňské spřežení aneb vlez mi na dvojhrba 
4. Na kaši jsme vyrostli  aneb zkusíme to zas a zas…. 
5. Zalovit si můžeš též ale rybu nechytneš 
6. Mějme se všichni rádi aneb už aby to bouchlo …. prásk!!!! 
7. V Naganu jsme byli první aneb jak dopadneme na Horách 
8. Dodržená tradice aneb nadržená slepice 
Výsledky : 
1. Vidlatá Seč,  2. Česká Třebová,  3. Dolní Dobrouč,  4. Králíky,  5. Nedošín,  6. Jarošov,  
7. Starostové,  8. Pivnice U Skoby,  9. Petrovice,  10. Čistá,  11. Mikuleč, Choceň,  13. Bře-
ziny,  14. Dolní Újezd,  15. Ostružno,  16. Řetová,  17. Běstvina,  18. Praha 1,  19. Opato-
vec,  20. Praha 4, 21. Hnátnice 

Stránka 5 Hravě Bláznivý Kaleidoskop 

 
Díky vítězství místního družstva ve 12. HBK  se areál „Na Horách“ po roce dočkal další-
ho pokračování naší soutěže. Zásluhou dobrého počasí ale hlavně perfektní a špičkově 
organizované práce pořadatelského týmu bylo pro znovu rekordní počet 23 družstev při-
praveno sedm „přiměřeně šílených“ disciplín. Poprvé se základní část konala dopoledne 
a finále odpoledne. Tyto hry potvrdily, že obliba tzv. „jedlých“ disciplín stále stoupá a 
originalita nezná mezí (jezte si zelenou krupičnou kaši…).  Na druhou stranu se tímto 
bráníme nařčení, že soutěžícím nedáme ani do huby.  Za zmínku stála „zimní verze“ tra-
dičně letního hodu vajíčkem (zkuste si slepičí produkt chytat napodobeninou síťky na 
motýli).Až do úplného konce jsme neměli tušení, že se za rok v České Třebové  setkáme 
znovu. 
 
Disciplíny : 

1. Zahradníkův rok aneb jak vám rostou melouni 
2. Domácí kutil aneb českotřebovská trojčata na útěku. 
3. Kazisvět aneb kdo má větší balóny tomu se líp seďí 
4. Vynobraní aneb nigdo cestou nebryndá 
5. Nádražní gurmán aneb je ta šlejška volná 
6. Lanaři aneb rozšlápneš si svoje vejce 
7. Zaritý entomolog aneb chytání zimňích motejlů 
 
Výsledky : 
1. Česká Třebová,  2. Březiny,  3. Klášterec n.O.,  4. Budislav,  5. Pivnice U Skoby,  6. Nedošín,  7. Vidlatá Seč,  8. Petrovi-
ce,  9. Spačice,  10. Králíky,  11. Jarošov,  12. Ostružno,  13. České Petrovice,  14. Čistá, Mikuleč, Starostové,  17. Jablonné 
n.O.,  18. Dolní Dobrouč,  19. Helvíkovice,  20. Běstvina,  21. Praha 4,  22. Choceň,  23. Hnátnice,   

 

   14. Hry bez katastru  -  Česká Třebová  -  16. 1. 1999 

              16. Hry bez katastru  -  Česká Třebová  -  5. 2. 2000 



HBKaleidoskop   -  Váš občasník 
Jak již bylo vzpomenuto na přední straně, je pro Vás v novém miléniu připraven nový projekt—dvojpoletní ob-
časník  HBKaleidoskop. A jenom na Vás záleží jak bude náš plátek vypadat. Naše představa je následující: 
 
⇒ HBKaleidoskop je nezávislý, demokratický,hravě,bezkatastrofálně,zimňo,letňo,dvojpololetní občasník 
⇒ měl by informovat vždy o posledních konaných hrách ( stálé rubriky, názory, postřehy, zajímavosti) 
⇒ měl by obsahovat základní informace o hrách k jejichž příležitosti je vydán 
⇒ základní název HBKaleidoskop by zůstával stejný 
⇒ o názvu čísla by rozhodovalo to pořádající družstvo her, ke kterým by bylo vydáváno 
⇒ obsahoval by stálé rubriky, které si pochopitelně můžete navrhnout 
⇒ dále by obsahoval vaše příspěvky, které byste posílali k rukám redakční rady 
⇒ uzávěrka každého čísla  by byla měsíc před datumem konání her, ke kterým bude vydáváno 
⇒ právo autorizace má redakční rada vedená Generálním ředitelem HBK 
⇒ členem redakční rady se může stát každý zasloužilý účastník HBK po složení nezávislého poplatku ve výši 

1000,- Kč/den. 
⇒ zasloužilým účastníkem se rozumí osoba, která se v jakékoliv funkci zúčastnila více než 12 pokračování Her 

bez katastru a má kladný vztah ke členům Generálního štábu, který náležitě a trvale projevuje 
⇒ i přesto že je HBKaleidoskop nezávislý a demokratický občasník, příspěvky kritické a zaměřené proti čle-

nům Generálního štábu nebudou otiskovány ani za úplatu…….leda že by ………. 
⇒ případné spory o nezávislosti příspěvků rozhoduje Generální štáb HBK. Právo na odvolání neexistuje. 
⇒ Zde jsou stálé rubriky navrhované GŠ HBK : 
∗ Ptejte se GŠ HBK  -  členové generálního štábu odpovídají na všetečné otázky čtenářů 
∗ Řekli (po) o hrách  -  rozhovory a výpovědi nejen soutěžících po skončení jednotlivých HBK 
∗ Galerie HBK  -  jednotlivá družstva poodhalují něco o svých soutěžících,příznivcích apod. 
∗ Nej HBK   -  svá nej… mají určitě i Hry bez katastru 
∗ Fotosloupek   -  Hry bez katastru zachycené hledáčkem fotoaparátu 
∗ ??????      -  a zde už může být Váš návrh…. 
 
...Vaše návrhy, nápady, připomínky a příspěvky očekáváme v písemné, telefonické i elektronické podobě na níže 
uvedených kontaktních adresách a ochotně a rádi je budeme zveřejňovat. Přejeme hodně dobrých nápadů. 
          
         Redakční rada HBKaleidoskopu 

HBKeferendum 
Jak jistě víte bylo na sklonku minulého tisíciletí vyhlášené první historické HBKeferendum o zavedení tzv. 
Pořadatelského pravidla, které by upravovalo stávající nepsané pravidlo „Kdo vyhraje, pořádá za rok další“. Že 
v novém miléniu chcete změnu dokázaly výsledky tohoto dotazování. Ze 33 oslovených družstev se 28 vyslovilo 
pro přijetí tohoto pravidla, 3 družstva byla proti této změně a 2 družstva nevyjádřila svůj názor. (v rámci 
zachování demokracie a utajení informací nebudeme nesouhlasící družstva z Dolního Újezdu, Jarošova a Petrovic 
nikde publikovat a uvádět) Z toho vyplývá, že byla splněna podmínka souhlasu nadpoloviční většiny soutěžících 
družstev a nové pravidlo tak nabývá účinnosti od 1. 1. 2001. A proto jste už v dotazníku na tyto hry vyplňovali 
kolonku o ochotě pořádat další pokračování, aby samotný akt výběru podle nového pravidla nezdržoval 
slavnostní vyhlašování vítězů. Některé pochybnosti soutěžících, že nové pravidlo je komplikované a omezující 
musíme brát rezervovaně, protože v mnoha případech jeho existence ani nebude třeba.   

Kontaktní adresy : 
- na redakční stůl :   Tomáš Stejskal, Kunčice 60, Letohrad, 561 51, 
   tel. 0446/621252, mobil 0603/254993 
   Email:    hbkaleidoskop@wo.cz  příspěvky a návrhy do občasníku 
      gs.hbk@wo.cz  dotazy na členy GŠ HBK 
   www:   http://hbk.web.worldonline.cz 
- pro zasílání darů : Pavel Neumeister, Dolní Dobrouč 554, 561 02 
- pro zasílání peněz : Zdena Krejčová, Dolní Dobrouč 571, 561 02 

A kdo to dočetl až sem, může si za svý dát štamprdli !!!!! 
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