
Vážení šílenci !!! 
   Třicítka může být všelijaká, ale aby nedošlo k mýlce, já jsem nyní zcela zaujat tou, kterou máme všichni 
společně a dohromady vlastním přičiněním i vlastní vinou. (Bacha! Žádná skupinovka!) a je za symbolickými 
dveřmi dnešních Her bez katastru, které jsou dvacáté deváté, takže a tudíž ty hry příští jsou třicátými. Zdůrazňuji 
ještě jednou, že tento úvodník je o té nejkrásnější, nejvíce žádoucí, nejpůvabnější, nejhezčí, nejinteligentnější, 
nejsympatičtější, nejhýčkanější, nejočekávanější, nejpřitažlivější, nejpropracovanější, nejnadrženější, 
nejoslavovanější, nejvytouženější, nejvytvarovanější, prostě generálně-štábně nejlepší třicítce v celém vesmíru a 
přilehlých koloniích. Ano, ano milánkové, mluvíme o námi všemi vypiplané třicítce, které jste vy všichni 
podstrojovali, ji živili a si pěstovali, aby se dožila a mohla jubilovat.  
   Ať to vypadá jakkoli nepřístojně, Hry bez katastru se v modelu Letňí/Zimňý konají už patnáct kalendářních 
roků a ty příští budou tudíž třicáté. No a kde asi tak se budou konat, když doposud se všech ročníků, jako jediné, 
zúčastnilo družstvo z Dolní Dobrouče, a to se špičkovým koeficientem úspěšnosti jenom zcela mírně 
přiupraveným? No kde asi, když právě toto družstvo zcela cíleně a plánovitě a naschvál (a mně mírně natruc, 
posléze však k pýše) vyhrálo ty poslední zimňý, tedy dvacáté osmé u sloupnické sokolovny v sobotu 11.února 
2006 odpoledne? Na to byste měli přijít i beze mě, že to bude v zimě na začátku příštího roku na některém z 3071 
hektarů Dolnodobroučského panství a jelikož máme nejen Dolní, ale i Horní Dobrouč a taky Lanšperk s hradem, 
tak si ještě pořádně rozmyslíme, kde se na vás nachystáme.  
   Nedosti na tom, (přesně podle hesla Nezoufej, bude ještě hůř): ve čtyřčlenném generálním štábu se většina členů 
(jeden = GŘ, von na to chystá anketu a bude z vás páčit „dobrovolnou“ odpověď) domnívá, že by se mohl a měl 
zorganizovat také HBK ples, teda jako že byste se měli vlnit při rámusu. Pokud by se tato šílenost stala z vaší 
viny a s vaším souhlasem realitou, tak kde asi by k té katastrofě byl vhodný sál. No jistě, ten chytrák GŘ si myslí, 
že taky u nás. Však my vás ten místní zeměpis naučíme i kdyby mělo bejt po jeho.  
   Nerad připouštím svoje chyby - když se v Dolní Dobrouči konaly HBK počtvrté, myslel jsem a taky do 
HBKaleidoskopu v létě roku 2004 napsal, že to snad bude naposled. To jsem ale velmi špatně odhadl 
nedisciplinovanost našeho družstva (už jsem jim to odpustil a slíbil všemožnou pomoc), čehož důsledkem je fakt, 
že Hry bez katastru budou u nás už popáté, a to zrovna jak na sviňu, ty jubilejní třicáté. 
   Všichni se na vás těšíme a slibujeme, že na Dolní Dobrouč 2007 už nikdy nezapomenete. 

   Váš Pavel Neumeister, 
 v tuto chvíli ještě čelní úd obce a doživotně (nebo né? – zachraňte mě někdo, prosím)  generální rozhodčí HBK. 

Třicítka na krku 
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Novinkování aneb co je nového  
Příprava na oslavy 30. HBK  

 Jen naprostý  nevzdělanec a totální ignorant by nevěděl že zima roku 2007 bude mít pro Hry bez katastru  
zcela zásadní a neopakovatelný význam. V zimě příštího roku se totiž uskuteční jubilejní 30. HBK. 
Ne náhodou bude hostit tyto kulaté hry nejúspěšnější družstvo v celé historii HBK. I přesto, že rozhodně 
nepochybujeme o skvělém organizačním talentu dobroučských hostitelů, prosíme jednotlivá družstva, aby 
popřemýšlela čím by se tyto naše slavnostní hry daly okořenit, vyšperkovat, no zkrátka udělat ještě lepšími a 
lepšími až se stanou úplně nejlepšími v dosavadní historii. Své náměty a nápady si nenechávejte pro sebe a svěřte 
se, nejlépe generálnímu štábu a nebo přímo organizačnímu výboru z Dolní Dobrouče. 



Vy jste tady zase, no tak dobře, my vás tedy vítáme, no fakt, vítáme…….. 
A protože historie buď byla, je zaznamenána a my ji věříme a nebo ji někdo chce tendenčně upravovat, tak 
je nutné si vybrat a NÁŚ VÝBĚR JE JASNÝ: 
 
Historie je to, co bylo, jak jsme to my viděli a proto……. 
„BUĎTE POZDRAVENI PŘÍZNIVCI DOBRÉ ZÁBAVY, PŘÍZNIVCI SRANDY A RECESE“, kterou si umíte dělat ze sebe i z druhých. Ať 
Vás hřeje vědomí, že sranda je koření života, který dochází naplnění skrzevá „SRANDU“.  
Jak jsme zjistili z minulých působišť, všechny HBK se konaly v těch nejkrásnějších koutech České republiky. Čím   trumfnout, no přece 
tím, že teď to je „PRAVDA“. 
Nacházíte se v malebném  koutě vzdáleného podhůří Orlických hor, ten veliký kopec, který se zde tyčí, je vysoký  566,6 m nad mořem. 
Nepokládejte prosím otázku, nad jakou hladinou moře a kterého moře je toto měřeno. Příroda nádherná, v potoku raci, lesy hluboké, o 
zvěři a výskytu hub se nesmí nic „ANI  NAZNAČOVAT“. A co teprve  historie tohoto místa.   
Obec Řetová, to je vlastně historie osidlování, to je o přelomu prvé a druhé kolonizace, to je o Přemyslovcích a jejich konci v roce 1306 
v Olomouci, to je o Lucemburcích a o osidlování pohraničí. Co sem vlastně ty lidi táhlo, proč bylo osidlování prováděno? Zdá se k nevíře, 
z pohledu dnešního, vnitrozemí bylo již obsazeno, bylo třeba osídlit nový, panenský prostor. A ten byl tady u nás, v dnešní Řetové.  
Historikové o tomto bádají a my víme, TADY JE TOTIŽ KRÁSNĚ. 
My pouze víme, že lidé zde žili, jejich život byl těžký, a my, ani ve své nejbujnější fantazii si jej neumíme představit.  
Co je v té době vlastně živilo, co jim přinášelo schopnost přežít? Bylo to zemědělství, které jim přinášelo obživu, a navíc to bylo uhlířství,  
kdy v místech dnešní Řetové uhlíři připravovali pro hutě dřevěné uhlí pálením v milířích. A co  obchod? V nejbližším okolí Řetové vedla  
TRSTENICKÁ STEZKA, ta měla své místní obchodní cesty a odtud název cesty vedené Zacharovcem podél řetovského potoka do 
Sloupnice a Vysokého Mýta, „Řetovská voštice“. 
Když už byla obchodní cesta, bylo nutné po ní obchodovat, a to byla příležitost pěstovat len a tento zušlechťovat. A jak zušlechťovat? No  
přece tkaním a na plátno. A to je taky o historii tohoto místa, to je o schopnosti lidí zajistit pro sebe obživu a tolik potřebnou lidskou 
perspektivu a to jsme již v reálu toho, kde nyní jsme. Jsme „NA MANDLU“, který je integrální součást obce Řetová. 
To jsme již u historie domu č.p. 137, domu, který byl postaven, a by bylo možné plátno „MANDLOVAT“. Byl to rychtář Josef Jansa, který 
měl onu vizi, že voda z rybníků je použitelná pro pohon soustrojí, které mandluje plátno, a protože vody bylo vždy málo, použil vodní 
dílo, které již použitou vodu s nízkou účinností tohoto  zařízení vracel nazpět a využíval k mandlování opět. 
A pak zde byla ještě jedna vize, byla to vize lázní. Byla to budova dřevěná, ve které se ohřívala voda k uzavřenému koupání. Nyní to chce  
již velikou fantazii, aby si každý z nás uvědomil, jak krásné je mít smělé ideály, ideály, které posouvají vždy lidstvo kupředu.  
A pak je tu novější historie tohoto místa. Jsou to sokolové a trempové, kteří si toto místo vybrali pro svůj pobyt. Je to historie dvacátého 
století. Sokolové si toto místo oblíbili ve 20. letech minulého století, měli zde svůj tábor a postavili chatu a k sokolům a chatě patří přece 
hřiště, vlajka a cvičení. A jak jsou trempové, tak jako kamarádi stavějí svoji „Ztracenku“, baví se, topí svůj oheň a zpívají písně u ohně.  
A na to reaguje pan Vilibald Jansa a staví restauraci „NA MANDLU“, místo hojně navštěvované turisty, trempy a řetovskými občany. 
A nyní některá fakta k obci Řetová, která je třeba zdůraznit : 
 
PRVNÍ ZNÁMÝ RYCHTÁŘ : Albrecht (uváděn v roce 1381) 
POSLEDNÍ RYCHTÁŘ : Jan Dostál - do roku 1848     
PRVNÍ STAROSTA : Jan Dostál v letech 1850 až 1864 
POSLEDNÍ STAROSTA : Antonín Jedlička - od roku 2002 do současnosti 
KOSTEL sv. MAŘÍ MAGDALENY : vysvěcen v roce 1755 
PRVNÍ ZMÍNKA O ŠKOLE : datována z roku 1669, stávající školní budova 
kolaudována 23. září 1911. 
PRVNÍ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ : hráno v červnu roku 1873, uvedena hra 
„Loupežníci na Chlumu“. 
ZALOŽENÍ SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ : 21. března 1885 
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL : založena 19. března 1929 
TELEFONNÍ PROVOZ : 17. listopadu 1927 na poštovním úřadě 
Založení Spořitelního a záložního spolku  „KAMPELIČKA“ :  roku 1898 
POŠTA ZALOŽENA : 18. srpna 1892 
PRVNÍ POŠTMISTR : František Kolář, č.p. 59 
ELEKTRIFIKACE PROVEDENA : v roce 1947, světla rozsvícena v roce 1947 
RESTAURACE „NA MANDLU : postavena v roce 1936, nadm. výška 449,4 m  
 
Taková, ve velmi zpopularizované podobě, je historie tohoto místa, ve kterém  vás co nejsrdečněji vítáme. 
A to, že fandíme HBK, to už je jiná historie, to je o těch mladých, to je v jejich spontánnosti, se kterou chtějí rozvíjet „SRANDU“. 
Je to o Lubošovi Jansovi o Petrovi a Martinovi Bohunkových, o našich dívkách, které pro to mají pochopení, je to o řetovské radnici, která 
má zájem, je to o starostovi Antonínu Jedličkovi, který chce věci měnit, rozvíjet a fandí každé věci, která  obci něco přinese. 
Tolik historie, kterou jsme se rozhodli neměnit, a přesto se toho hodně změnilo, 
Konaly se na Mandlu XXVI. HBK, jaké byly, to můžete posoudit jenom vy, nám s vámi bylo dobře, hry to byly zimní, sněhu hodně, mráz 
třeskutý, no príma. 
A v Řetové, tam je toho hodně nového, chodník, který lemuje silnici, moc to pomáhá maminkám s kočárky, starším lidem no prostě všem!
Ta největší novina, park s lavičkama, sluneční hodiny,  houpačky a prolejzačky pro děti, no prostě paráda.Až budete projíždět, 
nezapomeňte se alespoň podívat, fakt je to pěkný! A u nás na Mandlu, to vidíte , fotbalové hřiště má travnatý povrch, to budou teprve 
výsledky.Ta závlaha, ta neslouží jenom k růstu trávníku, je též učinná při krocení divokých a neposlušných hráčů.A ty největší novinky 
z největších, Adélka a Lucinka zdárně rostou k radosti Martina, Evči a Luboše a Romči.A to snad z novinek stačí.  
A co říci na závěr : 
Upřímně buďte vítáni u nás v Řetové „NA  MANDLU“ a užijte hodně „SRANDY“. 
 

Vaši řetovští  „Řetováci“ a „Mandlováci“   
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Vítejte podruhé na Mandlu 
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Ptejte se GŘ + GP + GR + GO = GŠ 
Pane generální rozhodčí : 
Proč tolik chlastáš ?  
Já přece nemůžu za to, že kvůli gravitaci to do votevřený huby teče samo! 
Počet blech v Jonatánově kožichu v závislosti na ročním období ?  
Děkuji za příležitost vyvrátit rozšířený omyl o korelaci mezi celsiovými stupni v průběhu oběžné 
periody zeměkoule kolem běžné centrální hvězdy planetární soustavy na periferii tuctové spirální 
galaxie a počtem cizopasníků z říše hmyzu na povrchu domestikovaných psovitých šelem se 
jménem Jó,Nathan. Každý, kdo přežil loňskou zimu a  letošní léto ví, že blechám je to jedno a za 
všech okolností je jich velmi mnoho, takže některé přestupují s větším či menším úspěchem na 
blízké přiblble postávající dvounožce. Tak se přestaň drbat, ať se neprozradíš.  
Jakým metrem měříte všem stejně ? Je možné ho vidět ? 
Pochopitelně, je uložen v centrálním sejfu OSN v Bruselu, stačí si tam zajet. 
Za co dostaneme prémiové body ?  
Milá slečno, já už radši nepočítám s ničím, ani s tebou.  
Jak to vypadá s kapříkama ?  
Hele, jestli vo nějakech víš, tak přestaň soukromničit.  
 
Paní generální prezidentko : 
Nemáte náhodou své dny? Dohoda jistá!!! 
Budete se divit, ale i ženy mají své dny. Nescházejí se však na balkónech a potají. Svou pravidelnou 
malou denní dávku v jakémkoli množství do sebe bez váhání umíme nalít i zcela veřejně! 
Nezmáhá tě spolupráce s takovými alkoholiky? 
Právě naopak, naše jednání jsou vždy ducha i smyslů plná. Tak například jsme nedávno přišli po 
složitém bádání na velmi zajímavou věc. Víte, že když ve slově LÁSKA změníte čtyři písmena a 
jedno vynecháte dostanete PIVO? A navíc, když ve slově LÁSKA změníte pět písmen a jedno 
písmeno přidáte dostanete FERNET? No řekněte - to už přece nemůže být náhoda...!!! 
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!!!). 
 
Pane generální řediteli : 
Proč tolik chlastáš ? 
No to je opravdu, ale opravdu inteligentní otázka. Tak ty denně nesleduješ tisk, rozhlas a televizi, 
ty opravdu, ale skutečně opravdu nevíš ? Protože nechci mít průser a důsledně dodržuju pitný 
režim, ty moulo. 
Podle čeho si vybíráte sekretářky ? 
Na výběr této vysoce zodpovědné funkce existuje složitá procedura. Nejprve se adeptka postupně 
podrobí „přijímací proceduře“  u jednotlivých členů GŠ a potom následuje konkurz za účasti všech 
členů GŠ. Když ani potom sama neuteče je přijata. Podrobný obsah „přijímací procedury“ s 
ohledem na konkurenci pochopitelně nemůžeme zveřejnit. Jediné co můžeme prozradit je to, že se 
důsledně držíme starého známého pravidla : „Součin krásy a inteligence je konstantní“. 
Už máš nové auto ? 
Z Vašich jizlivých poznámek usuzuji že startovné na HBK je až proklatě nízké. No jak chcete, vy 
rejpalové !!!  
Už jste chutnal ten sloupenský patok ? 
Chutnal, a je výborný. Máte snad něco ještě lepšího, tak se stavte, vždyť mě znáte, né ! 
 
Pane generální ombudsmane : 
Proč tolik chlastáš ? 
To, že jsem neustále vidět se sklenkou alkoholu v ruce je způsobeno tím, že občerstvuji zbylé členy 
generálního štábu, kteří jsou zaneprázdněni plněním svých povinností. 
Jak dlouho trvá vaše volební období ? 
Dle stanov je jakákoliv funkce GŠ doživotní a tudíž volební období brzy skončí. 
Kolik vypiješ nejvíc limonády ? 
Jistě chápeš, že takto blbý test nemíním provádět na své vlastní hubě. Přesně vím kolik nejmíň – 
totiž nic. 
Jak se zase vohákneš, ty skupino ? 
Jako vždycky: co se nám podaří propašovat z bezdomoveckého útulku.  



    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 podíváme na nejvyšší 
orgán v samotné struktuře Her bez katastru a tím není žádný jiný než 
 

 
Po důsledné analýze a zjištění, že bez čelního údu se do Evropy nedostaneme bylo na sklonku minulého tisíciletí rozhodnuto, 
že proces generalizace se nemůže vyhnout ani Hrám bez katastru. I přesto, že tři služebně nejstarší harcovníci HBK působili v 
tzv. "úzkém vedení" již řadu let, teprve v den D, který byl stanoven na 24. 11. 2000, vzali na svá zasloužilá bedra hrdinskou 
zodpovědnost vykonávat své funkce ředitele, prezidentky a rozhodčího v nejvyšším orgánu HBK, který byl nazván 
Generálním štábem HBK. V létě roku 2001 se GŠ rozrostl o čtvrtou nelehkou funkci ombudsmana. 
Podívejme se nyní co jednotliví členové GŠ říkají o sobě i o HBK  : 

 
Generální ředitel HBK  -  Tomáš Stejskal  -  38 let 
duchovní táta celého projektu, do funkce zvolen pro neutuchající bláznovství a šílenost, kterého je v 
HBK neustále třeba. 
Příjezd spřátelených armád, který jsem absolvoval ve druhém měsíci mého života neměl naštěstí na funkci 
(ne rostlináře, ale ředitele HBK) žádný vliv a tudíž jsem se již od útlého dětství mohl naprosto recesisticko- 
srandovně rozvíjet. Když už mě to pomalu přestávalo stačit rozhodl jsem se, zainteresovat do toho rozvíjení 
více osob a ejhle už to bude skoro 15 let co si tak krásně, šíleně a volnomyšlenkářsky hrajeme. Ten nádherný 

hřejivý pocit dobře vykonané práce se asi úplně dopodrobna popsat nedá a tak bych touto cestou alespoň chtěl, Vám všem 
poděkovat, že tu HáBéKáčskou káru pomáháte tlačit vstříc novým recesistickým zítřkům. DÍKY a jen houšť a větší kapky. 

Generální prezidentka HBK  -  Zdena Krejčová  -  41 let 
duchovní máma celého projektu, do funkce zvolena pro znalost čtení, psaní, počítání a přehled v 
pravopisu českém. 
Narodila jsem se jedno květnové pondělí minulého století svým vlastním rodičům, mamince a tatínkovi. 
Pak jsem trochu vyrostla a naučila se číst, psát a počítat, což – jak se později ukázalo – byl dobrý tah. Pak 
jsem zase trochu vyrostla a vdala se a přivedla na svět dva potomky (přesněji jednoho potomka a jednu 
potomku). To byl taky dobrý tah – jak se stále ukazuje. A pak přišly HBK. Chytlo mě to hned, první jsem 
profandila, na 2. HBK jsem podala pomocný prstíček a už mačkala stopky a počítala výsledky. Později 

vznikl GŠ a to byl zase dobrý tah, protože v tom jedu taky. A jsme tu samí dobrý tahouni, všichni. Celoročně, v zimě i v létě. A 
já to táhnu ráda! A už se na vás všechny zase děsně těším. No, docela děsně těším – abyste si nemysleli..... :) :) !!! 

Generální rozhodčí HBK  -  Pavel Neumeister  -  58 let 
duchovní strýc proti své vůli, do funkce zvolen pro svůj rozhodný a nekompromisní cit pro 
spravedlnost, nepodplatitelnost a občanskou bezúhonost. 
Narodil jsem o půl páté ráno a od té doby nesnáším časné vstávání. Těžce jsem nesl chození do školky a po 
jejím absolvování s vyznamenáním (za přednes písně „Modrají se pomněnečky, zelená se klokočí“) jsem 
chodil pozdě i do školy, v jejímž přízemí jsme tenkrát bydleli. Dojížděním do devítiletky v Klášterci (v létě 
kolo, v zimě lyže) jsem získal částečnou schopnost orientace v horském terénu a dodnes skoro každý den 
trefím alespoň jednou domů Potom jsem studoval středně i více, ale diplom vám ne a neukážu. Od té doby 

se živím prací. Po  blátě na všemožných stavbách, chození do fabriky a podepisování lejster na beton vím, že práce je opravdu 
skvělá, vždyť během pouhých 35 letech jsem si pomohl k ženě, dětem, baráku, ojetý felicii a vyhrabal se z jedněch dluhů abych 
si hned nadělal jiný. Jenom proto, abych se z přemíry pozemského štěstí nepominul, jsem se nechal nejmenovaným magorem 
(GŘ HBK) přesvědčit, že mám léta letoucí tajtrlíkovat a bejt za chytrýho na zcela nevýdělečném podniku s podivným jménem 
HBK, jehož osazenstvo se chová velmi nestandardně, ba přímo bláznivě. Tak teda nevím: můžu bejt za vzora nebo né? 

Generální ombudsman  -  Jaroslav Hubálek  -  44 let 
dobrý duch s pevnou vůlí, do funkce zvolen pro svoji geniální schopnost řešit a vyřešit jakékoliv 
konflikty a rozepře mezi lidmi. 
Přiznám se, že období nadšeného soutěžení za tým Praha 4 je dávno pryč. První ročník HBK se uskutečnil 
v době, kdy jsem pro dostatek volného času zábavu a legraci hojně vyhledával. Dlouho jsme jako soutěžící 
drželi laťku hodně vysoko, co se týče zučastněnosti. Přiznám se, že dnes je situace malinko jiná.Funkce 
v GŠ mi naprosto vyhovuje, protože mám možnost být u veškerého dění kolem her s minimálním 
nasazením. To však jen proto, že organizace her je vždy perfektní a stížností poskrovnu. Jen tak dál.   

Stránka 4   

Galerie Elity Her 
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Generální štáb HBK 



     Jak se stalo již tradicí, bylo projednáváno další udělení nejvyšších ocenění GŠ HBK. Bylo rozhodnuto o třech 
dalších a tak v rámci zahajovacího ceremoniálu na Mandlu budou slavnostně předána ocenění,  a to : 
 

Zvláštní cena GŠ HBK za věrnost a totální nasazení pro HBK 
Petrovi Šilarovi 

za vytrvalost, věrnost, aktivní přístup k nelehké problematice HBK  a za příkladné  naplňování a šíření hlavní 
myšlenky Her bez katastru. 

 
Zvláštní cenu GŠ HBK za totální nasazení pro HBK 

Lubošovi Jansovi z Mandlu 
za osobní obětavost a statečnost při přípravách mandlovských HBK, za příkladné naplňování a šíření hlavní 

myšlenky HBK a za aktivní účast při navyšování  členské základny Her bez katastru. 
  

Zvláštní uznání GŠ HBK  
slečně manželce Janě 

 za genialitu, osobní obětavost , ohleduplnost a nezměrnou toleranci, kterou přispívá k dobré pohodě v 
generálním štábu HBK a tím příkladně naplňuje a šíří hlavní myšlenku Her bez katastru.  
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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. Díky těmto  vysoce vědeckým poznatkům nahlížíme na naše soutěžící úplně 
z jiného pohledu a dokážeme tak Vaše některé reakce maximálně pochopit. V dotazníku minulých 28. Her bez katastru měla 
naše družstva odpovídat na nelehké otázky úzce spojené s procesem dětinštění sloupnického družstva, který má za následek 
nekontrolovatelné schizofrenní pocity hmotného i nehmotného charakteru. Kdo viděl diplom 28.HBK nám jistě dá za pravdu. 
     Ale teď již ke správným odpovědím na nelehké otázky žáků III.B, jejich věrného zvířecího miláčka a technického zázraku 
telekomunikační techniky. 
     Věk Macha a Šebestové :       55 let (Pepa 31 let, Monča 24 let) 
     Váha psa Jonatána :      115 kg (pořádný hovado, co?) 
     Výška kouzelného sluchátka :     174 cm v klidu (to bych ho chtěl vidět v neklidu!) 
     Kolik parket v místní sokolovně schová tlapa psa Jonatána : 2 parkety (na výšku nebo na šířku?) 
     Z kolika cihel sloupnická sokolovna :    7 198 632 + 3 cihly (kurňa to by bylo antuky) 
     Nejoblíbenější večerníček sloupnického družstva :   no přece MACH a ŠEBESTOVÁ 
     Metodou galaktické aproximace bylo vyhlášeno jako nejsprávněji hodnocené řešení družstva KOROUHVE. 
     Tímto jim gratulujeme a  chválíme za vzorné plnění stanovených úkolů v rámci druhých propozic a dotazníku.  

Řekli o (po) hrách 

Nej HBK  

Udělena další ocenění GŠ HBK 

V této  stálé rubrice Vás seznamujeme se všemi nej, které naše hry pochopitelně také mají. Po minulé, zajímavé 
interpretaci věku GŘ HBK vyjádřené speciální rovnicí tu dnes máme : 
 

družstvo s největším počtem vyhraných her 
   

     Do zimy 2006 se tímto titulem mohla pyšnit dvě družstva : Klášterec nad Orlicí a Dolní Dobrouč. Avšak 
slavným vítězstvím ve 28. HBK strhli toto prvenství na svou stranu dobroučtí. Celkem mají na kontě 
úctyhodných 6 vítězství a samozřejmě dostali naprosto netradiční otázku proč tak rádi a často vyhrávají ??? 
 
     „Protože jsme „mladí a neklidní“. Taky draví, ale hlavně hraví a doufáme, že i zdraví! Vyhovují nám 
recesní disciplíny vymyšlené pořadateli – čím větší ptákoviny, tím lépe. Občas nám sice „chytnou saze“ a 
vyhrát fakt chceme, ale hlavní je si všechny ty blázniviny pořádně užít a vychutnat! A pane starosto už se na 
nás nezlobte.“ 
 
     My borcům z Dolní Dobrouče gratulujeme, konstatujeme jen tak dál, houšť a větší kapky ale hlavně přejeme 
hodně dobrých organizačních nápadů při přípravě jubilejních 30. Her bez katastru. 



Kontaktní adresy : 
- na redakční stůl :   Tomáš Stejskal, Kunčice 60, Letohrad, 561 51, tel. 465 621 252, 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 

A kdo to dočetl až sem, blahopřejeme, vyjadřujeme obdiv a můžete si za svý dát štamprdli !!!!! 

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 
ale ne již na adresu František Lampa, Lampářská 352, Lampárna, 001  01, ale na níže uvedenou adresu 
generálního ombudsmana, který je k tomu patřičně vybaven a plně kompetentní. (a to tak, že velmi) 

 Společenská setkání HBK  
    V rámci dalšího zkvalitňování a ještě důslednějšího naplňování hlavní myšlenky Her bez katastru, začal v 
novém roce 2006 generální ředitel HBK, koketovat s myšlenkou ještě většího prolnutí a sblížení HáBéKáčské 
obce. Hlavním argumentem byla a je skutečnost, že při samotných hrách jsou soutěžící jednotlivých družstev 
natolik vtaženi do srandovně-recesisticky-alkoholového víru, že již kolikrát nemají čas se ještě důkladněji poznat 
s ostatními účastníky her. Další skutečností je, že některá družstva často opouštějí HBK bezprostředně po 
slavnostním vyhlašování výsledků a tudíž nemají prostor dostatečně vstřebat pohodovou atmosféru právě 
uplynulých her. 
Proto po projednání v Generálním štábu HBK, generální ředitel navrhuje mezi letní a zimní pokračování našich 
her vsunout ještě ryze společenskou akci hudebního typu s recesistickými prvky, při které by měli naši soutěžící 
možnost dokonaleji poznat své kolegy, spoluhráče, fanoušky, protihráče, členy GŠ a všechny ostatní šílence 
sympatizující s našim názorovým proudem.  
Program a nutné zajištění konkrétní akce by zabezpečoval Generální štáb HBK společně s organizačním výborem 
příslušné obce na jejímž katastru by se společenské setkání konalo. Termín by měl být stanoven pevný, aby si 
svoji účast dokázalo v dostatečném předstihu zajistit co nejvíce zájemců. Po detailním rozboru historicko-
společenské situace s přihlédnutím na astrologické aspekty HBKáčského transcendentu navrhuje Generální štáb 
nejvhodnější datum pro tuto akci na 1. duben nebo na 7.listopad.  
Pravidelnost této akce by nebyla zavazující a vycházela by z momentální ochoty a chuti setkat se napříč celým 
HBK prostorem. O pořádání této akce by mohl požádat libovolný organizační výbor. 
Tolik návrh GŘ HBK a teď už je na Vás jak se k nové iniciativě postavíte a s jakými přijdete doplněními a nápady. 

Je opravdu bohaté pohoštění na konzu-
lačních schůzkách projevem úcty ke GŠ 
nebo si tady někdo diktuje podmínky ??? 

Jak dlouho ještě míní snášet organizační 
výbory přehnané požadavky Generální-
ho štábu na občerstvení ?!?!? 

V této rubrice pro Vás naši redaktoři s nasazením života shánějí „důvěrné“ informace ze zákulisí HBK. 
Dnes jsou středem pozornosti „pochybné“ konzultační schůzky GŠ HBK. 
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