
   Moji milí lidičkové! 
 

     Jelikož jsem úspěšně prošla konkurzním řízením a dala nafrak svým konkurentům v generálním štábu i leckde 
jinde, je dnešní úvodník celý, celičký můj! Dovolím si trochu se ohlédnout a vyhlédnout, když už se nabízí taková 
příležitost.  
     Ohlédnutí první – 1. HBK v létě roku 1992 byly dílem party nadšenců z Petrovic a Kunčic, kteří pro nás celý 
podnik vymysleli (částečně dle vzoru televizních Her bez hranic, částečně dle zde již dávno předtím pořádaných 
„hajtrolympiád“). Měli v hlavě myšlenku, kterou se podařilo zhmotnit – umožnit spřátelení obcí, měst a lidiček, 
kteří se i v uspěchané době dokáží zastavit, zapomenout na všední ruch a shon, dokáží si dělat legraci sami ze 
sebe, zkrátka hrát si jako malí. S potěšením konstatuji, že takoví lidé existují i dnes a není jich málo! 
     Ohlédnutí druhé – 1. HBK v létě roku 1992 jsem prožila v roli fanynky družstva Dolní Dobrouče (vymknutý 
kotník mi znemožnil absolvovat na vlastní kůži nástrahy všech vpravdě děsivých disciplín), na Silvestra téhož 
roku jsem již byla poctěna funkcí zapisovatelky (Tomáš, rozuměno Generální ředitel, zjistil, že to umím napsat i 
spočítat) a od té doby jsem v tom až po uši, pak i po štáb. S potěšením konstatuji, že s potěšením! I po dvaceti 
letech jsme my, staroharcující HáBéKáři stále mladí, pružní, hezcí, výkonní a organizačně i konzumačně zdatní! 
     Do třetice vyhlédnutí – HBK budou znát dnes vpodvečer svého 41. vítěze. Přála bych mu, po vzoru her 
olympijských, aby  si svým vítězstvím získal respekt ve všech oblastech života – přinejmenším velkolepé uvítání 
v jeho městě či obci, slavnostní hostina s doživotním stravováním zdarma v jím zvolené hospůdce, osvobození od 
všech daní a právo nechat si postavit sochu! A kdyby to snad nedopadlo, věřte, že můj respekt máte všichni bez 
ohledu na vaše dnešní umístění. Bojujte i nadále s úsměvem stejně jako v těch uplynulých dvaceti letech ! 

 
Vaše generální prezidentka Zdena 

První dvacetiletí Her bez katastru aneb 1992 - 2012 

 VI.Dobroučský 
HBKaleidoskop  

Hravě bezkatastrofálně letňo– zimňo dvojpololetní občasník 

Ročník : MMXII Číslo : Dvacetdva letňí Dolní Dobrouč   14. 7. 2012 

Slovo duchovního otce  
Vážení a milí, přátelé, kamarádi, no zkrátka vy všichni, kterým magická tři písmena HBK učarovala. 
Dovolte mi, abych i já využil volného místa a podělil se s Vámi i o mé bezprostřední pocity u příležitosti našeho 
kulatého výročí. Už jen s velkým úsilím si vybavuji  první organizační schůzku, která se odehrála v obývacím 
pokoji našeho domu na Kunčicích, před dnes již dlouhými dvaceti lety. Po rozhodnutí něco definitivně 
podniknout se zde začalo dohadovat jak vůbec oslovit jednotlivé obce, jakou formu zvolit a kde hlavně uspořádat 
první ročník (tehdy se ještě uvažovalo o jedněch hrách ročně, myšlenka využít i zimňý období přišla později). Z 
toho že dnes tady můžete být, logicky vyplývá, že všechna jednání a přípravy nakonec dopadly úspěšně a tento 
náš projekt se vydal na svoji nádhernou cestu mezi města a obce Pardubického kraje (samozřejmě že nesmíme 
zapomenout na naše kamarády i mimo tento region, to by nám sedlčanští, brněnští, pražští a ostatní nemuseli 
odpustit). Je pravda, že jsem byl vždy optimista, ale kdyby mi tenkrát někdo řekl, že se budeme mít možnost i 
dnes sejít v takovémto hojném počtu, byl bych k této myšlence mírně (opravdu jen mírně) skeptický.  
A vidíte, nakonec vy sami jste za uplynulých dvacet let přispěli a stále přispíváte rukou společnou a 
nepostradatelnou k tomu, že naše energie vydaná na úplném počátku nepřišla vniveč a že naše teď již společné 
snažení má nějaký konkrétní smysl. A za to Vám všem patří velký dík. 

Váš generální ředitel Tomáš 
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Vítejte pošesté v Dolní Dobrouči 
Obec Dolní Dobrouč vznikla o mnoho dříve než Hry Bez Katastru, to by měl uznat každý, kdo nahlédne do 
kronik a zjistí, že první písemný záznam o Dobrouči je z roku 1292. To souvisí s tím, že když roku 1108 byli 
vyvražděni Vršovci (měli sídlo v nedaleké Vraclavi), stala se celá zdejší krajina součástí sjednocené země pod 
vládou přemyslovských knížat a byla podrobena soustavné kolonizaci. Lokátorské právo udělil Přemysl Otakar 
II pánům z Drnholce, potom se v držení zdejšího panství s proměnlivými výsledky střídaly četné šlechtické 
rody až do zániku Rakouska-Uherska.  
Dolní Dobrouč (Liebental = ves v milém údolí) patřila od svého vzniku k lanšperskému panství s centrem na 

hradě Lanšperku (připomínaném v roce 1285, zpustlém kolem roku 1622), později sídlila místní vláda na zámku 
v Lanškrouně. Starý správní systém zanikl se zrušením vrchnostenských úřadů v roce 1849, kdy se vytvořila nová organizace  
krajů (Pardubický a Jičínský kraj obsáhly celé východní Čechy), krajských soudů (měly sídlo v Hradci Králové a ve Vysokém 
Mýtě či později v Chrudimi), okresních hejtmanství (Vysoké Mýto, Lanškroun, Žamberk) a okresních soudů. V době 
protektorátu byly Dolní Dobrouč a Lanšperk postupně začleněny do okresů Litomyšl, Žamberk, Rychnov nad Kněžnou. Celé 
lanškrounsko i s Horní Dobroučí bylo zabráno Německem. Po druhé světové válce vznikl s různými lokálně patriotskými 
peripetiemi Okresní národní výbor v Lanškrouně, následovala reorganizace v roce 1960, kdy byl ONV přemístěn do Ústí nad 
Orlicí a konečně zcela nedávno byly okresy (pouze z hlediska výkonu státní správy) zrušeny a celá Dolní Dobrouč náleží opět 
ke kraji Pardubickému a dle svého přání spadá pod pověřené Město Ústí nad Orlicí. 
Když používám výrazu „celá Dobrouč“, tak to znamená všechny tři části: obec je totiž 
od roku 1976 složena z Dolní Dobrouče, Horní Dobrouče a z Lanšperka, a od roku 1982 
je střediskovou obcí – ovšem tento výraz se už dnes nepoužívá. 
Trocha statistiky nikdy neuškodí, tak si čtěte nebo přeskočte:  
Celková katastrální výměra je 3071 ha (Dolní Dobrouč 1662, Horní Dobrouč 1015, 
Lanšperk 394). Průměrná nadmořská výška je v Dobrouči 365 m, na Lanšperku 430 m, 
nejvyšším kopcem je Strážný s 584 metry. V obci bydlí 2533 trvale hlášených obyvatel 
(Dolní Dobrouč 2149, Horní Dobrouč 259, Lanšperk 125) a jejich počet v posledních 
letech velmi mírně ale trvale vzrůstá. Obec má radnici s úřadem (včetně matriky a 
stavebního úřadu) a technickou skupinou, mateřskou školu (75 dětí), úplnou základní 
školu (320 dětí), filiálku hudební školy, obvodního a zubního a dětského lékaře, dům 
s pečovatelskou službou, veřejná sportoviště ve všech svých částech, tři hasičské zbrojnice, kino, taneční sál, hrad, tři hřbitovy, 
činžovní domy s 80 byty a velmi bohatou činnost ve spolcích, kterých funguje asi 18. Určitou kuriozitou je, že v obvodu obce 
jsou tři nádraží, a sice Dolní Dobrouč, Hnátnice a Lanšperk. V obci jsou velmi rozšířeny a používány přezdívky stejně jako 
místní názvy, takže máme Kočtinu, Šejv, Šutrovník ale také Malou Stranu, Vyšehrad, Karlův most – prostě všechno. Krom 
obchodů, pohostinství, provozoven služeb a četných živnostenských dílen je v Dobrouči množství  k návštěvě velmi 
vhodných míst, která vřele doporučuji:  

Zřícenina hradu Lanšperk - hrad na strmém kuželovitém kopci vznikl 
pravděpodobně v polovině 13.století. Je národní kulturní památkou a obec 
v posledních letech intenzivně pracovala na zachování unikátní plášťové hradby. O 
potřebě ochotné pasačky s přiměřeně poslušnými kozami jsem z důvodu nutnosti 
opásání zeleně na celém hradním kopci psal již dříve, žádná se dosud nepřihlásila. 
Kaple Panny Marie – byla v roce 1898  postavena v pseudogotickém stylu  na místě 
bývalé bašty. Od kaple je překrásný výhled na panoráma Orlických hor, v poslední 
době se u kaple, pod širým nebem, konalo několik občanských svateb. 
Vápenky a Vaňkovka – půvabná výletní místa se silným pramenem vody. Vedou 
sem dobře značené vycházkové trasy přírodou krásnou v létě i v zimě. 
Horákova kaple – je to bezslohová stavba z konce 19.století, vystavěná jako poutní 
místo u pramene pitné vody na velmi hezkém místě v lese pod kopcem Strážným. 

Voda je považována za zázračnou a poslední rozbory potvrzují, že je v širokém okolí nejkvalitnější. 
Barokní sochy – pocházejí od neznámého autora, snad z dílny Matyáše Brauna, který je vytvořil v roce 1730. Skupina skvěle 
propracovaných soch přežila všechny režimy a doby, ale v posledních patnácti letech minulého století ji čtyřikrát poškodil 
nezjištěný vandal. Po poslední restaurátorské opravě byly sochy umístěny do přízemí radnice, kde je lze na požádání 
shlédnout. 
Každý, kdo četl HBKaleidoskop z jubilejních třicátých HBK snadno zjistil, že místopis je v Dobrouči stále velmi stabilní, stejně 
jako vzdálená historie. Naše pokroková podhorská obec je dnes plynofikovaná, máme novou víceúčelovou sportovní halu, 
kanalizaci i čistírnu odpadních vod. Stále chodíme do kina, děti do školy a školky a věnujeme se spolkové činnosti seč nám 
síly stačí. Zkrátka – pořád se něco děje. Podrobnostmi a informacemi se můžete dle libosti kochat na www.dolnidobrouc.cz. 
Všechno tam pochopitelně být nemůže, ale vy, stálí účastníci HBK víte, že dobroučské družstvo se stále jako jediné zúčastnilo 
všech doposud pořádaných klání a to se špičkovým koeficientem úspěšnosti. Na některých členech mančaftu vlastně ani není 
těch uplynulých dvacet let příliš poznat. Jen nám trochu povyrostly děti a děti našich dětí… 
Hry se v Dobrouči konají již pošesté. Věřím, že se všechno vydaří, pořádně se pobavíme, všechno přežijeme ve zdraví a 
použitelném stavu. Tak se snažte, aby měla legrace jako vždycky navrch, ať je na co vzpomínat. Jménem organizátorů vám 
přejeme krásné a nezapomenutelné zážitky.                     Vítejte v Dolní Dobrouči! 

http://www.dolnidobrouc.cz
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Ptejte se GŘ + GP + GR + GO = GŠ 
Pane generální rozhodčí : 
Kdy odstoupíte ?  
Tohle mám vyřešeno, protože jsem na to odpovídal asi tak před pěti lety – najděte si holenkové. 
Mně se s vámi líbí, i když někdy je to hodně těžké, pozitiva však významně převažují. Na druhou 
stranu, v tržním prostředí prý jsou i nabídky, kterým nelze odolat.... 
Kdy a zda vůbec budou volby ? 
Už dlouho jsem nedostal tak snadnou otázku. Po vzoru radia Jerevan odpovím rovněž otázkou. 
Víte proč mají včely med? Protože mají královnu, kdyby měly parlamentní demokracii s celou tou 
volební taškařicí, měly by to co my. Však víte co. A tak vám sděluji radostnou zprávu, že 
nebudeme tisknout hlasovací lístky a ustanovovat volební komise a tvořit sčítací software, čímž 
ušetříme a současně bude zachována tolik potřebná kontinuita, čímž všechny tazatele předem 
chválím za to, že se mnou souhlasí. 
Kdo sází v lese houby ? 
Toho hajzla bych taky rád potkal, poněvadž si myslím, že vůbec nemaká a podle toho celé roky 
vypadají moje houbařské výsledky. 
Paní generální prezidentko : 
Kdy odstoupíte ? 
Tak určitě … A odkud mám odstoupit ? Též mne trápí, že nevím, kde mám odstoupit, potažmo 
kam mám odstoupit. Rýsuje se možnost odstoupit vlevo (avšak historicky vzato - tudy cesta 
nevede) nebo vpravo (v pravém slova smyslu). Takže stoupá-li to, držím svoji pozici !!!! 
Kdy a zda vůbec budou volby ? 
Tak určitě … A už to nesmí dlouho trvat. Snad si už konečně někdo všimne, že jich tam nahoře je 
zbytečně moc a že ti vaši nejsprávnější, nejpracovitější, nepodplatitelní, nejinteligentnější a 
nejgeniálnější zastupiči stihnou kromě tvrdé dřiny v Generálním štábu i další hromadu pičičovin ! 
A tolik by to nestálo ! 
Jak dobrý jsi předák, vílo Zdeničko ? 
Tak určitě … Myslím, že jsem velmi dobrý předák, ale i středák (páč ve středu to dělám taky dobře) 
a zadák samozřejmě taky. Ale co mě zajímá víc - kolik kapek becherovky či jiného moku jste 
zpracovali, než jste konečně kápli na to pravé oslovení generální prezidentky. 
Pane generální řediteli : 
Kdy odstoupíte? 
No to jsou teda otázky. Vy si snad všichni myslíte, že je to nějaká legrace ukočírovat takovou hordu 
optimisticky až srandyózně založených lidí, kteří mají abnormálně vyvinutý smysl pro humor? Ale 
já Vám říkám, že to není vůbec jednoduché a dlouholeté zkušenosti jsou stále více než potřebné a 
důležité. A proto si asi budete opravdu muset ještě chvíli počkat. Ale nebojte, dočkáte se :-). 
Kdy a zda vůbec budou volby ? 
Budou, nebojte se. Na podzim budou volby do krajských zastupitelstev a doplňovací volby do 
Senátu. Příští rok se bude volit prezident. V roce 2014 budou volby do zastupitelstev měst a obcí. Já 
si osobně myslím, že si toho volení užijete až až. Ale samozřejmě vím kam touto otázkou skutečně 
míříte. A odpovím Vám jednoduše. Pokud pozorně čtěte náš plátek, tak zrovna v minulém čísle 
jsem na podobnou otázku odpovídal. Tak hybaj do archívu a studujte pilně :-). 
Víš co řekne nula ležaté osmičce?  
Přestaň se tady válet, překrucovat a zvedej se! Do hospody je ještě daleko!!!! 
Jak bodá ježek ? 
Tak to vím naprosto přesně, pích, pích, pích, pích, pích, pích a někdy i častěji a více.  
Pane generální ombudsmane : 
Kdy odstoupíte ? 
Pokud je tazatel zájemce, nebo chcete-li   uchazeč  o místo v Generálním štábu HBK s vidinou 
výdělku Finančnímu úřadu nepřiznaných hmotných zisků podle místa pořádání HBK plynoucích 
z neutuchající touhy udržovat skvělou myšlenku pořádání HBK do budoucna,  nechť  neváhá 
kontaktovat kteréhokoliv člena GŠ HBK a vše mu bude s radostí vysvětleno. Pokud byla otázka 
určena přímo pro GO GŠ HBK, prosím kontaktujte GO GŠ HBK.  
Kdy a zda vůbec budou volby ? 
Nevím, jestli to vyjde letos. V případě absolutně nepříznivého počasí nebo jiné živelné pohromy 
jsme připraveni pořadí vylosovat. Pak se s tím dá něco dělat, ale nebude to levné, je nás na to moc. 
Je vše právně ošetřeno, s jakou spolupracujete právní kanceláří? 
Jsme pro případ soudních sporů pojištěni u Pojišťovny právní ochrany  D.A.S. V případě právních 
komplikací nám zmíněná  D.A.S.  přidělí právního zástupce, advokáta či soudního znalce znalého 
v oboru.  Jméno právní kanceláře Vám tedy nemohu aktuálně sdělit, neboť nevím,  nastanou-li 
komplikace vyžadující právní zastoupení,  do jaké oblasti budou spadat. 



    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 ohlédneme 
za uplynulými dvaceti lety našeho společného dovádění a proto statistika sice nuda je, má však cenné údaje.  
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Galerie Elity Her 
G 

E 
H 

23. 8. 1992 — 14. 7. 2012 

23. 8. 1992 
Ostrov Orlice 

1. HBK  

10. 8. 2002 
Ústí nad Orlicí 

21. HBK  

14. 7. 2012 
Dolní Dobrouč 

41. HBK  

1.HBK - 23. 8. 1992 - Ostrov Orlice 
12 družstev, 6 disciplín, Starostové 
3.HBK - 21. 8. 1993 - Horní Čermná 
9 družstev, 6 disciplín, Petrovice 
5.HBK - 20. 8. 1994 - Ostrov Orlice 
12 družstev, 6 disciplín, Dolní Dobrouč 
7.HBK - 19. 8. 1995 - Dolní Dobrouč 
20 družstev, 7 disciplín, Jarošov 
9.HBK - 10. 8. 1996 - Jarošov 
18 družstev, 8 disciplín, Klášterec n. O. 
11.HBK - 9. 8. 1997 - Klášterec n. O. 
23 družstev, 8 disciplín, České Petrovice 
13.HBK - 15. 8. 1998 - České Petrovice 
24 družstev, 7 disciplín, Jarošov 
15.HBK - 14. 8. 1999 - Jarošov 
28 družstev, 7 disciplín, Klášterec n. O. 
17.HBK - 12. 8. 2000 - Klášterec n. O. 
27 družstev, 8 disciplín, Dolní Dobrouč 
19.HBK - 14. 7. 2001 - Dolní Dobrouč 
29 družstev, 9 disciplín, Ústí nad Orlicí 
 
21.HBK - 10. 8. 2002 - Ústí nad Orlicí 
30 družstev, 8 disciplín, Sloupnice 
23.HBK - 9. 8. 2003 - Sloupnice 
30 družstev, 8 disciplín, Dolní Dobrouč 
25.HBK - 7. 8. 2004 - Dolní Dobrouč 
30 družstev, 9 disciplín, Janov 
27.HBK - 6. 8. 2005 - Janov 
28 družstev, 8 disciplín, Sloupnice 
29.HBK - 5. 8. 2006 - Mandl 
28 družstev, 8 disciplín, Řetová 
31.HBK - 4. 8. 2007 - Boříkovice 
20 družstev, 8 disciplín, Sloupnice 
33.HBK - 19. 7. 2008 - Bučina 
28 družstev, 8 disciplín, Dolní Dobrouč 
35.HBK - 18. 7. 2009 - Tisová 
27 družstev, 8 disciplín, Kunčice 
37.HBK - 31. 7. 2010 - Janov 
30 družstev, 8 disciplín, Kunčice 
39.HBK - 16. 7. 2011 - Kunčice 
27 družstev, 8 disciplín, Dolní Dobrouč 
41.HBK - 14. 7. 2012 - Dolní Dobrouč 
30 družstev, 9 disciplín, ???????? 

2.HBK - 31. 12. 1992 - Petrovice 
9 družstev, 6 disciplín, Dolní Dobrouč 
4.HBK - 29. 1. 1994 - Dolní Dobrouč 
11 družstev, 6 disciplín, Horní Čermná 
6.HBK - 14. 1. 1995 - Horní Čermná 
14 družstev, 6 disciplín, Klášterec n. O. 
8.HBK - 20. 1. 1996 - Žamberk 
15 družstev, 8 disciplín, Horní Čermná 
10.HBK - 18. 1. 1997 - Horní Čermná 
20 družstev, 7 disciplín, Orlické noviny 
12.HBK - 7. 2. 1998 - Česká Třebová 
22 družstev, 7 disciplín, Česká Třebová 
14.HBK - 16. 1. 1999 - Česká Třebová 
23 družstev, 8 disciplín, Česká Třebová 
16.HBK - 5. 2. 2000 - Česká Třebová 
21 družstev, 8 disciplín, Vidlatá Seč 
18.HBK - 3. 2. 2001 - Vidlatá Seč 
27 družstev, 8 disciplín, Nedošín 
20.HBK - 2. 2. 2002 - Březiny 
27 družstev, 8 disciplín, Klášterec n. O. 
 
22.HBK - 15. 2. 2003 - Korouhev 
30 družstev, 8 disciplín, Ústí nad Orlicí 
24.HBK - 31. 1. 2004 - Březiny 
28 družstev, 8 disciplín, Klášterec n. O. 
26.HBK - 5. 2. 2005 - Mandl 
29 družstev, 8 disciplín, Dolní Dobrouč 
28.HBK - 11. 2. 2006 - Sloupnice 
28 družstev, 8 disciplín, Dolní Dobrouč 
30.HBK - 3. 2. 2007 - Horní Dobrouč 
25 družstev, 8 disciplín, Litomyšl 
32.HBK - 9. 2. 2008 - Jimramov 
20 družstev, 8 disciplín, Jarošov 
34.HBK - 7. 2. 2009 - Přívrat 
30 družstev, 8 disciplín, Jarošov 
36.HBK - 6. 2. 2010 - Kunčice 
28 družstev, 8 disciplín, Kunčice 
38.HBK - 12. 2. 2011 - Řetová 
29 družstev, 8 disciplín, Přívrat 
40.HBK - 18. 2. 2012 - Přívrat 
26 družstev, 8 disciplín, Přívrat 
42.HBK - 16. 2. 2013 - Březiny 
?? družstev, 8 disciplín, ???????? 



     Jak se stalo již tradicí, bylo projednáváno další udělení nejvyšších ocenění GŠ HBK. V souvislosti s dvacátým 
výročí vzniku Her bez katastru bylo rozhodnuto o udělení zvláštního poděkování všem zakladatelům tohoto 

našeho společného projektu. A tak v rámci zahajovacího ceremoniálu  bude slavnostně předáno těchto 5 ocenění : 
 

Zvláštní poděkování GŠ HBK za totální nasazení pro HBK 
 

za geniální mozkovou činnost, za to že byl aktivně u toho,  
za příkladné naplňování a šíření hlavní myšlenky HBK  

 
kamarádům 

Jiřímu Fajtovi, Pavlu Filipovi, Radku Mannlovi, Josefu Markovi, 
a generálnímu řediteli Tomáši Stejskalovi 

   Stránka 5 VI. Dobroučský HBKaleidoskop  

     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.  
U příležitosti kulatého jubilea jsme Generálnímu rozhodčímu HBK položili dvě zvídavé otázky : 
 
1. Na kterých hrách Vám bylo za uplynulých 20 let nejpříjemněji ? 
Dobře jsem se cítil na všech, i když poněkud těžší sobotní rána bývala občas po příliš vřelém pátečním vítání. Postupně 
nabývá vrchu pocit, že naše HBK jsou čím dál pohodovější, disciplíny jsou nápadité, že pořadatelé je zvládají s bravurou a i 
proto si je všichni užíváme do sytosti. Z toho nutně logicky nezvratiteklně plyne závěr: ty nejpříjemnější Hry jsou teprve 
(naštěstí) ku podivu k čekání před námi všemi. Těším se pilně a s chutí. 
2. Na které hry si nejčastěji vzpomenete souvislosti s počasím ? 
Mým meteorologickým mínus favoritem jsou dvoje letňí. Ty na Mandlu, kde se soutěžící v ledovém dešti odvážili do rybníka 
a pak se prováděla intenzivní protinachlazovací prevence v místní hospodě. Nezapomenutelný byl také přístup janovských k 
lijáku v Tisové před třemi roky, když se s chutí opakovaně nořili do kalužin a tím nějak záhadně zařídili, že se mi navečer 
narodil vnouček.  

Řekli o (po) hrách 

Nej HBK  

Udělena další ocenění GŠ HBK 

V této  stálé rubrice Vás seznamujeme se všemi nej našich her. Dnes si připomeneme úplně všechna družstva, 
která se ve dvacetileté historii objevila na našich hrách - je jich úctyhodných 108 : 

 
40 startů - Dolní Dobrouč, 36 startů - Starostové, 32 startů - Březiny, 31 startů - Jarošov, Nedošín, Petrovice, 
28 startů - Budislav, Litomyšl, 27 startů - Hnátnice, 26 startů - Řetová, 24 startů - Janov, Vidlatá Seč, 23 startů -  
Běstvina, 19 startů - Klášterec nad Orlicí, Praha 4, Sloupnice, 18 startů - Dolní Újezd, Makov, Mandl, Ostružno,  
17 startů - Orlice, 16 startů - Boříkovice, Žamberk, 15 startů - Kunčice, Přívrat, Pustá Rybná, 14 startů - Bořiny, 
Choceň, Jimramov, 13 startů - Pivnice u Skoby, 12 startů - Bučina, Česká Třebová, 11 startů - Čistá, Jablonné n. O., 
Korouhev, 10 startů - Horní Čermná, Králíky, 9 startů - České Petrovice, 8 startů - Bor u Skutče, Cerekvice n. L., 
Spačice, Tisová, 7 startů - Běstovice, Sedlčany, 6 startů - Olomouc, Orlické noviny, Zádolí, 5 startů - Helvíkovice, 
Mikuleč, Pařížov, Semanín, Ústí nad Orlicí, 4 starty - Adršpach, Brno, Červená, Dolní Čermná, Letohrad,Lichkov, 
Paseky, Praha 1, 3 starty - Dobrošovice, Krásné, Loučky, Nekoř, Nová Sídla, Opatovec, Rotnek, Ždírec n. Doubr., 
2 starty - Borová, Horní Třešňovec, Morašice, Opočno, Ostrava, Polička, Přerov, SOUL (Jižní Korea), Svatý Jiří,  
Verměřovice, Vysoké Mýto, 1 start - Česká Rybná, Český Rozhlas, Darebnice, Dlouhá Třebová, Dlouhoňovice,  
EŽ Praha, Hemže, Horní Újezd, Hustopeče u Brna, Hylváty, Jívka, Kerhartice, Kunvald, Kyšperk DPS, Lazaret, 
Lezník, Meziměstí, Měšťáci, Mistrovice, Omega Team, Orličánek, Osík, Pastviny, Plzeň, Pohodlí, Šedivec, Třebeš, 
Třebohostice, Úředníci ze starého náměstí, 
Jiné kraje :    
Královehradecký :  Adršpach, Český Rozhlas, Jívka, Meziměstí, Opočno, Třebeš 
Středočeský :   Dobrošovice, Sedlčany, Třebohostice 
Praha :   EŽ Praha, Praha 1, Praha 4 
Jihomoravský :   Brno, Hustopeče u Brna 
Vysočina :  Jimramov, Ždírec nad Doubravou 
Olomoucký :  Olomouc, Přerov 
Moravskoslezský : Ostrava 
Jižní Korea :  Soul 



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 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.  

A jedna bajka nakonec 

Generální ředitel na cestě od stánku 
Gambrinusu ke stánku Holby.  

Vlastní ale GŘ patřičná oprávnění ??? 

 Předvádí nám GŘ  jenom známé gesto 
důchodce z Vysočiny a nebo po probdělé 

noci  před 35. HBK má „nakoupeno ??? 

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

Na úplný závěr:  
Praxe ukazuje, že vzrušení žen lze podpořit mnoha mechanickými "hračkami". 
Nejlépe se v tomto směru osvědčuje Porsche 911 Carrera. 

O kočičce : 
Hladová mšice si našla krásný, šťavnatý a zelený lísteček a už se těší, jak si na něm pochutná. V tu ránu přilítne 
hladová beruška a říká:  
"Mšice, mšice, já mám hlad a tak tě sním". 
A mšice na to: "Ale beruško, já jsem tak hubená, počkej až okousám ten list, pak se najíš i ty víc". 
No a jak tam beruška čeká na to, až se mšice nají, přilítne hladový ptáček a povídá: 
"Beruško, beruško, já mám takový hlad, že tě musím sezobnout". 
A beruška na to: "Počkej ptáčku, počkej, já jsem taky hladová a čekám tady na mšici, která ukusuje list". 
Tak už tam čeká i ptáček a najednou se z ničeho nic objeví hladová kočička a povídá: 
"Ptáčku, ptáčku, já ti mám hlad, že tě hned sežeru". 
A ptáček na to: "Ale kočičko, podívej jak jsem hubený. Počkej až mšice okouše list, beruška slupne mšici, já sezob-
nu berušku, no a pak se najíš i ty". No a jak tam všichni čekají, tak se z křoví náhle ozve prapodivný zvuk. 
Všichni se leknou a ptáček vylétne do vzduchu. Ale hladová kočička nechce přijít o kořist a tak utíká za ním. 
Ptáček letí nad poli a kočička furt za ním. Najednou ptáček vlétne nad řeku a kočička po něm chňapne, mine se a 
spadne do vody. 
A to je konec bajky. 
Ponaučení: Čím delší předehra, tím mokřejší kočička. 
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