
A je to zase tady. Únor si na kalendáři připisuje již druhý týden a my, bezkatastrální šílenci, lačnící po  
seberealizaci při bezstarostných radovánkách na zasněžených hřištích, pláních a jiných místech 
určených pro klání na zimních HBK, zase utřeme hubu….  Sníh prostě letos není k mání. A to jsme na 
tom ještě o trošku lépe než provozovatelé lyžařských areálů v naší drahé vlasti české.  
Zase buďme rádi, že náš Praotec Čech zakončil své putování na hoře Řípu. Pokud by měl se svou 
družinou dostatek sil a šel dále na jih, mohli jsme v tomto čase bruslit i na drátech elektrického vedení 
v nynější krajině slovinské.  
Zůstaňme však na zemi tam, kde jsme rádi, kde je nám dobře a vzpomeňme na všechny sportovce, 
kteří se našich letošních zimních HBK  v Mistrovicích nemohou zúčastnit, byť z důvodu 
omluvitelného, totiž kvůli účasti na zimních olympijských hrách v Soči. Pevně věřím, že tam našemu 
českému katastru ostudu neudělají a jejich těžce vybojované trofeje v podobě medailí budou moci po 
návratu do našeho rodného Česka obdivovat i naši vládní činitelé. Ti naposled zmínění zase mají tu 
výhodu, že se bez obav mohou zúčastnit našich HBK v Mistrovicích, ale pravděpodobně tu opět 
potkáme zas jen ty otrlé a skalní. V roli prezidenta očekávám účast na HBK pouze naší Zdeničky jako 
GP HBK. Účast prezidenta ČR neočekávám z důvodu jeho účasti na ZOH v Soči. Prezident Policie ČR 
se asi taky letos nedostaví, protože sotva se zjistilo, kdo jím vlastně je, má mnoho práce s předáním své 
funkce neznámo komu…. 
  A tak jak jsem se již zmínil v úvodu úvodníku ,,není se čeho bát, zvládneme to jako vždy“. 
My jsme se totiž dnes do Mistrovic přijeli hlavně pobavit, setkat s kamarády a nezvorat  místním 
fotbalistům hřiště. 
 
                                                                       Krásné 44. HBK nám všem  přeje Váš ombudsman Jarda 

Není se čeho bát, zvládneme to, jako vždy... 

 Mistrovický 
HBKaleidoskop  

Hravě bezkatastrofálně letňo– zimňo dvojpololetní občasník 

Ročník : MMXIV Číslo : Dvacetčtyři zymňí Mistrovice   8. 2. 2014 

Puberta 
Možná, že puberta je jeden z nástrojů, jak příroda pečuje o lidský rod, aby nevyhynul. Protože člověk 
by asi nikdy dobrovolně neopustil to bezpečí vlastní rodiny, kde je o něj postaráno milujícími rodiči a 
rodiče by asi těžko přenesli přes srdce, že to rozkošné a bezproblémové dítě najednou odchází. 
Ale pak přijde spásná puberta a z toho rozkošného dítěte se stane nesnesitelný jedinec, který opovrhu-
je svými rodiči, jejich hudbou, jejich oblečením, jejich životním stylem, takže nakonec jednou, když 
praští dveřmi a odejde, rodiče to jakž takž přežijí. 
A co je zajímavé, že hned venku na toho nesnesitelného jedince čeká jiný nesnesitelný jedinec, ovšem 
opačného pohlaví, který také před chvílí někde praštil dveřmi a ti dva nesnesitelní pocítí k sobě tak 
neuvěřitelnou náklonnost, že spojí své životy a stanou se z nich ti báječní, milující rodiče, od kterých 
by žádné dítě neodešlo, nebýt puberty. 
Je to podle mě velmi rozumné a co příroda dělá, dobře dělá.   Marek Eben 
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Vítejte v Mistrovicích 
 Obec Mistrovice se nachází v podhůří Orlických hor 15 km jihozápadně pod dominantou Suchého vrchu, 
v nadmořské výšce 397 až 591 m mezi městy Jablonné nad Orlicí a Letohrad. 
První zaručené zmínky o vzniku obce pochází z roku 
1371. V pozůstatcích zemských desek je uváděn v majetku Oty 
z Olešné též díl Mistrovic. Další údaje jsou v souvislosti o statku 
Orlici a panství Žampažském z let 1392, 1513, 1560, 
1565 a 1601. Z těchto záznamů je patrné, že vesnice byla rozdělena 
na dvě části. Teprve v roce 1650 jsou Mistrovice jako jeden celek, 
kdy obě panství vlastnil jeden majitel, a to Mikuláš Vitanovský 
z Vlčkovic. 
Pokud se týče jména Mistrovice, je pro vysvětlení pouze jediný 
písemný podklad, a to dílo Dr. Antonína Profouse pojednávající 
o vzniku jmen obcí a měst země České a Moravské. Autor 
odvozuje název Mistrovice od příjmení Mistr, neboť v dostupných 
dokumentech se pojednává o vsi a lidu mistrovních. První 
podrobné informace pochází z roku 1654, z tak zvané berní rule. Uvádí se 22 domů a 130 obyvatel. 
 
Z pohledu sociálního byla obec Mistrovice převážně zemědělskou a téměř v každé chalupě vrčel kolovrat na 
zpracování příze lnu a vlny, nebo se ozýval klapot tkalcovského stavu. Hotové výrobky nosili pěšky přes Suchý 
vrch až do Červené Vody. V roce 1840 se započalo v okolí se stavbou silnic a železniční tratě Hradec Králové - 
Hanušovice. Otevřel se kamenolom a tím se naskytla pracovní příležitost pro mnoho mužů z Mistrovic. Asi 
kolem roku 1866 se podomácku také začínají hojně šít nítěné knoflíky. Po první světové válce se rozšířila ruční 
výroba kartáčů. Nestačí to však zaměstnat všechny občany výdělečně činné a tak i nyní většina denně odjíždí za 

prací do přilehlých měst Letohradu a Jablonného nad Orlicí. Vesnička 
Mistrovice se nachází na silniční spojnici města Letohradu a městečka 
Jablonné nad Orlicí. Od Letohradu je vzdálena cca 5 km a do Jablonného 
nad Orlicí je nutno ujet 3 km. Hospodářská stavení, rodinné domky 
a rekreační chalupy jsou umístěny po obou stráních údolí, kterým 
protéká potůček pramenící v horní části obce zvané Vedralovice a ústí 
do Tiché Orlice v místě zvaném Mlejnisky, nyní v prostorách 
kamenolomu Státních silnic. Vesnice Mistrovice patří administrativně 
pod okres Ústí nad Orlicí a náleží pod Pardubický kraj. Příslušnou obcí 
s rozšířenou působností je město Žamberk. Obec Mistrovice se rozkládá 
asi patnáct kilometrů severovýchodně od Ústí nad Orlicí a jedenáct 

kilometrů jihovýchodně od města Žamberk. Dle oficiálního turistického členění spadá do oblastí Orlických hor 
a Podorlicka. Úředně žije v katastru této středně velké vesnice zhruba 610 obyvatel. Protéká zde Tichá Orlice. 
Obec je vzdálená přibližně 11 km od polských hranic. 
Děti školního věku mají v obci k dispozici jednu základní školu nižšího stupně a pro předškolní děti je zde 
mateřská škola. Pro využití volného času je v obci k dispozici koupaliště, sportovní hřiště, tělocvična a stadion. 
Dále bychom v obci našli knihovnu, kostel a hřbitov. Místní obyvatelé mohou využívat plynofikaci, 
kanalizaci, veřejný vodovod a samozřejmě elektřinu. 
Vesnice Mistrovice leží v průměrné výšce 472 metrů nad mořem. Celková katastrální plocha obce je 461 ha, z toho 
orná půda zabírá pouze 38 procent. Pětina katastru obce je osázena lesním porostem. 
 
HBK parta Mistrovic soutěží poměrně krátce. Na hrách v Přívratu 
v zimě roku 2012 jsem soutěžil jako náhradník v jiném družstvu. Tam 
mě ono blbnutí chytlo a tak jsem ukecal, přesvědčil a utáhl na vařenou 
nudli skupinku lidí ochotných dvakrát do roka se zříci svých lidských 
práv a osobní důstojnosti. S velmi malou fluktuací v týmu tedy budeme 
na domácí půdě bojovat se svou leností a pohodlností již na čtvrtých 
hrách. Jsme velmi rádi, že nás ostatní týmy vzaly do rodiny HBK.  
Přejeme Vám tedy jménem České besedy Mistrovice jakožto 
pořadatele akce mnoho legrace, dobré nálady a co nejmenší 
psychické újmy z lítých bojů na 44. HBK. 
      Jarda Blažek  
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Ptejte se GŘ + GP + GR + GO = GŠ 
Pane generální rozhodčí : 
Víte co udělá žirafa když jí plivnete do tváře ?  
Přijde jí to líto a pokusí se mi to zezdola vrátit, chudinka jedna malá, zakrslá, nedorostlá, 
zamindrákovaná. A k tomu všemu ještě má hnusně fijalovej jazyk. 
Kolik stojí kilo hrušek, když jedna stojí v širém poli ?  
Kilo je tisíc, proto každému doporučuji, aby při nákupu kila hrušek postupně obešel s taškou a 
připravenou peněženkou tisíc širých polí (pokud to ustojí) a takto snadno se dobere výsledku.  
Kdy je úplatek místní a kdy nemístní ? 
Kvůli této otázce jsem opakovaně navštívil Brusel, nejvrcholnější soudy evropských zemí a taky 
bábu kořenářku v lesní jeskyni. Zcela nečekaně byly odpovědi všech těchto reprezentantů 
pokročilé civilizace shodné: za místní lze úplatek považovat jedině a pouze tehdy, když je na místě 
poskytnut a současně na místě přijat a současně všemi na místě přítomnými beze zbytku využit. Se 
mi zdá, že to jsem věděl už dávno, na všech HBK to právě takto probíhalo. Tak VCG ? 
Kde nosíš meč ?  
Nikde, už bych ho neudržel. Kvůli tomu mne Gandalf nevzal do oddílu. 
Paní generální prezidentko : 
Víte co udělá žirafa, když jí plivnete do tváře ? 
Zpytuje své svědomí slovy: „Už s tím chlastem musím přestat. Zase se mi podlomily kolena!“ 
Kolik stojí kilo hrušek, když jedna stojí v širém poli ?  
Odpověď na tuto otázku je rozhodně hodna mého génia. Je však třeba rozebrat ji dle možností, 
které mohou nastat – úloha totiž nemá pouze jedno řešení. Tak tedy – je-li širé pole v mém osobním 
vlastnictví, pak je kilo hrušek zdarma, urodí-li se. Urodí-li se na hrušni v širém poli, které  patří 
cizímu vlastníkovi, pak odhaduji cenu kila hrušek na 5 minut strachu (podle velikosti hrušek – čím 
větší, tím míň). 
Mají šermíři ostřejší meče než ty jazyk ? 
Když trávíte přes dvacet let svůj volný čas mezi šermíři s ostrými meči, kordy i jazyky, pak se vám 
také v průběhu boje o přežití zostří skoro všechno. Jen ten zrak časem slábne. A to bude důvod, 
proč se při požití něčeho ostřejšího zrak rozostří a jazyk ztupne. Tak si myslím: kam se hrabe můj 
jazyk!  
Jak smýšlíš o současné vzdělanosti národa a lidech účastnících se HBK ? 
Smýšlím o něm velmi zodpovědně, velmi často a velmi zhluboka. Stále docházím k 
jednoznačnému závěru: současná vzdělanost národa klesá, zatímco lidé účastnící se HBK rostou! 
Pane generální řediteli : 
Víte co udělá žirafa když jí plivnete do tváře ? 
Jelikož tento mohutný africký sudokopytník nemá čím držet ručník, tak má hodně velkého 
smolíčka  a pacholíčka pochopitelně taky. A hlavně, shánějte si kdesi v africké buši krámek s 
ručníky. Já si osobně myslím, že když už bych byl tak neslušný, a tuto akci tomu nebohému zvířeti 
udělal, tak mu nic jiného nezbude, než toho sopla nechat zaschnout. 
Kolik stojí kilo hrušek, když jedna stojí v širém poli ?  
Tak to vím náhodou úplně přesně. Je vidět, že víte kde se máte ptát.  Tisíc širých polí a lánů, přece. 
Kdy bude zavedeno zpracování výsledků HBK do centrálního registru ?  
Vzhledem k neustálým potížím této platformy, si naše výsledky ještě dlouhou dobu ponecháme 
pro sebe samé. Přece nechcete, aby všichni věděli jak nesmírně utlačované je družstvo z Hnátnice, 
které vždycky musí prohrát. Zkrátka co si navaříme, to si také pěkně sami sníme. 
Nás by zajímalo jak je to z hady, opravdu prdí ? 
To si pište, že prdí. A co prdí, to je slabé slovo, ty přímo ……… A nedokážete si představit ten puch 
v tom teráriu, když se vrátěj z pořádné kalby, kam se potom za něma hrabou bahenní sopky.  
Pane generální ombudsmane : 
Víte co udělá žirafa, když ji plivnete do tváře? 
Já to teda nezažil, takže vlastní zkušenost nemám. Ale vím, že pokud má žirafa tvář ve výšce mých 
úst, pokud stojí na stejné úrovni, tak musí mít hodně rozkročené přední nohy, aby sklonila hlavu 
tak nízko k zemi. Pokud ji v tu chvíli plivnu do tváře, asi se nejdříve pracně narovná do stoje 
vzpřímeného a pak mi nakope a vyrazí mi zuby. 
Kolik stojí kilo hrušek, když jedna stojí v širém poli? 
Pokud se na zmíněném poli pěstuje něco jiného než hrušky, je hruška považována za plevel.  
Pak jsou hrušky levné, ba nestojí nic. Pokud je zmíněné pole určené k pěstování hrušek a ta jediná 
stojí v širém poli, jistě farmář neobdrží požadovanou cenu za kilo plodu vzhledem k nákladům na 
obdělání pole. Měkkými a neprodejnými hruškami pak farmář nakrmí svou rodinu a to je 
k nezaplacení. 
Co to znamená ombudsman? 
Ombudsman je mimosoudní kontrolní úřad, který je pověřen řešením stížností jednotlivců  na 
jednání veřejné správy. A proto to dělám.   



    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 podíváme na 
soutěžící z Dolního Újezdu.  
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Galerie Elity Her 
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Dolní Újezd 
Tak trochu nenápadné družstvo Dolního Újezdu se našich her zúčast-
nilo již celkem 21-krát, což zahrnuje dva oddělené bloky. První v le-
tech 1999—2005 a druhý potom od roku 2008 až doposud. Jejich nejlep-
ším  umístěním bylo čtvrté místo na 37. HBK v Janově a páté místo na 
20. HBK v Březinách. A co o svém účinkování říkají samotní soutěžící : 
 
Vůbec poprvé se družstvo reprezentující a soutěžící za obec Dolní Újezd 
objevilo na 15. HBK 14. 8. 1999. Tehdy poprvé dal Honza Černý dohro-
mady partu kamarádů a vyrazili se vyřádit na HBK do Jarošova.  Od té 
doby se víceméně pravidelně s malými přestávkami a velkými obměna-
mi členů družstva objevuje na letních i zimních hrách. Poctivě podporuje 
hlavní myšlenku „Sportu zdar a srandě zvlášť!“ a za těch 20 startů už 
s ním za Dolní Újezd bláznilo dal-

ších 25 lidiček. Ze začátku povolával do týmu kamarády, pak vyzkoušel 
rodinu a poslední starty se snaží zapojit spoluobčany z DÚ.  Na 40. jubilejní 
hry obec sponzorovala nové dresy a od té doby se začala více zajímat o 
průběh her i výsledky. Půda je připravená a družstvo Dolního Újezdu se 
musí snažit, aby Hry bez katastru mohly zavítat i do Dolního Újezdu… 
 
Obec Dolní Újezd se nachází na pomezí Čech a Moravy 6 km jihozápadně od Lito-
myšle, je malebně rozložena v členitém terénu po obou stranách údolí říčky Desné. 
Bohatá historie sahá až do poloviny 12. století, kdy je obec zmiňována jako Újezd na 
Lubném v listině krále Vladislava datované k roku 1167. Dnešní obec vznikla sply-
nutím řady menších vsí a osad, po nichž zůstaly zachovány místní názvy jako Ro-
vinka, Malvařice, Praha, Pazucha, Ždár, Přibiňoves, Kabatoves, Záves, Bořkov 
a Dolečka. Součástí obce jsou menší osady Jiříkov (založen r.1785 Jiřím 
z Valdštejna) a Václavky (založeny r. 1730 Václavem Trautmansdorfem). Spolu 

s nimi má Dolní Újezd v současné době 2 000 obyvatel. Největší historickou pa-
mátkou je kostel sv. Martina. 

Obec žije sportovním a společenským životem.  Je zde aktivní Sokol, Hasiči, 
Skauti, kteří se věnují hlavně dětem a mládeži. Ke kulturním účelům slouží pří-
rodní areál v údolí říčky Desné, mj. se zde každoročně koná začátkem července 
tradiční „Benátská noc“ a koncem srpna folkový festival Újezdské babí léto. 
V blízkosti areálu se nachází fotbalové hřiště, tenisové a volejbalové kurty 
a koupaliště se třemi bazény. Celá tato lokalita vytváří ideální prostředí pro kul-
turní i sportovní vyžití občanů i návštěvníků Dolního Újezdu. 

 V loňském roce se Dolní Újezd stal Vesnicí Pardubického kraje a postoupil do 
celostátního kola.   
 
Více informací se také můžete dozvědět na www.dolniujezd.cz 

            Vaši Újezďáci  

Na jarošovském rybníčku při 15. HBK.  

V nových dresech, to se to hned  
lépe všechno dělá. 

„Újezdští hasiči“ na 39. HBK v létě  
roku 2011 na Kunčicích  

http://www.dolniujezd.cz


     Jak se stalo již tradicí, bylo projednáváno další udělení nejvyšších ocenění GŠ HBK. A tak v rámci zahajovacího 
ceremoniálu dnešních her  budou slavnostně předána dvě ocenění : 

 
Zvláštní poděkování GŠ HBK za totální nasazení pro HBK 

družstvu Dolní Dobrouče 
za věrnost, docházku a prostě za všechno  

 
 

Zvláštní poděkování GŠ HBK za aktivní přístup k HBK 
družstvu Mistrovic 

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.  
Položili jsme zvídavou otázku novým soutěžícím v našem společném bláznění, družstvu z Borovnice.  
 
Jak se Vám tedy soutěžilo ?  

„My, úplní nováčci, 3 kluci a 2 holky „Borovničáci“ 
jsme zdaleka nevěděli, do čeho jdeme. Překvapilo nás 
ten den nejen mrazivé počasí, ale především úžasná 
nápaditost organizátorů soutěže. Celá atmosféra her 
byla super, na hry s námi dorazil i náš početný fanklub, 
za jehož vydatné podpory jsme dokázali to, co by od 
nováčka málokdo čekal. Úspěch pro nás byl už postup 
do finále, kde nám sedly disciplíny a díky tomu jsme se 
umístili na pro nás neskutečném třetím místě. Naše 
díky patří nejen organizátorům soutěží ( dodnes cítíme 
pošlapaná záda z průběžné disciplíny), ale i úžasném 
servisu březinských, co se týče  kuchyně, občerstvení, a 
prostě všeho.“ 

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 nejúspěšnější družstva, 
která mají na svém kontě nejvíce vítězných her : 

 
Nejvíce vítězství  na HBK 

 
Naprostým suverénem v počtu vítězství je družstvo z Dolní Dobrouče, které zakulatilo počet triumfů na 10. 
Když se k tomu navíc přidá 100 % „docházka“, nezbývá nic, než jen hluboce smeknout. A takto vypadá aktuální 
tabulka  dosavadních vítězů HBK : 
Dolní Dobrouč   10    Březiny   1 
Klášterec nad Orlicí   5    České Petrovice 1  
Jarošov      4    Janov   1 
Kunčice    3    Litomyšl  1 
Sloupnice    3    Nedošín  1 
Česká Třebová     2    Orlické noviny  1 
Horní Čermná    2    Petrovice  1 
Přívrat     2    Řetová   1 
Ústí nad Orlicí    2    Starostové  1 
        Vidlatá Seč  1 



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.  

Blondýna v letadle 

Že by na tom Generální ombudsman byl 
až tak špatně, že vybírá drobné od  

samotných soutěžících ??? 

 Že by tolik uhrančivý a všeho schopný 
pohled ? Ví o této obávané praktice gene-

rálního ombudsmana manželka ??? 

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

Blondýna nastoupí do letadla, které letí do Melbourne. Usadí se v první třídě, 
ačkoliv má letenku do ekonomické třídy.  
Přijde k ní letuška a požádá ji, aby se přestěhovala do druhé třídy, protože si 
první třídu nezaplatila. 
Blondýna odpoví: „Jsem blondýnka, měřím 1,80 m a letím do Melbourne!“ 
Vzdorovitě zůstane sedět. 
Letuška jde tedy do pilotní kabiny a ptá se kapitána, co má dělat.  
Druhý pilot se naštve. Vstane a jde do první třídy k blondýně.  Důrazně, ale  
zdvořile ji  vyzve, aby přešla do druhé třídy, kam si zakoupila letenku.   
Ta nato opět odpoví: „Jsem blondýnka, měřím 1,80 m a letím do Melbourne!“ 
Zůstává sedět na svém místě. 
 
Druhý pilot se vrátí do kabiny a  rozčileně líčí kapitánovi a letušce, co vyřídil. 

Kapitán řekne: „Počkejte, já to dám do pořádku. Uvidíte, jak rychle se přestěhuje do ekonomické 
třídy!“ 
Jde k blondýně a něco jí zašeptá do ucha. Ta okamžitě vstane, zděšeně se na něj podívá a řekne:  
“Promiňte, to jsem nevěděla…..“  
Posbírá si svoje věci a rychle se přestěhuje do druhé třídy. 
Letuška a druhý pilot jsou z toho šokovaní a udiveně se ptají kapitána, jak se mu to podařilo.  
Ten jim odpoví: 
„Řekl jsem jí, že první třída dneska neletí do Melbourne, ale do Bagdádu.“ 

mailto:hbkaleidoskop@hbk.cz
mailto:gs.hbk@hbk.cz
http://www.hbk.cz
http://www.hbk.cz

