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JEDNOU ZA ROK VYDÁVÁ PARTA POLICKÝCH PATRIOTŮ . PŘESNĚ NA KVÍČEROVSKOU POUŤ.
REDAKCE MÁ UTAJENÉ SÍDLO NA OSTAŠI. PŘÍSPĚVKY NEJSOU CENZUROVÁNY.
PRAVDIVĚ POPISUJE DĚNÍ V NAŠEM MALEBNÉM MĚSTEČKU KVÍČEROVĚ.
CENA VÝTISKU JE KOLÍSAVÁ.
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Pásla husy na betoně

Pěkov konečně samostatnou vesnicí

(inaugurační projev starosty Pěkova)
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BOŽSKÁ MUŽSKÁ TĚLA, KTERÁ BUDOU REPREZENTOVAT
KVÍČEROV V SOUTĚŽI MUŽ ROKU 2010

“Čas letí jako bláznivý, já nechytím
ho, ani Vy ...” Tak začíná píseň italského
původu s českým textem, kterou nazpíval
věčný zlatý slavík. Sic se v dnešní době
nedá věřit téměř ničemu tak toto je pravda:
Je tu opět Kvíčerovská pouť. Než se
člověk rozkouká a otře pot z frmolu
tisknutí Hlasu z Kvíčerova roku 2009, už
jsou tu nové. Sic nechtěné či chtěné,
žádoucí, či nežádoucí, poplivané nebo
hýčkané, jsou tu, jako neodmyslitelná
součást legendární Kvíčerovské poutě. Sic
měla být letos podle bipolárního kalendáře
až v listopadu, podařilo se některým
odvážným zastupitelům, běh kalendáře
zvrátit a klasický termín poutě
zachovat. Halelujá…
Mapování našeho
života je čím dál tím těžší,
zvláště když se průšvihy
zdárně daří tajit a
bohužel některé
osobnosti, které
vždy přispěly do
Hlasů troškou do
mlýna, už nejsou mezi
námi. I Tím se Kvíčerov
pomalu a jistě mění.
Redakce Hlasů z
Kvíčerova i přes to bojuje.
Sic někteří její členové sami se sebou, ale
bojuje. Vždy blížící se termín poutě donutí
celý kolektiv se semknout a začít mluvit o
tom, že by měly Hlasy vyjít. Obsah však do
poslední chvíle zůstává utajený všem.
Redakce děkuje všem Kvíčerákům,
kteří stále žijí tím pravým společenským
životem a propagují Kvíčerov. Vždyť i díky
nim zatím Hlasy vycházejí.
Příjemnou pouť, dobrou slinu,
velkou výdrž nejen sexuální přeje
Vaše redakce

Letošní pouť ozdobí nejnovější a nejmodernější atrakce.
Ceny budou lidové...

V hlasech
najdete:

Společenskou
rubriku

Matematickou
rubriku
Cestopisní rubriku
Zelinářskou rubriku
Kuchařskou rubriku
Sexuologickou poradnu
krapet informací z
rynku
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VEŘEJNÉ OZNÁMENÍ
Spolek „Nežeňme se!“ oznamuje tímto
v
souladu se zákonem, že svolává na 15.8. 2010
pokojný happening STOP svatbám!!! Začátek
demonstrace je v 10.00 hod. před rathausem.
Přičemž následně se procesí odebéře ku
Krčmě, za stálého skandování hesel na podporu
odmítání zaběhlých tradic. Před Krčmou
pak budou vyslechnuty projevy
Josefa Hausmanna, doyéna českého
šovinismu ( k filosofickému rozměru
chlapského kamarádství a jeho
přínosu pro budoucí společnost)
a Vaška Zítky ml., předsedy Klubu
Eskymáků (k výhodám polární
samohany).

Bambus při tréninku samozáchrany zvané "spirála"

“Pocem a tenhhle znáš? “
Holka říká klukoj.
Zejtra přiď nikdo nebude doma. Kluk druhej den příde a
doma fakt nikdo nebyl...

Dušičková zábava
Společnost přátel žehu si Vás dovoluje
pozvat na první Dušičkový ples, který se
bude konat v sobotu dne 06. 11. 2010 ve
společenském sálu Pellyho domů. K tanci
a poslechu bude hrát František
Hrobmajer Orchestra. Všichni přijďte ve
fotbalistickém. Pronájem sálu budeme
mít poté zdarma!

Pravidelná zpráva o činnosti
Krčmasenátu
Vážení Kvíčerovští občané, dovolujeme
si Vám předložit pravidelnou zprávu o naší
činnosti v rozmezí leden až srpen 2010.
Leden nedělali jsme nic. V únoru to samé.
Březen jakbysmet. Duben to byl náš Senát
stále za akumulačkama v Krčmě. V Květnu na
nás přišla jarní únava a v červnu byla zas
horka.O červenci radši nemluvit. A teď v
srpnu popíjíme u Jiřího v Krčmě našeho
oblíbeného Opata.
Zpráva byla schválena jednomyslně.
( poznámka redakce: Možná, že aktivity
Krčmasenátu jsou o něco větší. Ale tak jak už
bývá bohužel smutnou tradicí jeho zástupci
do Hlasů neposlali ani řádek!!! A tak naši
redaktoři pátrali a pátrali až narazili na tuto
zprávu. Jestli je pravdivá těžko říci…
Proto platí: Kluci senátorský polepšete se!!! )
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Dvanáctého července v deset hodin dopoledne bylo
rozhodnuto!!! Věci veřejné vstoupí do vládní koalice. Tento důležitý
krok nerozhodl nikdo jiný, než Kvíčerovští Véčkaři.
Proto mi dovolte milý Tomajko, Otíku, Alfo, Doltone, Davide, Jarmilo,
Hynku, Viléme, Čehůne, jiný Davide, Čechuldo, Axmánku Pavle a Vám všem, kteří
víte co VV pro náš stát a Váš Kvíčerov znamenají. Vše jsem měl možnost vidět na
vlastní oči a proto velké díky za Váš aktivní postoj.
S úctou
Váš ministr Radek John

Pavel Axman

Ojedinělá Kvíčerovská chaloupka, kterou
zdárně devastuje firma GoAvPA vstoupila
do dějin české politiky.

PRO HOTEL OSTAŠ
SHÁNÍME KUCHAŘE,
RECEPČNÍ A HOTELOVÝ PERSONÁL
ZN: AUTOMATY NENESOU

V souvislosti s reálným ukončením
non-stop provozu ve Véčku se Pavel
rozhodl, že ukončí svůj letitý celibát,
a přivine sobě ženštinu z
nelíbeznějších. Aby k tomu mohlo v
reálu
dojít,
navštívil
Pavel
salon
krásy a
radosti
(Moota &
Hielgen).
Naše foto
ho
zachycuje
při kůře
„Ni šen ču džán“, která je zaměřena
především na vyrovnámí funkce obou
m o z k o v ý c h h e m i s f é r.

PRONAJMEME ZAVEDENÝ
RESTAURANT POŠTA
V POLICI NAD METUJÍ
KVALITNÍ ZÁZEMÍ
DOBRÝ STAV BUDOVY
MODERNÍ BYT JE SOUČÁSTÍ
OBJEKTU
INFORMACE NA:
WWW. KATI-HOSPOD-Z-PILNÍKOVA
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VIZE 2100
Z kanceláře Správy CHKO unikl po proudu Ledhujky celkem zásadní
materiál. Správa CHKO si nechala vypracovat vizualizaci budoucího
vzhledu krajiny na Kvíčerosku v roce 2100. Následující snímky ukazují
smělé plány ekoinženýrů. Jak patrno na první pohled, s lidmi, městy,
obcemi, silnicemi nebo průmyslem se ve smělých plánech ekologů
nepočítá.
První náhled ukazuje prostor Kvíčerovského rynku při pohledu od Šneka
k dnešním Pellyho domům.
Druhá vizualizace je pořízena pro prostor dnešního sídliště, konkrétně
nároží u kotelny.
Další obrázek nám ukazuje idylickou krajinu, kterou známe spíše z
tiskovin následovatelů Jehovy, nicméně nejedná se o anonci na
posmrtný ráj, ale o pohled z nádvoří firmy Katzner, přes Pellyho továrnu
k hřebenu Kvíčerovských stěn.
A poslední obrázek zcela jasně ukazuje celkovou budoucnost našeho
Kvíčerovska. Bude nás obepínat
zelená opona. Pusto a řepka
olejná - ropná, to budou “poklady”
našeho kraje.
Jak se podařilo zjistit, spousta
občanů, investorů a dobrodruhů
razí heslo: Kdo uteče ten vyhraje!!!

Na rynku…
„Zdravím Vás, Kejdanko. Japa se Vám vede? Ten čas
letí takovým fofrem, že si ani neuzpomenu, kdypa my dje
se viděly naposledy“.

Měli tu ochotnickou slávu, tak na tom rynku nikdo
nechtěl bejt, a všechny byli prej u sochy toho Jiráska a celý
dny tam hořekovali a chlastali…“

„Nojo, Kejdanko, v tomhle sou ty naše radní moudřejší.
„Šak je to bláznivej čas, Kynyško. Všeno je ňáký rychlý,
To bylo furt řečí vo tý pěší zóně, a já vám poudám, zaplať
a já mám takovej pocit, že každej rok je ta pouť dřiu a
pánbu, že to nepostavili, a šli na to vod lesa“
dřiu, ale von je vopak praudou.“
“Vod kterýho, Kynyško?“
„Máte recht, Kejdanko. Dyť už ty naši zastupitelé vo
“Ale vod žádnýho, Kejdanko, to se tak říká… zkrátka,
tom loni rokovali, že by jako pouť byla pozdějc, právě
přiďáli do cesty tyhle velbloudí hrby, že prej to jako šófery
proto, že všeno letí, a nido nic nestíhá, a že by jako ten
tejden navíc byl k duhu všem. Ale nakonec tam prej byly odradí vod ježdění tou Kostelní štráse, no a nakonec
ňáký zpátečníci, co jako trvaj na těch tradicích nebo co, a zkusili spočetnout, vo kolik jako že jezdí teď míň šoferů,
ty prej Vám bouchli do stolu, až chudáci červotoči začali ale prej někdo ztratil ty původní počty, a tak to jako nemaj
s čím porounat, a tak to asi prej voddělaj, poněvadž tam
z toho stolu houfně utikat, že prej jako ne, a že pouť
stejně furt všich jezděj, mladý lítaj jako blázni, nám starejm
musí bejt jako dycky.“
se vždycky rozkejvou tašky na řidítkách kola takovým
„A dobře udělali… není nad to, dyž sou věci tak jak
kalupem, že se pak pletou do drátů, a de doslova vo držku,
maj bejt. Novoty všeno jen komplikujou. Koukněte,
Kejdanko! No, tenhle učitelskej Macoun ten by vo tom
Kynyško, na ten rynk, co maj teď v Hronouvě. Je to prej moh poudat, jakej to je kalup, když de taška do drátouch.
náramná moderna, ale lidem se to nelíbí, no a jak tam teď
Pokračování na straně 6
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Jak každý občan Kvíčerova ví, nové volby
na rathaus jsou před námi. Letošní budou asi
velmi zajímavé. Jak se redakci podařilo zjistit,
všichni uchazeči o post zastupitele a radního
mají také zájem o funkci starosty. Náš fotoreportér
zachytil Jana Pytla Antla, jak si potajmu zkoušel
svůj inaugurační projev. V pozadí jsou muzikanti,
jenž mu k tomu hráli fanfáry z Libuše .

Na tomto snímku je patrné,že svůj volební
program konzultoval i s Kvíčerovskou flotilou.
Je i vidět, že nadšení Aleny Slovákové pro jeho vize, je veliká.

Němí
svědkové
Na fotografii bylo naším
zuřivým reportérem zachyceno, jak
může o lidské tragédii vtipně
vyprávět taková němá věc, jakou je
jmenovka na zvonku (zejména ta
prostřední). Dlužno dodat, že v
současné době jmenovka odpovídá nově nastoleným pořádkům. Kdo nevěří, ať tam

Řízení všeho je prostě Růťovo hobby

běží (viz Fučíkova č.p. 443).

Na rynku…
„A všimla ste si, Kynyško, že už ten vobchvat
museli vopravovat, takový slávy to bylo, jak to ty naše
radní vobjehali po těch ministerstvech, a takový říšný
peníze to stálo, a už se v tom museli hrabat. Já bych je
teda hnala, takovej fušung se teda vidí asi jen u nás.“
„Ale na todle nesmíme koukat, Kejdanko, hlauní je, že
máme šude posečeno, vod Píkau až na Manžusko, všeny
tráuníky jak dyby se tam měl hrát tendle golf. To si dete po
chodníku, a libujete si, jaká to je krásná štrapace, nide žádnej
vejmol, žádný pohyblivý dlážka, keřiky setříhaný, a ta zelená
travička, jen si lehnout… Vám poudám, Kejdanko, to nám
musej závidět šude.“
„A vite, čim to je, Kynyško? to je nařízený… nařídil to ten
ouřad plnějch těch teroristů, prej“
„Kejdanko, si to pletete, teroristi nemaj snad žádnej
ouřad, to mě teda neblbněte“
„Tak sem se ukecla, Kynyško, no… tak sou tam tydle
ekoteroristi, šak i ňákej soud krzevá to prohrali, a menujou
se CHKO, nebo jak. No a tydle lidi taj mluvěj úplně do

všeho, a tak musej všeny města a vobce síc tu trávu jak divý,
jinak by prej to CHKO muselo bej zrušený, dyž je taj takovej
bordel. Už teď je to s nima nahnutý, poněvadž jim někam ulít
ten fógl, co ho tak chráněj, tehleten sokol. No a pokavad ho
jako do zimy nenajdou, tak tomu fógloj zmrznou vejce nebo
co… řikali taky nimrodi, že tenhle šlendriánskej prevít taj
nemá co dělat, že sou pak pole úplně bez života, žádný zajci,
žádný koroptve nebo skřivani, že to ta potvora všeno sežere.
A prej to všeno ty zelený dělaj krzevá to, že ten fógl taj prej
byl vodjaktěživa a že to prej je směroplatný. Ale taky sem
slyšela, že za to hlídání berou peníze, a tak se jim to náramně
hodí, poněvadž nemusej sedět v kanclu a celý dny sou v lese a
hlídaj fógla, kterej tady nemá co dělat… To abych se bála, že
příště taj budu vysazovat vlci nebo medvědi, poněvadž ty
taky dysi žili. Dyť sou toho plný kroniky, těch neštěstí co se
stalo.“ „Vono je to ale koneckonců jedno, Kejdanko. Voni si
stejně dycky prosaděj svoji, bo tam maj ty chytráci, co mrskaj
jazykem jak nějaký čičmundi, a našinec je poslouchá, a stejně
jim nerozumí. Teď se nám taj ouplně změnila voda tvrděj,
sem slyšela, jak se bavěj rybáři, že měli pořád tu pstruhovou
vodu a najednou je ta voda jiná, olygosaprobní nebo jaká, a
chudáci ryby jsou v pytli a radši plujou vocaď pryč do moře“.
Pokračování na straně 7
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Lezec
Že je lezení náročným sportem není třeba nikomu dvakrát
zdůrazňovat. Stačí pohledem přehlídnout kvíčerovské horolezecké
veterány, či současníky, a každému je jasné, že jsou to ošlehaní a
zocelení mužové a ženy, byť tu a tam celkově tělesně zesláblí.
O své místo na slunci se hlásí dravé mládí, které ještě neumí plně
unést nároky lezeckého sportu. Pokusy mládežníků vyrovnat se starším
a zkušenějším lezcům pak mají leckdy fatální následky. Jeden takový
unfál zachycuje snímek pořízený bezprostředně po ukončení
horolezeckého závodu O Krále Ostaše. Na snímku je v poloze ležmo
zachycen zcela vysílený a usínající závodník (Petr Jenka jun., řečený
Hujný ml.).

Klasické stavění májky v Kvíčerově

TÁTA A MÁMA
( POZOR- KAŽDÝ TÝDEN SI POHLAVÍ MĚNÍ )

Na rynku…
„No Kynyško, řeknu Vám, že sou to věci v tom
Kvíčerouvě. Jo, tyhle zelený prej zakázali i tu staubu ty
vyhlídky, co tam měli chodit z kvičerouskýho rynku
procesí výletníků. Nejvíc mě je líto toho Filipa
Kovářika, von tam chtěl mít svatbu u tý rozhledny, no
a krzevá to, že se Beobachtungštéle nepostavila, tak
snad bude tu svatbu dělat v tom Nojštatu na zámku.“
„Jojo, taky sem to slyšela, Kejdanko. To je snad
ještě větší neštěstí, než to vyhoření ty lesní kaple v
Ticháčkově lese. Prej Vám to byl fajrung, že na
plovárně museli začít vochlazovat vodu, jak byla
najednou vod toho žáru teplá. Hasiči tam přijeli a bylo
po forotě, akorát hasili les. Bylo teda jako dobrý, že
tam vubec přijeli, poněvadž jak fajrovala tahle chalupa
na tom Splachouje, tak vyrazili jak dělová koule na
Lachou, že prej tomu špatně rozuměli ve vysílačce…
jinak podle mě to tedy, Kejdanko, podpálili ňáký
čundráci, co tam pekly nad svíčkama buřty. Takovejch

let sem tam chodila, a teď to vypadá, že budem muset
chodit jinam, poněvadž starý se nemůžou dohnout s
mladejma, jak má ta nová kaplička vypadat. Dokonce
prej někdo navrh, aby se přivezla kaplička odjinud už
jako hotová, a že prej by se to udělalo jako tenkrát v tom
Mostě, dyž stěhovali ten kostel…“
„Já mysim, Kynyško, že vo tomhle by měli
rozhodovat chytrý lidi. Třeba ty jak maj v tý krčmě ten
senát. Samej uvědomělej jinoch to tam je, a takových
nápadů, co už měli, a kolik to pro blaho města
vykonali… tak ty by měli jet jako ňáka delegace do toho
sousedního Suchodola, a tam jim říct, co si jako v
Kvíčerouvě vo tom všem myslíme. Jenže prej je problém
v tom, že ten Krčmasenát ňáko uvadá. Prej klesá účast
na jednání, a Pášma dokonce tudle nařikal, že bude
muset tu vořechouku udat někde jinde, poněvadž ji
senátoři pijou ještě míň než Heřman s Lácou
citronovýho bechera“ Dokonce se durdil, že namísto
senátorů mu tam leze levičáckej póvl, což se teda
základní kameny krčmy vosejpaj hnilobou.“
Pokračování na straně 8
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KVÍČEROVSKÝ POTĚR
LEŽÍCÍ, SPÍCÍ A BAVÍCÍ
Zahradníkův
rok 2010?
VŠECHNO MI
SEŽRALI
SLIMÁCI!!!

VZKAZ REDAKCE
PRO HANÝSKA
POHLA
Redakce doufá, že sis
Hanýsku všimnul, že jsme
Tě ani v jednom článku
ještě nejmenovali.
Bohužel teď už musíme.
Maxovka Steinerová Ti přes
naše Hlasy vzkazuje:
KOUKEJ VRÁTIT TO
TRIKO CO JSME TI
PŮJČILI, JETO MAXOVO
NEJOBLÍBENĚJŠÍ A
MOŽNÁ JEDINÝ

Na rynku…
„No Kynyško, řeknu Vám, že sou to věci v tom
Kvíčerouvě. Jo, tyhle zelený prej zakázali i tu staubu ty
vyhlídky, co tam měli chodit z kvičerouskýho rynku
procesí výletníků. Nejvíc mě je líto toho Filipa
Kovářika, von tam chtěl mít svatbu u tý rozhledny, no
a krzevá to, že se Beobachtungštéle nepostavila, tak
snad bude tu svatbu dělat v tom Nojštatu na zámku.“
„Jojo, taky sem to slyšela, Kejdanko. To je snad
ještě větší neštěstí, než to vyhoření ty lesní kaple v
Ticháčkově lese. Prej Vám to byl fajrung, že na
plovárně museli začít vochlazovat vodu, jak byla
najednou vod toho žáru teplá. Hasiči tam přijeli a bylo
po forotě, akorát hasili les. Bylo teda jako dobrý, že
tam vubec přijeli, poněvadž jak fajrovala tahle chalupa
na tom Splachouje, tak vyrazili jak dělová koule na
Lachou, že prej tomu špatně rozuměli ve vysílačce…
jinak podle mě to tedy, Kejdanko, podpálili ňáký
čundráci, co tam pekly nad svíčkama buřty. Takovejch

let sem tam chodila, a teď to vypadá, že budem muset
chodit jinam, poněvadž starý se nemůžou dohnout s
mladejma, jak má ta nová kaplička vypadat. Dokonce
prej někdo navrh, aby se přivezla kaplička odjinud už
jako hotová, a že prej by se to udělalo jako tenkrát v tom
Mostě, dyž stěhovali ten kostel…“
„Já mysim, Kynyško, že vo tomhle by měli
rozhodovat chytrý lidi. Třeba ty jak maj v tý krčmě ten
senát. Samej uvědomělej jinoch to tam je, a takových
nápadů, co už měli, a kolik to pro blaho města
vykonali… tak ty by měli jet jako ňáka delegace do toho
sousedního Suchodola, a tam jim říct, co si jako v
Kvíčerouvě vo tom všem myslíme. Jenže prej je problém
v tom, že ten Krčmasenát ňáko uvadá. Prej klesá účast
na jednání, a Pášma dokonce tudle nařikal, že bude
muset tu vořechouku udat někde jinde, poněvadž ji
senátoři pijou ještě míň než Heřman s Lácou
citronovýho bechera“ Dokonce se durdil, že namísto
senátorů mu tam leze levičáckej póvl, což se teda
základní kameny krčmy vosejpaj hnilobou.“
Pokračování na straně 9
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Na rynku…
„Šak ste si, Kejdanko, neušimla, že tyhle
senátoři převálcovali jasně místní véčkaři… no ty
kucí a holky, co choděj do toho Véčka. Vod června
sou toho plný noviny a televize. Véčkaři do vlády,
Véčkaři todle a Véčkaři táhleto. Dokonce sem četla,
že tahleta mladá Klásková tim že je jako blondýna,
tak u těch Véčkařů uďála terno a je v parlamentu a
vzala si nějakýho to ministra. Na tohle ty senátoři z
Krčmy nebyly vůbec nachystaný, a teď sou naštvaný.
Já Vám řikám, Kejdanko, tyhle Véčkaři nám ještě
ukážou, zač je v Pardubicích pernik… Šmarjá,
Kejdanko, to je zas hodin, mě doma kyne těsto na
pouťový koláče, tak musim letět, než budu mít v
baráku bordel jak v tý pohádce s hrnečkem. Tak
pěknou pouť, Kejdanko, a vo sobotě se sejdem
někde na štamprličku kořauky.“
„Pěknou pouť i Vám, Kynyško, hlauně,
abysme po tý kořauce neřádili, jako tenhle Vláďa
Prokopů od tý Marty Škopový, co prej loni poblil
úplně celej retych, a navíc ho ucpal novinama, že se
tam pak nikdo nemoh asi dva dni jít vyšeredit. Dyž
to teda bude jen jeden malej na spláchnutí mastnoty
z prasete vod nimrodů, tak nám šaule nehrozí, a
nebudem se tak muset trápit tím, kdože má pak ty
šaule při pondělku uklízet, že jo“.

Průmyslová zóna v rozkvětu
Zrakům pozorných občanů nemohlo uniknout, jaký čilý ruch panuje
v kvíčerovské průmyslové zóně.
Přinášíme z této lokace pár snímků, které ponecháváme zcela bez
komentáře. Snad by bylo dobré poznamenat, že průmyslové Porúří
nebo Porýní, sledujíce překotnou výstavbu průmyslových objektů v

Poněvadž na Kvíčerovských trávnících je tolik
exkrementů , že člověk neví do čeho si sedne ,
rozhodla se jedna mladá rodinka uspořádat piknik
radši na asfaltu.

A ještě jednou exkrementy
O tom, že
majitelé čtyřnohých
miláčků nerespektují
vžité pořádky, a o tom,
že nechají své krasavce
vyšeredit bez zardění
přímo na ulici, aniž by
se nad tím jakkoliv
pohoršili, si tu
nemusíme vyprávět,
ale že ani samotní
miláčkové, vědomi si
své pochroumané pověsti, nehodlají respektovat
širší společenské požadavky, je zarážející.

TELEGRAFICKY
Milovala se nahá na střeše domu
Kvíčerovský vandr bude příště bez deště
Kvíčerov hlásí spokojené zákazníky restaurací
Jiří O3 Malík nominován na Ropáka roku
Na obchvatu Píkau zahájena ražba severozápadního
tubusu tunelu Ladislav

kvíčerovské průmyslové zóně v mírné panice snížilo výrobu, což má
přímý vliv na pokles kursu eura vůči
kvíčerovskému denáru.
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Nečekané podnikání
Že je dnes doba jiná, než pře lety, není třeba nikomu
dlouze vysvětlovat. Nicméně to, že k nám kromě
elektronických vymožeností typu mobilních telefonů
přehrávajících hudbu a video, sociálních internetových sítí
kde se všichni přátelí a objímají (muck!) dorazí do
Kvíčerova i duch doby dávno minulé, a navíc duch jiných
kultur jiného kontinentu, je překvapující.
Přesto možná
právě dnes, kdy
jsme si natolik
odcizeni, je ta
pravá doba
ovládat své (jinak
neovladatelné)
okolí za pomoci
kouzla VOODOO.
Zájemcům o
provozování
tohoto kouzla doporučujeme prohlídku inzerce v tunýlku.

Společenská
rubrika
V červenci 2010 byl
oddán pár, který si
nepřeje být jmenován.
Jirka Prťka Koutský a
jeho choť Martinka tímto
děkují ouřadům rathausu,
za utajení!
Hambálková, v. r.

Vymaluju byt na počkání
Marek Lacina, řečený Láca, byl letos v dobrém rozmaru po té, co s příchodem jara nemohl na
zaručeném místě nalézt své lezecké věci. Na lepší časy se začalo blýskat ve chvíli, kdy na vodáckém
zájezdu vysypal z batohu lezecké boty. Zároveň pojal plán, jak mamce obrátit byt naruby, aby přitom
nepojala podezření, že by snad něco, co ona nikdy neviděla, a tím pádem nemohla uklidit, hledal. Akci
nazval krycím názvem „Everest“ a pokusil se šikovným trikem navléct mamce vábničku. Nabídl, že ji
vymaluje byt (pozor nikoliv vybílí), pročež ji
natolik dojal, že nemohla nesouhlasit.
Jenže to Láca nevěděl, do čeho jde…
nebudeme zde rozmazávat jednotlivé fáze
technologického postupu, jako že bylo potřeba
škrabat, a že to šlo pomalu, že se ne úplně
podařilo provést penetraci, no samá nuda, však
to každý známe… důležité je, že po třech
týdnech bylo vymalováno, a hlavně že Láca
našel svoje lezecký věci, a může tak v srpnu
zahájit sezonu! Na přiložené fotografii vidíte
jeho neskrývanou radost z nálezu, ke kterému
došlo v závěru jeho malířského plenéru.
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V KVÍČEROVĚ
BYLA A JE
VYSOKÁ KULTURA
PITÍ (ČEHOKOLI )

POHODIČKA
TO JE KVÍČEROVSKÁ
DOMÉNA
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Divadelní konspirace
Podařilo se nám odhalit naprosto skandální záležitost.
Na prknech, která znamenají svět, se totiž politikaří
takovým způsobem, že by se za to nemusela stydět ani
sněmovna.

Tajfunky 2010
Že sou tajfunky náročnej závod není
potřeba nikomu dvakrát vykládát. Zlí
jazykové k tomu dodávají, že je to závod
tvrdej, hlavně co týče jater, ale naše
fotografie vypovídá o tom, že celodenní
běhání po svahu a po lese, skákání, a

Na snímku jsou zachyceni herci kvíčerovského
ochotnického ansáblu ve chvíli, kdy na místo zkoušení
nového divadelního kusu (pozn. red. Ptačí klec,
premiéra 30. 10. 2010, snad) zuřivě diskutují o svržení
režiséra Součka. K tomuto kroku dospěli po té, co byl ze
souboru vyhozen mladý nadějný herec Dan Pavouk
(na snímku druhý zprava vedle herce s kolečkem na
hlavě).
Snímek byl pořízen ve chvíli, kdy Jan Pytel Antl sedíce
v čele stolu předčítá memorandum, a Filip Kovařík
(v druhém čele) prostřednictvím konferenčního hovoru
oznamuje tuto skutečnost agenturám Reuters, Itertass,
ČTK a rovněž organizačnímu výboru Jiráskova
Hronova.

padání nakonec unondá takového
sportovce, jakým je Martin Steiner, řečený
Houňas. Ano, tento diplomy z éry
Sportovky ověnčený borec musel po
letošním závodě v restauraci U Božky
notně doplňovat chybějící síly…

Konec polické ZUŠ
Kdo by si ještě před pár měsíci
pomyslel, že kvíčerovský diamant
základního školství
naše umělecká
škola bude po ukončení školního roku
řešit svou další existenci a setrvání ve
městě. Je pravdou, že historie zná řadu

umělců, kteří doma nebyli proroky (Mozart, Cimrman), ale že se
zneuznání dožijí i kvíčerovské naděje vážné hudby, nečekal nikdo. Náš
snímek byl pořízen na závěrečném koncertu ZUŠ ke konci školního
roku, a to 5 minut před začátkem. Jak patrno nedorazili jak diváci, tak
samotní hudebníci. Na jevišti moderátor akce vyhlíží případné diváky a
vpravo vzadu se zděšení pořadatelé ptají, co se mohlo stát. Ředitel
Lubor Bořek nám k tomu zcela zdrcen řekl: „neumím si to vysvětlit, asi
je čas, zkusit to jinde. Potenciál Kvíčerova byl zřejmě vyčerpán“.
Zjišťujeme bližší informace.

Plovárna bude na Nebíčku

Nový asfaltový koberec do Zděřiny skutečností!!!
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Samotář

První zákazník
Reportéři Hlasů z Kvíčerova si nenechali ujít
příležitost navštívit v otevírací den nový veřejný
dům v Kvíčerově (dlužno dodat, že kněžky lásky
otevřely své vykřičené místo v Kvíčerově po
dlouhých desetiletích práce v utajení!).
H n e d p r v n í m z á k a z n í ke m by l f i n s k ý
automobilový závodník, který zcela náhodou
projížděl přes Kvíčerov na slavnou Rallye Akropolis
v řeckých Athénách.
Ze zcela pochopitelných důvodů nechtěl první
návštěvník tohoto zařízení zveřejnit své jméno,
nicméně naši reportéři vědomi si hesla „utajení =
výzva“ nelenili a velectěným čtenářům
kvíčerovským přinášejí alespoň fotografii
závodního vozu mitsubishi, který byl lehkomyslným
závodníkem zaparkován na volném prostranství na
Kvíčerovském sídlišti (jmenovka jezdce je na
zadním bočním skle viz detail).
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V životě každého člověka
nastane chvíle, kdy se rozhodne
udělat něco, co okolí vůbec
nepochopí. K takovému, v pravdě
husarskému kousku, se rozhodl
Honza Miler, řečený Johny.
Otázkou je, nakolik byl motivován
vlastním přesvědčením, a nakolik
tím, že se o něm na stránkách toho
plátku dlouho nic zásadního
nepsalo.
Snímek zachycuje Johnyho v
rakouském zimním středisku Zell
am See, kde se svými přáteli trávil
zimní dovolenou, a to těsně po té,
co všem oznámil, že drží speciální
dietní kúru, a sebejistě se zeptal,
zda je to už vidět, že zhubnul. Po
těchto slovech se od něj všichni
znechuceně odvrátili, a dál
pokračovali v pojídání klobás a pití
piva. Johny zůstal osamocen se
svou dietou. Nicméně, otázku, zda
jsou patrny změny jeho tělesných
proporcí, pokládal Johny ostatně
svému okolí v průběhu března až
červena takříkajíc na potkání. A to
už došla trpělivost i jeho
nejvěrnějším kamarádům z tipáče,
a tito otrlí mužové, které nerozhází
nějaký prohraný tisíc, vyloučili
Johnyho ze svého středu. Do
společenských kruhů se nakonec
Johny vrátil. Náš samotář je
přistižen v momentě, kdy na
narozeninové párty Ondry
Pavlínka v Bukovici v noci shltnul
jednu krásnou tučnou klobásku…
Johny, vítej zpátky!!!

Přišla nám psaní a fotka...

KOUSKA HISTORIE
A ÚKOLY PRO SENIORKU ZE SIBIŘE
REDAKCE MARNĚ PÁTRÁ PO JMÉNU OSOBY,
KTERÁ STOJÍ V BÍLÉ ZÁSTĚŘE U SLOUPU.
PODAŘÍ SE VÁM ZJISTIT O JAKÉHO OBČANA
KVÍČEROVA SE JEDNÁ? Z JAKÉHO ROKU
POCHÁZEJÍ POHLEDNICE “b” A “c”?

Protože autorka dopisu má tak krásný rukopis, rozhodla se
redakce, že oba dva dopisy nebude přepisovat a nechá je v originále
vytisknout. Jinak
použita

v

nevíme přesně, zda zaslaná fotografie, nebyla již

Hlasech

z

Kvíčerova.

Proto

ji

radši

zveřejňujeme.

Nějak nám hapruje archív, ne mozek.
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Brouk Edy Kremličky
V Kvíčerově se za dosud nevyjasněných okolností objevil
chroust, kterého měl předseda politbyra strany důchodců
údajně sníst po volebním neúspěchu v roce 2002.
Do vyjasnění majetkoprávních vztahů k broukovi bude
chroust vystaven v Muzeu města Kvíčerova. Výkřikům
pražských radních, že chroust patří do Prahy zatím nikdo
z kvíčerovských nenaslouchá. Entomolog Spíšek namítá,
že brouk nemůže být předmětem vlastnictví, a žádá návrat
(byť neživého) brouka do přírody.

RADA ROZHODLA
Rada města připravuje speciální nařízení, které
bude umožňovat potupné utracení psa (kočky) na
obecní outraty v případě, kdy bude tento
přistižen, jak šeredí na ulici, včetně ztráty
hodností a rodokmenu na tři pokolení.

Přesné zednické oko
Josky Martince ( staršího )

Bar Divoký kočky
Každý rok během kvíčerovský pouti dochází k
nějaký významný události. Letos budiž pochválen
nápad mladých kvíčerovských krásek, které samy
znechuceny podprůměrnou úrovní nočního života
města přistoupily k radikálnímu řešení k otevření
vlastního baru.

Zda se nařízení bude vztahovat i na liďáky a
ptačince, potažmo jejich producenty, není dosud
zřejmé, neboť se na tom politická reprezentace
Kvíčerova nemůže shodnout.

Pokles kriminality rmoutí obecní policii
Radnice propustí zbytné úředníky

V Kvíčerově tak bude dne 14. 8. 2010 ve 20.00 hod.
otevřen nový bar s neotřelým názvem Divoký kočky.
Série promo snímků, které jsme stáhli z
www.wildcats-pub.com budiž pro potenciální
návštěvníky návnadou.
Při otevření klubu vystoupí historická rocková
kapela Narovnor. Večerem provází oblíbený
kvíčerovský moderátor Jirka Trnovský.
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KVÍČEROVSKÁ RADOST

Hlasy z Kvíčerova 2010 stojí minimálně 5,01
korun českých, nebo eur. Dá-li někdo více,
budiž pochválen. Hlasy též na:
wwww.koukniblb.kvicerov.cz.
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