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Kvíčerovské ženy se ptají:
Proč nechodí kvíčerovští chlapi na plovárnu?
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Kvíčerovští chlapi se ptají:
Proč nechodí kvíčerovské
ženy do hospod?
Nová vyhláška města zakazuje
štěkot psů, vrnění koček
a vylévání vody z akvárií do
městské kanalizace a do
rétichů
Vyhlašujeme fotosoutěž
o nejhezčí zkratku v Kvíčerově
Dobrej holub se vrací.

Tajemství boje proti těžení břidlicového plynu
odhaleno! Na snímku je zachycena vrtná souprava, která má
za úkol najít nové uranové zdroje. K velkému úžasu se redakci
podařilo zjistit, že majitelem soupravy není nikdo jiný než
slavný odpůrce jakékoliv těžby ekoterorista Malík. Proto ten
tvrdý a nesmlouvavý boj proti plynům. Tedy i proti těm řitním.

Starej Heřman chystá návrat
do Kvíčerova

Počet Kvíčerováků stoupá díky
osvětové činnosti
Hlasů z Kvíčerova a
společenských debat
v Kvíčerovských nálevnách

Naše jedinečná
Kvíčerovská pouť je vyhlášená.
A tak není divu, že se na ní
sjíždějí trhovci z celé naší vlasti.
Na snímku je zachycen jeden
prodavačů staročeských
suvenýrů, jak se zbožím chvátá
do Kvíčerova.

Krčma hlásí:
klika k záchodům bez opravy
pořád drží!Kvíčerovský měsíčník se rozšiřuje.

Na radnici se zas dějou věci!
Redakci Hlasů se prostřednictvím
jednoho ze stálých dopisovatelů dostala faksimile emailové korespondence, jejímž odesílatelem byla Míša
Kaněrová. Její lakonická zpráva: „Odcházím na ÚD“,
způsobila v Kvíčerově takové pohoršení, že jsme se žádostí
o vysvětlení, na jaký ÚD a za jakým účelem pracovnice
radnice odcházela v pracovní době, požádali přímo
autorku zprávy. Dostalo se nám tohoto vysvětlení (citace
byla z redakčních důvodů zkrácena): Jelikož se potýkám s
velkým množstvím dotazů ohledně mých odchodů na ÚD,
budu pro příště ve své korespondenci konkrétnější, abych
předešla případným nedorozuměním, nebo aby si někdo
nevysvětlil mé odchody na ÚD, jako nějakou mou
neřestnou chvilku. Budiž tedy pro klid celého Kvíčerova
upřesněno, že za spojením písmen „ÚD“ se skrývala
pouhá zkratka slov Úřední Deska …

Od Kvíčerovské pouti bude informovat
také o dění v Kocourkově

Poštovní dvůr je jako dřív.
Milošek sebou mrská, jen nově
mu k tomu na kytary punková mládež trsá

Svědectví
o převozu
Ivety B.
do blázince:
Zuřivě se bránila
u Číži na Žděřině!
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Kvíčerovský úvodník
Stalo se to, co každým rokem, čas oponou trhnul, a máme zde

Budiž tedy Hlasy Vaším střípkem radosti a smíchu do

čas Kvíčerovské pouti. Nevím, zda je to množstvím pozitivních reakcí

mozaiky pouťového veselí, a nezapomínejte, že historie příštích Hlasů

na úspěšná čísla v letech minulých, ale řada tradičních členů redakce

se píše už o této pouti! Adresa redakce pro případné zasílání podnětů,

se ukryla ve Sluji Českých bratří tak dokonale, že jsme nebyli schopni

fotek a článků se nemění a je stále ve Sluji Českých bratří na

je kvůli redakční radě ani nalézt. Naštěstí se v řadách slovutných

Ostaši.

občanů Kvíčerova etablovalo několik jedinců, kteří přispěchali se
svými poznatky, texty či fotkami, a díky těmto skalním příznivcům
můžeme opět přinést ctěnému čtenáři kvíčerovské úspěchy, radosti a
zásadní okamžiky uplynulého roku.
Možná se někomu bude zdát, že Hlasy informují stále o těch
a tentýž osůbkách, přičemž takovému pozornému čitateli musíme dát

Vaše (naše) redakce

Hledá se nový předseda
Klubu nežeňme se.
Já se už na to můžu vysrrrat!!!
Váš Honza Národ

za pravdu. Nicméně právě tito opakovaně zmiňovaní jedinci (či
jedinkyně, abychom byli genderově vyvážení) se svými skutky zasazují
o to, že Kvíčerov je právě tím správným místem pro život, a nebýt jich,
tak jsme na tom stejně jak v sousedním Hronově, či Broumově, a to
bychom opravdu neradi, že…

PŘESNOU OBJEDNÁVKU
POTRAVIN ZAJISTÍ
VÁŠ PEPÍNO MARTINEC

Každý den motocyklové závody. Kde? Petrovické zatáčky. Bezbečnost zajišťuje Police ČR - pomáhá a chrání!

Vzpomínky na loňskou pouť
Asi by nebylo úplně fér zapomenout na výkony
některých pouťujících se Kvíčeráků vo loňský pouti.
Pavel Axmanů například předved, že přibývající roky
mu nijak neubraly v tahu na branku. Považte sami… z páteční zábavy
na hřišti se doma vobjevil až vo půl sedmý ráno, a jeho stabilita při
průchodu kolem kostela naznačovala, že si pouťové veselí začal užívat
do mrtě. Pozdní (ehm, vlastně ranní brzký) návrat pak Pavlovi vůbec
nebránil v tom, aby byl už v 11 hodin dopoledne ve formě uprostřed
reje na náměstí. Všechny atrakce ho moc bavily (nejvíc pak myslivecká
chaloupka) a výstava kaktusů (která byla ve finále výstavou citrusů),
ale i přesto se dožil večera a předved na druhé zábavě své obávané
tanečky, k nimž patřil předeuším pochod s vestou roztočenou nad
hlavou (označovaný jím samotným za tanec s názvem „starýho
depešáka syn“). Z alkoholického pojetí Axmánkovy pouti nevybočil
ani její lehce zmaštěný závěr na nedělním fotbálku, kdy Pavlik opici
zajídal prasetem… Otázkou, na kterou nemáme dodnes spolehlivou
odpověď, je, co Axmánek předváděl v pondělí ráno na hradecké
výpadovce, kde byl viděn, jak stál v protisměru (ve směru z Hradce na
Kvíčerov) a pak se najednou otočil a směle vyrazil na Hradec? Snad to

do bazénu pro vodní zorbig, pročež si takto zajistil dost zásadní
rupturu lebky. Naštěstí byl tento jeho artitistický výkon bez trvalých
následků, a spravilo to pár štichů…
Z loňský pouti nebyly
dořešeny ještě ztráty a nálezy.
V případech, který budou nyní
zmíněny jde tedy spíš vo ztráty…
Koza ztratil vo zábavě
brejle, následkem čehož nemohl
najít cestu od báru a nakonec ani ze hřiště… redakce Hlasů očekává, že
budou brejle majiteli vráceny vo pouťový zábavě ve 20.00 na pokladně
u vstupu.
Dáša Hauschková pak prosí všechny, kteří by někde zahlédli
dvě stará odhozená kola kdesi na území Kvíčerova, aby jí dali zprávu.
Jedno kolo bylo barvy modré a druhé červené. Její syn (Ondra) v
zápalu bujarého pouťového veselí se svým kamarádem (míněn Mates
Hejl) na kolech odjel neznámo kam, a v tomto neznámu oba kola
pečlivě uložili. Bohužel si do dnes nemohou vzpomenout, kde toto
neznámo bylo. Za jakoukoliv informaci vedoucí k nalezení kol nabízí
Dáša odměnu ve formě měsíčního běžeckého tréninku.
Helča Holečková pak ztratila kabelku s kouřením a

Pavel v nejbližších dnech vysvětlí.
Za memento mori je pak možné považovat pojetí pouti v
podání nerozlučný dvojice Ondra Hauschke a Mates Hejl, kteří hrdě
prošli poutí ve stopách svých rodičů. No nebudem chodit vokolo horký
kaše, zkrátka prochlastali celou pouť, včetně horolezckýho pouťovýho
stavění na Budíka, kde slíbili účast, a pak chyběli, protože vyspávali
bujarost noční zábavy. Ondra zakončil pouť zběsilým skokem po hlavě

speciálním skleněným pilníkem. Dle jejího prohlášení bude poctivý
nálezce odměněn pytlem kvalitního afgánského neprocleného tabáku
a pytlem usušeného masa z kábulské prodejny Maso & uzeniny
Hussain Ajjatoláh Mirkásí (vše zaslala její setra ze své mise).
Za redakci Hlasů otiskujeme následující výzvu: Lidi,
neblbněte a chlastejte s mírou, a hlídejte si svý věci!!! Poutí (stejně
jako životem) máme projít, a ne se prochlastat…

Stav vody v Jůlince : teče a teče a teče...
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Kdo půjde pozpátku Kvíčerovský vandr?

Vojáček pašířem

Tauca, Kalimero -Pacanda, Červ, či snad Haukas?
Sázky přijímá Kvíčerov tip Vražedné pobřeží!

Mirka Holečková reprezentovala loni náš Kvíčerov v
mezinárodním vojenským bataliónu v Afgánistánu. Z této vojenské
mise se rozhodla poslat zbídačeným a v kvíčerovským rozměru
živořícím rodičům balíček na přilepšenou… na tom by jistě nebylo nic
špatnýho, ale chybou bylo, že si předem nezjistila, co všechno může a
nemůže do balíčku dát, aniž by muselo být při prohlížení balíčku
evakuováno letiště v Ruzyni, či aby nemusela rodina stran
dodatečného proclení některých komodit sáhnout na své celoživotní
úspory. Redakci hlasů se nepodařilo zjistit přesný obsah balíčku, neb
tato informace podléhá vojenskýmu tajemství. Přesto přinášíme
oficiální vyjádření rodiny Holečkovy: „Děkujeme tímto všem
kurýrům, přenašečů, převaděčům, pilotům a dále celním orgánům
za dopravení a doručení obsáhlého balíku, jakož i za dodatečné
únosné proclení omylem neproclených kartonů cigaret, dále za to, že
byl zabaven kontraband jen v nezbytném rozsahu, a konečně také za

Kvíčerovská městská policie šetří. A tak místo ježdění služebním

předání pytle sušeného masa, které bylo celníky omylem původně

autem po Kvíčerově osedlala oře. Dva kusy bílých plnokrevníků věnoval

považováno za kokain a hašiš“.

našim chrabrým hochům Karel Nývlt. Ze snímku je patrné, že koně jsou dobře

Pozvánka
Textilka VEBA pořádá vo Kvíčerouský pouti den vodeuřenejch
voken, aby bylo všem jasný, že smrad ze šlichtovny je příjemným
zpestředním nudnýho venkouskýho života na maloměstě. V příštím

vycvičení. Nová „posila“ našich strážníků čeká trpělivě na vyřešení
zapeklitého případu krádeže knoflíků a druhá pak ve stájí na noční šichtu.
Foto z policejní maštale přineseme v některých z příštích čísel Hlasů.

roce se ke Dni vodeuřených voken přidá i Kvíčerovská pekárna!

Vyzrálí a neklidní
Míra Hejl (Hejs) a Karel Semirád (Kakouš) v rámci tvrdého a nekompromisního
tréninku na Pivní triatlon zažili při fázi cyklistické nepěknou chvíli. V rámci jejich
vzájemného tréninkového zápolení došlo totiž ke kontaktu bicyklů obou jmenovaných, a k
následnému krutému pádu hubou na tvář… Následky pádu nebyly tak vtipné, jak to z
článku může vypadat, o čemž mohou pohovořit pracovníci rychlé záchranné služby, jakož i
pracovníci rehabilitačních středisek v Kladrubech, Jánských Lázních, a pracovníci našeho
zdravotního střediska. Jak nám oba potvrdili, tréninkové fáze přesně odpovídaly
jednotlivým fázím závodu, tedy nejprve trénovali běh, pak kolo a nakonec pivíčko… Oba se
dušují, že rozhodně se jejich nehoda odehrála ve chvíli, kdy byli oba naprosto střízliví. Zlí
jazykové, o které není v Kvíčerově nouze, ale přesto tvrdí, že střízlivost bylo to poslední, co
oba naše sportsmeny při tréninku trápilo… no hlavně, že se z toho oba vylízali, a mohou se
zase pořádně obout do přípravy na letošní ročník!

Ukašny
„Pozdraf Pánbůh Kejdanko! Poudám vám, že je

Technické Kvíčerovské služby hlásí:
na zimu jsme připraveni!!! Rychlost posypu bude
neskutečná. Lopatu máme v každé ulici

Nebudou lidi. Teda voni si myslím budou, ale budou

estli ta bejvalá mlíkárna spadne a nebo estli se s tím

to fšecko na levačku. Teda se mnou. Vám poudám,

ve fabrikách nebo v nálevnách. Ještě teda, že ten

bude něco dělat. Si myslím, že to je vostuda

furt mě berou klouby, záda a chytaj mě furt křeče do

mladej Švorčík a ten Kvapil, a další Kvíčeráci,

Kvíčerova. A přitom jakej tam ten Milan Šolců s tím

haksen.“ „Dejšto Pánbůh Kynyško. Nefňukejte jak ty

vychovávaj nějakej potěr. Jestli to však nedopadne

Soumarem dělali bezva jogurt! Teda vostuda není

naši čůtálisti! Ty sou taky porád po dochtorech, a

tak se ten fotbalovej plac bude moct zvorat!“ „No a co!

jen tehle barák. Je i inej. Ve stejný ulici jak mlíkárna a

když v neděli maj kopat do tý meruny, tak prej

Tak bude aspoň další volnej plac na ňáký iný sporty,

stojí naproti tý školní vejvařouně. Ten teda taky za

nemůžou za Kvíčerov čutat, protože prej přes tejden

Kejdanko. A nerejte do mě krzevá mí zdraví! Jo?“

moc nestojí. Ten asi žuchne sám. Ale co pak? Když

choděj makat do fabriky! Něco strašnýho. Se

„Ták se nezlobte Kynyško! Já to vopraudu tak

se sesype šikovně tak se třá nikomu nic nestane.

nórmálně divím, že tu Á třídu zachránili. Vám

nemyslela. Jen se to zrouna hodilo. Šak voni si

Ale co s těma lidma co ho vobejvaj?To jim radní

poudám, že to s těma čutálistima vidím na levačku.

čutálisti poraděj“ „To je furt jen samej fočus a houno

postavjej novej? Kejdanko, to bude dóst zajímavej

Za chvilku tady v Kvíčerově nebude nikdo kopat.

na houno. Sou taky iný věci. By mě třeba zajímalo

případ.“

.

(Pokračování na straně 4)
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Skálolezci sobě

Cyklistické okénko

Pouťový stavění (lidská pyramida) na Budíka na Vostaši se

Míra Pichl zažívá opravdu černý rok, obdobný černému roku na
finančních burzách. Ve snaze uchovat si zdravého ducha si pořídil

loni zase podařilo, a to i přesto, že řady aktivních horolezců v

bicykl. Jako každá nová věc, i bicykl přinášel svému novému majiteli

Kvíčerově každoročně řídnou (stejně jako pokrývka hlavy jejich

ponejprve velkou potěchu, a netrvalo moc dlouho z Míry a bicyklu se

bejvalýho předsedy). Loni byla situace pod Budíkem opravdu

stali nerozluční přátelé. Přátelství došlo tak daleko, že Míra vzal svůj

skličující, tak že se všichni přítomní shodli, že zveřejní jména těch, co

nový bicykl i do Krčmy. Všem se Mírovo nové kolo moc líbilo, a

účast slíbili, a pak nepřišli. Takže vloni se NEZÚČASTNILI: Ruda

šťastnému majiteli srdečně přáli k povedené koupi. Následně se hovor

Žák, Joska Havlíček, Michal Stuchlík, Pavel Axman, Jirka Koutský a

stočil na to, která místa už byla na bicyklu projeta, a kam se Míra ještě

Vašek Pohl… situaci na místě celkově nezvládl Honza Horák (Kluzák),

chystá, a než by člověk řekl houska-s-máslem padla tma. Hovor mezi

který nechal své příbuzenstvo vodejít a voddávat se toulkám po

přáteli v Krčmě vesele ubíhal, a brzy nastal čas vyrazit domů. Tu však

Vostaši (pozn. red.: a slídit při tom po sídle redakce Hlasů), namísto

jaké zažil Míra venku zděšení, když na místě kolostavu svého miláčka

toho, aby je zadržel, a oni mohli bejt aspoň chvilku vo pouti užitečný.

nenalezl. Kolo bylo pryč, a jen chmaták, který ho ukradl, ví, kde je

Vostatně, takový příbuzný aby člověk pohledal. Kluzák musel bejt

bicykl nyní. Po několika dnech, když kolo neobjevila ani Policie se

celou pouť furt s nima někde na kolách, nebo doma, a vůbec nemohl

Míra rozhodl pro nový nákup velocipédu. A jak si usmyslel, tak

jít na zábavu nebo do víru dění. No je to děs, když přijedou jednou za

udělal… a zároveň se rozhodl, že do milované Krčmy ho již brát

uherskej rok, a ještě takhle totálně zkazej Kvíčerákoj pouť (!).

nebude, aby nezvadal příčinu k nové krádeži… nic netuše však vyrazil

Pochopitelná a omluvitelná byla jen absence Hanýska Pohla, kterej se

na druhém novém bicyklu k místnímu supermarketu pro něco málo k

rozhodl v den stavění porodit pokračovatele tradice stavění, a

snědku. Když nakoupil, přišel ke kolostavu před

Milana Karpfa (Červa), kterej díky své vysokoškolské

marketem, krve by se v něm nedořezal.

převzdělanosti není schopen pojmout tak jednoduchou věc,

Jeho nové kolo bylo opět fuč! Redakce

jakou je znalost hodin.

Hlasů tímto vyhlašuje sbírku: Kolo pro

Záhada nálezu

Mirka, přičemž Vaše finanční dary je
možné vhazovat volně do Sluje Českých

Oznamuje se, že se nalezla již v pořadí třetí knížka…

bratří. Vítány jsou balíčky padesátikorun,

Neznámý náruživý čtenář nechává ob týden na hřbitovním

ale počet mincí v balíčku by neměl

rétichu knížku z náchodské knihovny. Kolem nálezu panuje

přesáhnout deset! Všem, kdo se budou

několik nejasností. V řadě prvé se podle informací z

skládat na Mírovo nové kolo tímto předem

náchodské knihovny nejedná o legální výpůjčku, a v řadě

děkujeme! Zlodějům, kteří tohoto dobrého

í
ousíc
r
b
je
Míra
zlodě
a
n
nůž

muže připravili o životní radost, pak
redakce Hlasů vzkazuje: Aby Vám mráz
prdel upálil!, a s laskavým svolením

druhé vždy chybí některá z úvodních stránek. Do
Kvíčerova bude přizván Dan Brown, aby se pokusil
záhadě přijít na kloub.

mistra Shakespeare posíláme „Mor na
všechny zlodějské rody“. Dále pak vůči
těmto individuím, kterým není nic
svaté, vyhlašují Hlasy z Kvíčerova

Míra

Svatou válku!

Ukašny

Pichl
st
kuje p váří pokro
vé
lány n
a zlod ho hráče
ěje

„Nemalujte čerta na zeď Kynyško. Šak

Kdo daruje záchodové mísy
a pisoáry, pro nové
sportovní hřiště?
zn: na nové nemáme.
Město Kvíčerov

se pěkně poudá a pije. Von a ten Ficenec v

neslyšela. Tak se naprd, že prej z toho balkóna

ten barák není města, tak si ho snad vopravěj. Ne?

Sokolouně ještě držej tý vopradový Kvíčerovský

skočí, a pak že ji pořádně provětrá kožich. Tak

Dyť to vypadá, že furt tam něco dělaj. Vy teda

hospody. Teď se krapátko zlepšila tá Počta, ale

nasranej skočil, a když dopad, tak mu ruplo v

dneska máte náladu. To vám teda poudám! Je

jinak vostatní hospdy nic moc. Jó to Vražedko je

zádech. Takže se hórko těžko dobelhal domů. A

pouť tak se koukejte bavit. Zacachtejte si na

taky dobrý, ale jen v létě, páč v zejmě je zauřený.“

místo toho aby ji vynadal, tak ji prosil ať mu

koupálku. Vono se podařilo napustit a voda tam

„Máte recht Kynyško. Vono se tady v tom našem

narouná záda. Dobrý ne? Prej ho masírovala celej

prej má dvacetpět! To je, jak termál. To vám na ty

Kvíčerově dost věcí zlepšilo k dobrýmu, ale něco je

měsíc než se to srounalo. Akorát si za prase

vaše reuma pomůže.“

horší. Ale to vono je fšude. Jo to ste slyšela, že na

nemůžu spomenout komu se to stalo. Nevíte vo

„Zkusím to Kejdanko. Ale mám pocit, že

Vostošský ňákýho chlapa chlapa omylem žena

tom něco?” „Já nic vo tom neslyšela, ale to je

mě spíš pomůže štamprdlička v Krčmě. Řeknu vám

zauřela na balkóně? Ne? No to vám teda musím

docel bžunda, Kejdanko! Vono teda na tý

von ten Jirka Pášmů je furt štramák. U něj v Krčmě

pouvědět. No tak von na ní volal, jenže vona ho

Macounštráse se někdy dějou zajímavý vjeci.
(pokračování na straně 5)
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Geokoutek
Bystrýmu občanovi Kvíčerova jistě neuniklo, že kousek na
dohled od radničního cimbuří vznikl další počin, který pozvedá náš
Kvíčerov do výšin uznávanejch světovejch metropolí a významnejch
turistickejch destinací. Ano, jedná se o Kvíčerovskej geokoutek,
složenej z kamenů, který byly nalezený v Kvíčerově, nebo který někdo
v Kvíčerově zapomněl, nebo je vodněkad přivez. Výhodou je, že
každej šutrák má cedulku, na který se vo něm všechno dočtete. Žel,
nejsou z toho všichni tak nadšení, a některý se dokonce v pátek v
Krčmě u píva nechali slyšet, že výroba cedulek s popiskama zabrala
víc času než samotné stárnutí vystavených kamenů. Duchovní otec
geokouta Honza Troutnar odmítl pro náš list tyhle výlevy filištínů
jakkoliv komentovat. Podrobnosti přineseme v některým z příštích

Redakce Hlasů vyhlašuje čtenářskou soutěž. Kdo
najde na této fotografii chlapa (rozuměj: dospělého muže v

čísel Hlasů.

nejlepších letech), vyhrává vstupné na všechny atrakce v
průběhu celé neděle, a jednu porcičku kančího guláše v
myslivecký chaloupce.

Čtyřprocentní Véna Hornych
Véna Hornych sice není úplným Kvíčerovákem, ale skrzevá
sportování ho jistě spousta
Kvíčerováků zná. Véna je
nejen drsným sportsmenem,
ale ještě drsnějším
organizátorem závodů
horských kol. Po jednom z
takových závodů se rozhodl
vřele poděkovat zástupcům
obcí na polské straně území,
kterými jím pořádaný závod
probíhal. Svůj srdečný dík polským konšelům zakončil doma
tradičním cyklistickým pozdravem „Pedálu zdar!“. Na polské straně
nastalo po přečtení děkovného dopisu, zejména pak po přečtení
Veřejně prospěšné práce jsou pěkná dřina, což si na

závěrečného pozdravu, zděšení… Polské konšely, často dosti ortodoxní

vlastní kůži vyzkoušelo i několik ouřadů z radhausu. Práce jim

katolíky, přepadl strach z toho, že snad na svém území povolili

od ruky moc nešla, nicméně, když na ně z oken Krčmy pokynula

světoznámý pochod LOVE PARADE… Proč? Nu, slovíčko „pedál“ je

ruka páně Pášmy, hned sobě věděli si rady lépe.

totiž v Polsku používáno ve významu „teplouš“ či „bukvice“. Takže,

Ukašny
Ale to si necháme na indy. Jo to vám
musím pouvědět. Sem vám pozorovala ten cvrkot

Véno, ať se daří i nadále!!!
něm přijel domů a jak byl voprzunej a utahanej z tý

senátorům to jeli pěkně vycinkat. Že prej tam

jízdy, tak že se vopře vo branku než z toho

snima jednal nějakej Sobotka. Ten co chtěl bejt

na tom hřišti co teď stauvjej. Teda čumím jak

nesmyslu sleze. No tak von se teda vopřel. Že? Ale

prezidentem. Stejně jako ten Honza Fišerů co byl

blázen jak to tý partě stauvbařský de vod ruky. Je

ta bránka nebyla docvaklá, takže byla votevřená. To

u nás v Kvíčerově a polovina Kvíčerova kolem něj

to prostě vidět, že jsou ze světa a ne votaď z

prej vám byla taková rána, když se skácel na zem,

musela lítat.“ „No jo byli tam. Ale estli jim tam

vokolí. To je cvrkot!“ „Houbelec cvrkot Kynyško!

že i to jeho čtyřnohý tele se uteklo schovat. A ty

vynadali to nevím. Teda hlauně, že se ten

Vám poudám, že kdyby eště žil ten Joska Térů, tak

jeho kolena teď vypadaj stokrát hůř než ty vaše.”

Krčmasenát probral. Dyť už to bylo napováženou.

s Béďou Erbenem, Miloškem Královým, Karlem

„Kejdanko nechte bejt ty moje haksny (pozn.red.

Jenže voni jsou stejně nějak divně zalezlí. Myslím,

Podhajským, a s tím Džůzou, co furt na fotbale řval

foto na straně 6 dole) už na pokoji a radči mě

že v Hlasech zas vod nich nebude ani řádka.

Kvíčerov tlaky - tlaky, by to měl už dáuno

poudejte o tom Krčmasenátu. Voni se prej ty chlapi

„Máte recht, Kynyško. Mějte se dobře a za rok zas

postavený! Jo to byla parta. A to víte, co se stalo

nějak probrali a vodjeli do Prahy. Že prej toho

tady u kašny. A ty haksny si namočte v tom

tomu Béďoj? Von jak má to motokolo, tak tuhle na

bordelu co je teď u nás maj plný zuby a tak těm

koupálku!“
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Poznej jeden rozdíl....Kvíčerovské foto postřehy
Na Vražedku je letos lacino! Ceny bufetu na Vražedném pobřeží ukazují,
že naše peněženky se návštěvy Vražedka nemusejí bát, a naše žaludky se
mohou těšit, že se za levno pořádně nacpou!

Spolek Kluci sobě vzkazuje, bavíme se skvěle i bez chlastu!

Výsledkem konkursu na
post pana řídícího v

B

obecní škole vyhrál pan

ez

e
ář
t
en
m
ko

Oskar Klečka, přičemž již
nyní je zřejmé, že se u
Post místostarosty asi v člověku vzbudí

žáků těší velké oblibě, a že
jeho výuka je pro žáky, a

spoustu negativní energie, přičemž náš

pro celý Kvíčerov

místostarosta tuto temnou stranu síly nechává

významným přínosem.

promlouvat dosti svérázným způsobem. Nás
může jen těšít, že si tento svůj koníček provozuje
zatím daleko za humny.

David Puschman a Míra Pfeifer, v doprovodu svých manželek, navštívili v loňském roce městečko Dubai, přičemž v rámci návštěvy jednali o možné
partnerské spolupráci našeho města a městečka Dubai. Z fotografií je patrné, že jednání s šejky byla úspěšná, přičemž Kvíčerov obdrží z Bruselu ocenění za
nejvzdálenější partnerské město v rámci Unie. Hoši, děkujem!
Místopředseda Senátu
pověřuje zastupujícího
velitele Ostrostřelecké
gardy dočasným vedením
ministerstva války, a to do
doby ukončení procesu
senátní žaloby za
velezradu, kterou podaly
senátoři na prezidenta
Emana.

Reumatické haksny

Multimediální třída v ZŠ.
Jak vidno peníze z Unie
pomáhají všude.
Prostřednictvím dotací z
Unie se podařilo moderní
technikou vybavit učebnu
aplikované matematiky
na naší obecní škole.

naší Kynyšky

Od roku 2222 bude Kvíčerovské vlakové nádraží vyjmuto z katastru obce Bezděkov a bude přesunuto do katastru našeho města. Sláva, sláva, sláva.
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Poznej jeden rozdíl....
Budova skladu bývalého Kovomatu....
Jarda Sáně Adam doma dostal za úkol okno (na obrázku vlevo dole) natřít a
zkulturnit.... Jeho přístup k práci je vždy příkladný... Nejdůležitější je přemýšlet nikoliv u
práce,

Letní terasa Pellyho
domy
Kulturní program:
Předvádění značkových sekaček na
trávu

ale vždy

Každou neděli v srpnu a září od 07 do 20 hod.!

před ní,

Nákup sekaček ve slevové akci!

jak její

Majitelé sekaček na trávu vstup zdarma

potenciá

V případě velkého zájmu akce přesunuta do

lní hrůzu

sálu Pellyho domů

minimali
zovat a
nemuset
se jí
zásadně nijak účastnit. Po dlouhodobé a zralé úvaze čerstvého padesátníka došlo k
fantastickému nápadu - okno se zazdí a s natíráním se můžou jít všichni vymalovat... Stejně
tam vevnitř vyvíjí jen jakous takous stavební činnost stavební firma s trvalým nedostatkem

Boj proti rušení nočního klidu
Každý den v srpnu od 22 hod. kromě
pondělků. Přednáší vrchní konstábl Petr
Zíma.
Rošťáci, jakož i všichni, kteří pohazují
odpadky na chodník, vstup zdarma!

zakázek, a ta bude alespoň ráda, že urve o pár kaček víc na tržbě... A hlavně - v budoucnu se

Jak vyzrát na věřitele

naprosto anuluje jakákoliv možnost dalšího nebezpečí s natíráním či jakoukoli jinou přiblbou

Akce se koná každou prvou středu v měsíci od

údržbou zpropadeného okna... A je po žížalách...

18 hod. do odvolání.
Nevíte kudy kam? Nevíte, kde se ukrýt před

Osobnost Kvíčerova: Ochránce stromů
Dnes přinášíme novou rubriku, která by pro roky příští mohla být považována za

dotěrnými věřiteli? Co udělat, abyste je
uklidnili?
Dlužíte městu poplatek za odpady, nájemné,?

medailonek významných Kvíčerovských osobností, ozvláštněný navíc hádáním, kdo je onou

Svízelnými úskalími životních situací Vás

představovanou osobností. Indiciemi ve Vašem pátrání Vám bude náš text a doprovodné

bravurně provede Mgr. Josef Vyjebal.

foto.

Dlužníci vstup zdarma!!!
Dnes nám dovolte představit jednu z největších osobností našeho městečka. Tato

osobnost není rodilým Kvíčerovákem, ale svou stopu již navěky otiskl a do historie

Po dobu akce budou podávány nápoje
(i alkoholické) zdarma!

Kvíčerova.
Všem je jistě znám jeho vztah k důležitým hodnotám, k životnímu prostředí, k
vnímání morálky a etiky, jeho nadhled nad současnou

Moravanka revival
Ve dnech 15. 08. 2013 a 12. 09. 2013
od 15 hod. zahraje k tanci a poslechu nejen

komerční kulturou.
Možná právě z toho důvodu mnohé z nás
překvapil jeho přístup ke stromům, které jsou našimi
společníky tady na zemi, a které dávají našim životům
jistý další rozměr.

všem Hankám a Mariím!
Hanky a Marie vstup zdarma při návštěvě
obou performancí!
V případě nepříznivého počasí bude akce
přesunuta do Základní umělecké školy.

Jeho počínání v poslední době by jistě řadu

Občerstvení zajištěno!

ekologů odradilo, ovšem pokud by ho znali blíže,
věděli by, že tento Kvíčerovák neuvažuje tak jednoduše, jako mnozí z nás, ale že se za jeho
činy skrývá hlubší smysl. Po hlubokých analýzách všech skutečností jsme si uvědomili, že
tato naše osobnost nechce jen přesvědčovat

Kuba Teichman
děkuje svým fans

spoluobčany o důležitosti stromů v našich životech,
plamennými ústními projevy, ale že se jejich kácením,

Děkuju fanouškům a fanynkám, že se

které působí jako sůl sypaná do ran, které mu život

vydrželi koukat na tu naši bídu dvě třetiny.

přinesl, snaží přesvědčit veřejnost o tom, aby stromy

Já chtěl odejít už po první. Céčko na prsou

začali chránit. Rozhodl se tedy, že bude společnosti

už nebudu nosit, předám to jinejm. Ještě že

ukazovat, jaké to je, když stromy systematicky mizí z našich životů. Nejprve nechal na důkaz
svého vyššího záměru srazit k zemi dva statné stromy - mohutnou břízu a neméně statnou
borovici. Vzhledem k tomu, že to nezanechalo ve spoluobčanech větší stopu, rozhodl se
přistoupit k vykácení mladého březového hájku a břízy poblíž silnice.
Představitelé Ligy za ochranu stromů, Ochránci přírody, Občané za zeleň v našich
životech, tak i představitelé CHKO, ti všichni uznale kvitují odvahu našeho dobrodince.
Komu byl věnován dnešní medailonek? Odpověď najdete na straně 12 dole.

mám individualní sport, ve kterým se
spoléháš jen sám na sebe, uhraješ si to sám,
nejsi na nikoho jinýho naštvanej a
nedostáváš bídu. Tímto sportem je
SPORTOVNÍ RYBOLOV!

děkuji, děkuji a děkuji
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a tak po krátkém přemlouvání ze strany krasavice přednesl

Obchody Fány Pohla

několik tklivých melodií. Dívka byla jeho přednesem písní

Frontman známé hudební skupiny „Kamarádi Osady 5“ Fána Pohl se
na základě masivní reklamy ve veřejných sdělovacích prostředcích rozhodl, že

nadšena a nešetřila chválou nad jeho uměním. Fána, ač běžně
zvyklý na přízeň dam ze svých koncertů, ztratil ostražitost,

začne šetřit náklady na energie. Domluvil si tedy schůzku se svým

podlehl půvabům i chvalozpěvům dívky, která se

známým, který se tímto zabývá, na „Vražedném pobřeží“. Setkání

představila coby obchodnice s energiemi, a bez

započalo jednoho krásného jarního odpoledne minulého roku. K

rozmyslu uzavřel smlouvu další, podstatně

oběma mládencům se posléze přidala děvčata, která se přišla

nevýhodnější. A to navíc v době, kdy předchozí ještě

občerstvit po lítém klání na beach volejbalovém hřišti. A tak v

platila a musel tak zaplatit nemalé poplatky za

družné zábavě setkání skončilo až v době, kdy slunce

předčasné odstoupení od smlouvy předchozí. Příjemný

svými slunečními paprsky oblažovalo obyvatele

pohled na vnady krasavice a několik příjemných chvil v její

části zeměkoule, výrazně vzdálené od

blízkosti jej tak připravilo o částku, dosahující téměř jeho

„Vražedného pobřeží“. Před rozloučením si stihli

jednoho měsíčního důchodu.

oba „obchodníci“ domluvit již opravdové

A nakonec ještě jedna rada pro Fánu: chceš - li si

obchodní jednání na příští den přímo u Fány.

opravdu užít přízně dam, investuj svůj důchod přímo v

Jednání začalo ochutnávkou vína dovezeného z

objektech, které jsou na lákavé dívčí služby

Moravy a po významném ztenčení jeho zásob

specializovány, a nezvi si domů amatérky, ze

pokračovalo znaleckým posuzováním kvality

kterých nic, s výjimkou části poprsí, nekouká.

hruškovice, dovezené z téže oblasti. Den příjemně
uběhl a po degustaci bylo konstatováno, že zimní

Útěk z Kvíčerova

topná sezóna je ještě daleko a uzavření smlouvy není
nutné uspěchat. Při opakované schůzce dalšího dne se však nejprve začalo s
obchodním jednáním a teprve po úspěšnémSvětlo
zakončení
se přistoupilo k jeho
na konci
zapití, rozumně ukončeném ještě před příchodem Fánovy manželky z

Ma
bo skov
sé
ka ací o
rm bu
v
eli
tky

odpolední směny. Fána se tak vcelku oprávněně mohl těšit, až za uspořený
peníz zakoupí manželce novou pračku, myčku či ledničku, případně kytaru
nebo mandolínu.
Přešlo však léto, přehnaly se lijáky i bouřkové období a Fánu
navštívila dvojice mladých lidí, sestávající z mladíka s rozvázanými tkaničkami
a dívkou s bujarým poprsím, jen částečně zakrytým přiléhavým tričkem. Fána
zrovna cvičil nové písničky na jednom ze svých oblíbených hudebních nástrojů,

Kvíčerov narychlo opustily Sestry karmelitky sv. Terezie z

Odvážná sázka 1 000 000 ku 1, aneb na
brankáře raději nesázet
Jednoho lednového odpoledne se vydala fotbalovotenisová partička zahrát tenis do Prahy,
přičemž jako doprovodný program se tato skupinka rozhodla navštívit zápas Kontinentální

Florencie (tzv. bosé karmelitky), které obývaly
náš klášter. Aby nikdo neodhalil jejich útěch,
pokusily se maskovat příslušnost k řádu bosých
karmelitek tím, že se obuly… avšak volba padla
na nekvalitní čínskou obuv, která málem útěk
řádových sester zhatila. Nakonec ale vlak
stihly, zastavily a nás nadobro opustily.

hokejové ligy mezi Lvem Praha a Traktorem Čeljabinsk.
Po seznámení se soupiskou soupeře a domácích, usazení se na svá místa, se ve skupince
začalo jednat o sázkách, které jsou u těchto sportovců na denním pořádku. Od velkých sázek, jako
koupel v ledové vodě, jízda na trakaři, běh Forresta Gumpa na 21 km po náměstí, až po ty malé o
nanukové dorty, větrníky a finanční hotovost pohybující se kolem 20 Kč.
Sázka na výsledek onoho utkání byla samozřejmostí (pro úplnost, nikdo neuhádl
výsledek 6:2 pro domácí), nicméně, aby mělo utkání patřičnou šťávu, byla domluvena doplňková
sázka týkající se střelců branek. Z každého týmu si sázkař vybral po jednom hráči. Většina logicky
tipovala útočníky, ale jeden Jirka Tauc, známý známý pod přezdívkami Gatusso, PAN Kouřák či
Tuca, nevědomky své kamarády šokoval, když vyřkl: „Hráč Traktoru Čeljabinsk číslo 31“. Po
překontrolování soupisky zněl dotaz ostatních jasně: „Myslíš opravdu

za tým České Budějovice. V utkání proti Lvu

o Andreje Mezina?“ Po kladné odpovědi Tucy a menší nenápadné

Praha navíc zahříval lavičku náhradníků,

odmlce, následoval výbuch smíchu až z toho všechny ostatní zabolelo

přičemž i nehokejovým čtenářům je jasné,

břišní svalstvo a po tváři stékaly slzy. Vysvětlení toho, co tak kolegy

že v betonech na lavičce pod dekou se góly

rozesmálo, se Jirkovi dostalo po hymnách a úvodní buly. Laskavým

střílí těžko. Konspirační teorie sázkaře
omlouvajícího chybu tím, že nastoupí do

čtenářům Hlasů přinášíme vysvětlení my: Andrej Mezin byl, a možná
stále je, běloruský reprezentační BRANKÁŘ (!). V roce 2002 na OH v
Salt Lake City vychytal ve čtvrtfinále Švédsko (Mats Naslund by mohl
vyprávět). Tento gólman působil také v naší extralize, kde nastupoval

Andrej Mezin,
reprezentační gólman
Běloruska
a Traktoru Čeljabinsk

brány a při tzv. power-play vstřelí gól do
prázdné branky, se ukázala být velmi
lichou!!!
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Sen fotbalového
fanouška téměř splněn

Honza Antl kmetem
V průběhu roku se známý kvíčerovský herec, maratonec a rocker
Honza Antl alias Pytel, dožil krásného životního jubilea, kdy dal

Snad každý fotbalový fanoušek, ať je
příznivcem Sparty, Slavie, Kvíčerova, Hronova či

navždy vale letům klukovským, a překročil do období zralého

Ruprechtic, touží alespoň jednou v životě

mužství. Sám, cítivší se mladě a pln sil, byl tedy celkem vyděšen z

shlédnout na vlastní oči některý z

citátu, kterým bylo uvozeno přání, které mu bylo z kvíčerovské

atraktivních zápasů anglických

radnice zasláno paní starostkou. Na úvodu přání totiž na

fotbalových klubů. Na tuto strunu

Honzu vykouklo toto: „Čas stáří musíme prostě s

zahrála i manželka známého

poděkováním přijímat, protože je darem samotného

kvíčerovského pedagoga Petra Jansy.

života“. Jen co Pytla manželka vzkřísila z prožitého šoku,

U příležitosti jeho významného

sedl a sepsal krátkou protestní noticku, ze které citujeme:

životního jubilea nejprve odvrhla

„Ahojda Ido, děkuji Ti za přání k narozeninám! Jen nevím,

myšlenky na zakoupení adrenalinových

jestli náhodou nedošlo k záměně nastavených formulářů

zážitků jako je seskok padákem či let
balonem nebo tryskáčem. Usoudila, že

přání pro jednotlivé věkové kategorie... Sice již trošku

laskavá otcovská péče je mnohem víc, než

chátrám, ale stále se cítím dosti mlád, a z Hronova do

vyplacení sebevýhodnější životní pojistky.

Náchoda uběhnu za 45 minut (!), takže si myslím, že ke stáří

A začala se na internetových

mám (alespoň doufám) ještě daleko!“.

stránkách pídit po možnosti zakoupit
vstupenky na některý zápas anglické
fotbalové ligy. Její nadšení nebralo konce,
když dostala nabídku na zápas, jehož

Světlo na konci

atraktivitu může překonat jen máloco, a
sice na mač mezi FC Chelsea a
Manchester City. Objednala vstupenky
(celkem tři), aby Petr nejel sám. Připojilo se
k němu jeho nerozlučné dvojče Jirka Vlček, a dále Láďa Seidl.
Když nadešel čas, vyrazila tato trojka do Spojeného Království
Velké Británie a Severního Irska. Po krátkém nezbytném
občerstvení v blízkosti stadionu nerozlučná trojice netrpělivě
očekávala okamžik, kdy se konečně otevřou brány stadionu. A
nakonec se dočkali!. Rozvážně překonali vzdálenost mezi
restaurací a stadionem a zamířili k příslušnému vchodu, který
měli pro vstup na stadion určen. A nyní došlo k nemilému

Na snímku Honza předbíhá na pražském půlmaratonu africké borce

překvapení. Nekompromisní pořadatelé je na stadion
nepustili. Ne snad proto, že by se nevhodně chovali, ale proto,

osud, či náhoda tomu chtěj, že se vždycky nakonec něco semele, a Johny je

že jejich vstupenky byly falešné, a tudíž neplatné. Nezbylo, než zas předmětem zájmu médií. Jinak tomu nebylo ani v uplynulém roce, kdy
zase namířit zpět, do restaurace před chvílí opuštěné, a tam při byl Johny ve svém bytě jednou v noci ze soboty na neděli předpaden! Jak
sledování zápasu v televizi popíjet jedno kvalitní anglické pivo

nám sám poté prozradil: „Dávejte pozor na kvíčerovské jezinky! Ráno v

za druhým. Nebyli tam sami, takže pivo pili v družné zábavě s

5.00 mně vzbudilo hlasité bušení na okno z ulice, a já udělal tu chybu, že

ostatními. Ostatní návštěvníci tam však šli cíleně, neboť věděli, jsem v rozespalosti otevřel okno, abych se podíval,co že se to děje... během
pár vteřin mi čtveřice borců, vracejících se z Véčka, vlezla oknem do bytu a
že na nejatraktivnější zápasy v Anglii sehnat lístky je prakticky
vesele se uvelebila v obýváku. Každej vypil dva lahváče, snědli šišku
nemožné.
sálámu, jednu kvalitní pizzu a kolem šestý se odpotáceli směr domov! Bylo
Výše uvedeným fanouškům doporučujeme, aby začali
to naprosto skandální!“
navštěvovat „Suchodolskou restauraci“. Ta je nepoměrně blíže,
Jak zjistila naše redakce povedená čtveřice obtěžovala i další borce,
než restaurace anglické, některé zápasy tam promítají také, a
ale Ti se nedali rušit ze spánku, a tyto noční návštěvníky přes svůj parapet
co je hlavní, mohou získat cenné zkušenosti od tamních
nevpustili. Lakonicky se vyjádřil například Oťák Scholzu, kterej konstatoval:
štamgastů, kteří na fotbalový zápas do Anglie odjeli též a bez
„Mně se líbí, jak mně nikdo nad ránem nevolá, protože každej předpokládá,
sebemenších problémů se na stadion dostali.
že v 5:15 jsem ještě v hospodě…“.

Přepadení Honzy Milera

Kdo byl v této povedené partě, a čí návštěvy je tedy lepší se

vyvarovat? Podle našich neoficiálních zjištění Johnyho přepadli prokazatelně
Johny si dával celej rok pozor, aby se vyhnul publikaci Martin Tomášek a Milan Hejnyš (oba junioři), nicméně jména dalších
dalšího svýho excesu na stránkách tohoto periodika. Ale
desperádů se do dnešního dne našim investigativcům odhalit nepodařilo.
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Tondova zapomnětlivost

Vaříme s Markem

Většina čtenářů jistě zná Tondu Pohla, důstojného muže středních let,

Dnes přinášíme recept Marka Laciny na výbornou

za mlada výborného sportovce, později zasloužilého trenéra a v současnosti

pochutinu, kterou je Španělská Paella - s mořskými plody,

obětavého funkcionáře Lyžařského oddílu Spartaku Kvíčerov.

kterou jednou Marek našel v rámci firemního oběda na talíři a

Léta však přece jen běží a přibývají i Tondovi. A tak se občas i Tondovi

od té doby si už nedá nic jiného.

stane, že na něco zapomene. Není žádné neštěstí, když chvíli před startem
Krajského přeboru lyžařů, zjistí, že nemá k dispozici startovní listinu (v
elektronické podobě). Není se nakonec čemu divit, „fleška“ je malá a snadno se
přehlédne. Závodníci alespoň mají více času na rozcvičení a případné
přemazání lyží. Nevadí ani, když při „Běhu Broumovskými stěnami“ zjistí, že
na občerstvovací stanice nedovezl sušenky a do cíle ve Lhotě u Machova ceny
pro vítěze. Na „občerstvovačce“ závodníkům postačí čaj, sušenky stejně dusí.

Ingredience: 2 lžíce olivového oleje; 200 g španělské
klobásy chorizo (čoriso); 9 kuřecích křídel; 1 cibule; 1 červená
paprika; 1 zelená paprika; 100 g čerstvého nebo mraženého
hrášku; 6 stroužků česneku; 300 g rýže; 800 g sekaných
loupaných rajčat z konzervy; 2 špetky šafránu; 800 ml
drůbežího vývaru sůl; čerstvě mletý pepř černý; 12 slávek se

Vyhlašování vítězů se o chvilku odloží, závodníci mají čas na důkladnější

skořápkou nebo bez; 12 velkých krevet nebo jinejch mořských

doplnění tekutin v restauraci „U Lidmanů“, a vítězům se v nejhorším případě

potvor; 1 citrón; 1 limetka (a když nemáte limetku… však to

jen pogratuluje. Jsou to koneckonců amatéři, tak k čemu vlastně ceny?

znáte); olivový olej.
Postup přípravy: Papriky nakrájíme na větší kostky,

Horší je, když si Tonda společně se svým kamarádem Jirkou Černým
mladším, s originální přezdívkou „Černoušek“, vymyslí, že půjde se svými

cibuli nadrobno, česnek na plátky. Na pánvi orestujeme na

přáteli poblahopřát kamarádovi Karlovi Semirádovi k jeho významnému
životnímu jubileu. Navštíví jej v převleku, coby člen družiny z pohádky „O
Červené Karkulce“, ale zapomene Karlovi o chystané návštěvě předem říct.
Světlo na konci

Následky jsou pak neblahé. Návštěva převlečená za vlky, myslivce, Karkulky a
babičky přepadne obydlí Karla, kde jest přítomna pouze jeho právoplatná
manželka. Ta si po vzpamatování se ze šoku, který jí tato skupina způsobí,
přece jen vzpomene, že by její manžel mohl pobývat na „Vražedném pobřeží“.
Družinu ani na chvilku nenapadne, že by Karel na stará kolena mohl změnit
svoje zvyky a šel by místo na „Vražedko“ například s nějakou mladší
kamarádkou na večeři na neznámé místo. A tak se pohádková družina
neomylně proplíží kolem hřbitova, směr hřiště. Náhodní kolemjdoucí
spoluobčané se domnívají, že již započala „Gardenparty“ a posílají družinu zpět
ke hřbitovu a dále na Hvězdu.
Pohádkové bytosti však v tuto dobu byli ještě zcela střízlivé a
nenechali se zmást. Na místě předpokládaného výskytu Karla skutečně v
odpovídajícím rozmaru našli. Po krátkém zdržení, věnovaném důkladnému
občerstvení, Karla přemluvili k cestě domů, kam jej také v pořádku dovedli a
donesli. Doma jej uložili na gauč, přikryli peřinou a za jeho občasného
mumlání „Já už nic slavit nechci“ se docela příjemně bavili za likvidace zásob,

olivovém oleji krevety, chorizo nakrájené na kolečka a
papriky. Po orestování vše z pánve vyjmeme. Do pánve
přilijeme ještě trochu oleje, vhodíme kuřecí křídla, osolíme je,
opepříme, přidáme česnek a cibuli, dobře společně dozlatova
orestujeme, přidáme propláchnutou a okapanou rýži, pak
rajčata, promícháme a zalijeme vývarem, přivedeme k varu,
osolíme, opepříme, okořeníme šafránem a za průběžného
míchání vaříme 10 minut. Do směsi rýže vložíme ostatní

původně určených pro Karla. Když se noc převrátila do své druhé poloviny,

suroviny chorizo, krevety, papriky, hrášek a slávky (ve

hlavního organizátora návštěvy Tondu přepadla únava. O tom, že se u Karla

skořápce jen zapícháme, během dušení se otevřou), pánev

cítil jako doma, svědčí i skutečnost, že se nejprve pochlubil přítomným

přiklopíme poklicí či zakryjeme alobalem a ještě 10 minut

mladým děvčatům svými vlčími, i když umělými zuby, spořádaně je odložil na

mírně dusíme. Podáváme s řezem citrónu a limetky přímo z

poličku a usnul. Někteří další návštěvníci se k Tondovi přidali a bez odložení

pánve.

zubů usnuli též.
A pokud se neprobudili, spí tam dodnes, dalo by se pohádkově dodat.
Naštěstí je však odpovědnější členové družiny dlouho před ranním kuropěním
a prvním kohoutím zakokrháním vzbudili a v pořádku dovedli domů.
Z uvedených příběhů vyplývá jediné: Tondo, klidně dál vesele
zapomínej, nakonec stejně všechno dobře dopadne!

David Knill se
ocitl na ulici krátce před
narozením svého druhého
dítěte. Jeho žena Markéta
měla nervy na pochodu
údajně kvůli tomu, že je
Daw moc dlouho doma,
na místo aby trávil čas
někde v horách…
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Kvíčerovská čutaná

Tenisová sázka skončila
půlmaratonem

aneb ohlédnutí za sezónou

Jaroslav Čermák a Jiří „Kouřák“ Tauc prohráli další tenisovou sázku s
dvojící Kamil Švorčík a Petr Hauk, a museli uběhnout půlmaraton po
kvíčerovském náměstí. Jak k tomu došlo? No stejně jako v minulosti… čtyři

Již několik let uběhlo od chvíle, kdy se poličtí
fotbalisté pravděpodobně zapsali do Guinessovy knihy
rekordů. Po vstřelení pátého gólu soupeři z Roudnice nad

hráči tenisu, které hra bez pořádné motivace a legrace nebaví, se opět vsadili..

Labem, znamenající již jisté vítězství v tomto zápase a

Tentokrát šlo o to, že ta dvojice, která prohraje, poběží v určený den a čas na

historicky první postup v dějinách kvíčerovské čutané do

kvíčerovském náměstí půlmaraton, tedy dvacet jedna kilometrů. V celkovém

Krajského přeboru, všichni svlékli dresy (jen horní část) a

úhrnu to znamenalo pro shora zmíněnou dvojici zdolat sedmdesát koleček

mávali nadšeným divákům. Tím si celé mužstvo vysloužilo

kolem našeho kvíčerovskýho rynku, přičemž se sluší dodat, že to zvládli za dvě

podle pravidel žlutou kartu, o kterou se každý hráč ukázněně

hodiny, šest minut a čtyřicet jedna vteřin. Jak uvedl člen vítězné dvojice, Kamil rozhodčímu přihlásil. Léta však běží, po několika letech v
Švorčík: „Hrajeme čtyřhru a vždy ti dva, kteří ve statistikách skončí hůř, musí
splnit sázku. Poprvé šlo o zimní koupání v

Krajském přeboru přišel pád do 1. A třídy, kde se téměř půlku
sezóny čekalo na prvé vítězství. A pro srovnání, jak je ten

Hlavňovským rybníku, pak o vožení lidí v

sešup prudký (jak na lyžích z Everestu), svědčí fakt, že

trakaři při kvíčerovský pouti“. Běh to nebyl

stejnému soupeři, kterému se bez potíží před lety nasázelo pět

jednoduchý, na maratóncích bylo lze vidět, že v
posledních deseti okruzích bojovali s únavou, a
krizí. Běžci po závodě uvedli: „Vzdát jsme to
nemohli, takovou radost bychom jim
neudělali.“. Všichni
aktéři
již předem vyhlásili
Světlo na
konci
téma příští sázky. Příště se tedy hraje o
patnáctikilometrovou chůzi pozpátku při

branek, po tristním výkonu podlehlo naše mužstvo 0 : 1. A to
polické mužstvo vedl trenér, který měl tréninky velice
zajímavé, a velice dobře se na ně dívalo s pivem v ruce (pozn.
red.: byla to taková obdoba tréninků národního mužstva, na
které také občas nějaký divák zavítá). Snaha trenéra se však
většinou míjela úspěchem, neboť většina hráčů áčka dává
přednost psychologické přípravě v okolních barech, vinárnách
a nočních podnicích před přípravou fyzickou.
Fanoušci týmu se také těšili na výkony prvoligové
posily Marka Jandíka. Ten po jednom zápase, kterému

Kvíčerovském vandru.

předcházel vytrvalý a vydatný déšť a tomu odpovídající stav

Některou z dalších sázek

hřiště, zvítězil v anketě tajně vyhlášené Kamilem Švorčíkem o

by prý mohlo být to, že

„Miss bílé tričko“. A to byl také jeden z Markových největších

se prohraná dvojice

úspěchů za celou podzimní část soutěže. Při následné kontrole

bude muset protáhnout

stavu hrací plochy bylo konstatováno, že část hřiště, kde se

výpletem od rakety, což

Marek pohyboval, byla prakticky nedotčena. Fakt je, že jej
vítězství v této mimořádně důležité anketě, jak říkají

bude jistě opět mediálně

fotbalisté, „nakoplo“, zlepšil se, a občas se začal i trochu

dostatečně zajímavé.

snažit. Ke konci podzimní části soutěže tu a tam dokonce
Vylepšení krajinného rázu.

vstřelil i nějaký gól!
Kamil Švorčík má tímto počinem jistě lví zásluhu na

Vlek zaparkovaný na konci
Macounštráse obdržel cenu

zlepšených výkonech Marka a v důsledku toho i na občas

Hnutí Greenpeace za vylepšení

vybojované remíze našeho áčka. Kamil ale myslí také na

krajinného rázu v rámci

budoucnost kvíčerovské čutané. Začal trénovat nejmladší

Chráněné krajinné oblasti.

fotbalové naděje a díky jeho fotbalovému umu a

Starosta obce Bukovice Vašek

neodolatelnému sex appealu se mladé maminky se svými

Tlapák již vloni našemu listu

ratolestmi na hřiště jen hrnou. Nakonec zjistil, že nápor

potvrdil, že zařízení pro reklamu maminek a kluků sám nezvládne, tak prostřednictvím
je v místě pouze dočasně
odstaveno po skončených

polického periodika vyslal žádost o pomoc. Přihlásil se mu
však pouze jeden vetchý důchodce, který o fotbale nemá příliš

závodech koňských spřežení. Už tehdy nám bylo líto, že vlek bude brzy odvezen, ale

velkou páru a jeho snahu o výchovu fotbalistů spíše hatí,

naštěstí se tak nestalo, a zařízení pro reklamu je na místě déle než rok. Dokonce se

zejména tím, že učí kluky kromě fotbalu ještě basket, házenou

přihlásilo několik lidí, že by tuhle nádheru chtěli mít před vlastními okny a koukat na ni

či dokonce florbal (sic!). Tak bůhví, jak to s tou kvíčerovskou

alespoň rok. Jako první se přihlásili občané sousedního Bastardorfu, kde bude vlek

čutanou jednou dopadne? Doufejme, že dobře, protože si lze

umístěn na volné parcele u sídliska rodinných domků nad vlakovou zastávkou.

jen těžko představit, kam by se šlo po nedělním pouťovém

Kvíčerovská radnice uvažuje o instalaci této krásy přímo na kvíčerovské náměstí.

korzu…
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Jak Dáša cestovala

Ze soudních spisů…
Naše redakce se probírala stovkami stran soudních spisů, které
se týkaly našich Kvíčerováků. Nebojte, zákon porušen nebyl, neb jsme
jen využili žurnalistické licence a také bezbřehého zákona o právu na
informace… V jednom ze spisů jsme narazili na zajímavý spor, kdy jedna
osoba označila druhou za (citujeme) bezmozkoviče, přičemž bylo velice
dojemné, jak se právní zástupce této osoby pokusil soudní moci
vysvětlit, že vlastně nejde o urážku. Posuďte sami:
1. BEZMOZKOVIČ - přírodovědně (biologicky)
Toto slovo nemohl poškozený vnímat vážně, neboť každý
obratlovec (i on sám) má mozek, tedy konkrétně má CNS (centrální
nervový systém, tedy mozek a míchu) a PNS (periferní nervový systém,
tedy nervy). Muž jako jedinec druhu homo sapiens sapiens musí mít
mozek vždy, je-li dobře prenatálně vyvinutý. Nebyl-li by dobře
vyvinutý a narodil se bez mozku, což není z lékařského hlediska možné,
nebyl by svéprávný, a tudíž by nemohl mého klienta žalovat. CNS
nemají např. jednobuněčné organismy, kterým pán, jak lze na první
pohled vidět není. Použitím tohoto termínu se tedy spíše znevážil můj
klient, který si do příště doplní základní znalosti z biologie, aby se
používání takovýchto nevhodných termínů vyvaroval.
2. BEZMOZKOVIČ - jazykově
Vzhledem k tomu, že je slovo psáno dohromady, jde o spřežku,
v tomto případě substantivní spřežku skloňovanou dle rodu mužského
životného, vzor muž. Jedná se o nepravou složeninu, protože části
slova lze rozdělit, aniž měníme jejich tvar. Problémem je, že
podstatných jmen vzniklých spřahováním je v českém jazyce velice
málo. Ve slovníku spisovné češtiny najdeme např. slovo
"zmrtvýchvstání", ovšem slovo „bezmozkovič“ se zde nevyskytuje. Z
toho můžeme dovozovat, že nejde o české slovo. Respektive jej můžeme
chápat jako nově vzniklé slovo (neologismus), který se teprve do
systému jazyka zařadí, pokud se bude dále (hojně) používat. Neznáme
koncikterá
ani jeho pravý význam, ten by nám musela Světlo
osvětlitna
osoba,
výrazu užila. Z hlediska stavby slova je ovšem třeba zdůraznit, že se
jedná o slovo chybné stavby: přípona „ič“ totiž v češtině označuje tzv.
činitelská podstatná jména (např. topič), tedy slova vzniklá ze sloves.
Kořen slova -mozk- ovšem nesedí k žádnému českému slovesu, jde tedy
o novotvar, jehož význam v tuto chvíli jednoznačně neznáme.
3. BEZMOZKOVIC - extensivně
Toto slovo lze také vnímat jako zvláštní český novotvar, který
je ženského rodu, který by byl v tomto konkrétním případě použit v
množném čísle rodu ženského, dle vzoru růže (podobná slova jsou
neštovice - neštovic, čočovice - čočovic, slivovice - slivovic). Původně
tedy jde o slovo „bezmozkovice“, zjevně rodu ženského, přičemž
poškozený ženou zjevně není. Pokud se pokusíme slovo vnímat jako
fonetický přepis z cizojazyčného (anglického) originálu
"bízmouskovik" zjistíme, že ani toto slovo nelze dohledat v anglickočeském slovníku.

V průběhu roku jsme dostávali řadu dopisů, mailů i telefonátů
od čtenářů Hlasů, nespokojených se skutečností, že v minulém čísle
nebyl ani jediný článek o Dáše Hauschkové. Tato hezká, milá,
příjemná, kamarádská, společenská a upřímná blondýnka se účastní
většiny sportovních, společenských, sportovně společenských a
kulturních akcí v blízkém i vzdálenějším okolí. A vždy bývá jejich
ozdobou. Nejinak tomu bylo i na populárním běhu z Kvíčerova do
Kvíčerova v minulém roce. Dáša oblékla dobový kostým, do kufru
přibalila nejnutnější věci na dlouhou a náročnou cestu, naložila kufr
na kárku a vyrazila. Vzala sebou i půvabnou dceru Markétu.
Neuvěřitelné, jak těm mladým děvčatům sluší móda 30. let! Cesta
byla přesně podle předpokladu dlouhá, náročná. Z rynku na nádraží
pěšky a pak vlakem do Žďáru. Tam se zrovna pořádal „Den řemesel“.
Jednou z atrakcí byl i stánek s občerstvením před tamní kovárnou.
Dáša skutečně po občerstvení zatoužila, touha po společenské
konverzaci se objevila i u místních starousedlíků a Dášu při té
příležitosti zásobovali kvalitním občerstvením. Únava po dlouhé cestě
však udělala své a pohyby Dáši začaly být vláčnější a vláčnější, až ji
přemohl spánek. A nyní se ukázalo, jak prozíravé bylo vzít si kárku
pro zavazadlo a hlavně, jak se vyplatí mít po boku hodnou, dobře
vychovanou dceru. Ta na kárku naložila Dášu, na Dášu kufr a vyrazilo
se domů, do Kvíčerova. Cestou se našli svědci, kteří mohou dosvědčit,
že Dášina krize byla jen krátkodobou záležitostí a v areálu zimního
střediska „Nebíčko“ již byla čilá, kráčející bezpečně po vlastních
nohou a s písní na rtech směřující k další občerstvovací stanici na
„Vražedném pobřeží“.
Jak již bylo řečeno v úvodu, Dáša je mimo jiné i děvče
upřímné. A tak se svěřila jednomu ze svých přátel, že již dlouho s
nikým nedosáhla vrcholu a tudíž je bezpodmínečně nutné s tím v
dohledné době něco udělat. Tak přemluvila svoji kamarádku Ivetu,
rovněž zaměstnankyni kvíčerovskýho radhausu, sestavila podpůrný
tým a vyrazila na Slovensko zdolat nejvyšší vrchol této samostatné
republiky, Gerlach. Potíž byla v tom, že nejvyššího vrcholu, kterého v
minulosti dosáhla Iveta, byl za mladých let Klůček, a ani Dáša na tom
nebyla o mnoho lépe. Ta měla za sebou pouze cestu autobusem na
Hvězdu. Odhodlání však bylo i přes nulovou zkušenost s vysokými
horami ohromné. Zástupci Hlasů na tuto misi přizváni nebyli,
finanční prostředky redakce jsou omezené, a tak nevíme přesně, co se
v onen osudný říjnový den v oblasti Gerlachu dělo. Dodatečně jsme se
dozvěděli, že Iveta si několikráte myslela, že tento ohromující zážitek
bude v jejím životě i zážitkem posledním. Horský vůdce konstatoval,
že za dobu své dlouholeté „horskovůdcovské“ činnosti se s ničím
podobným ještě nesetkal. Místostarosta a zároveň vůdce horolezců z
Kvíčerova po této vysokohorské anabázi nabídl zmíněným děvčatům
absolvovat společný aklimatizační výstup na Ostaš a po něm praktické
školení horolezeckých základů na Kočičáku, aby pro příště nedělaly
ostudu kraji, kde žije spousta významných a výborných horolezců.
Zpěvem a úsměvem na
domácí práce! Spolek
Holky jasně ukazuje, že ani
domácí práce nemusejí být
důvodem pro dusnou
domácí atmosféru, či pro
hádky, nebo pro
vypucování manžela či
druha. Naopak s písní a
úsměvem na rtech se dají situace, jakou je absence
zvládnout i tak svízelné
klepadla na koberce.

Pozor! Komunisté vystrkují růžky!
Co ses za bolševika naučil, za kapitalisty
jako když najdeš!

Holky ujíždí
před koledníky

Letos na koledě nebyla
nouze o překvapení
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Světlo na konci

Kvíčerovského
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Virosa v ZUŠ. Při
závěrečném vystoupení
základní umělecké školy
došlo k nepěkné situaci.
Několik zástupců ZUŠ bylo
stiženo poměrně silnou
virósou, v důsledku které se
poměrně silně motali po
divadelní forbíně. Naštěstí
byl fotograf Hlasů na místě
přítomen, a my Vám
můžeme podat kruté
svědectví o tom faux pas.

