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Věhlasné Kvíčerovské noviny vydává spolek Kvíčerov byl a bude!!!
Ojedinělé Hlasy z Kvíčerova stojí 10Kč, 0,5 Eura, 1500000 nepálských rupií, a 30 řeckých drachem

Skandální utajení skvělého úspěchu Kvíčerovských volejbalistek!!!
PRÁVOVÁREČNÍKŮM SE VRACÍ ŠPEJCHAR
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POKOSENÍ LOUKY
ZA HUSITSKÝM KOSTELEM
ROZHODNUTO: KVÍČEROV BUDE
BEZ STROMŮ
KVÍČEROV JE SOUČÁSTÍ
KLADSKOPOMEZNÍHO
BROUMOVSKA A BUDE ZAVŘENÝ BRANKOU
ŠPEJCHAR SE PRÁVOVÁREČNÍKŮM
NEVRACÍ, BUDE Z NĚHO MEŠITA
ŠOKUJÍCÍ SETKÁNÍ PADESÁTNÍKŮ
U JINDRY NA ŽDĚŘINĚ

Legendární rocková kapela bude koncertovat na Žděřině. Jaká a kdy si
přečtěte uvnitř Hlasů z Kvíčerova. Na snímku je kapela zachycena těsně
před vystoupení v anglickém Wembley

KVÍČEROVŠTÍ OCHOTNÍCI ŠKOLÍ
VE FIRMÁCH ŘEDITELE A MAJITELE
MEZINÁRODNÍ MĚNOVÝ FOND BUDE
MÍT SÍDLO V PELLYHO DOMECH
KVÍČEROV VYJEDNÁVÁ ZA EU S ŘECKEM
KRČMA HLÁSÍ: KLIKA NA AJNCLÍKU
JE UŽ OPRAVENA
SPARTAKIÁDNÍ VYSTOUPENÍ
NA FOTBALOVÉM HŘIŠTI
TENISOVÝ ZÁPAS BARÁŽE DC SE ODEHRAJE
NA VEŘEJNÝCH KURTECH KVÍČEROVSKÝCH,
KTERÉ MAJÍ PĚT BAREV
NEKONEČNÁ OPRAVA PELLYHO SÁLU
ÚSPĚŠNĚ POKRAČUJE
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A zase tu jsou!!!
Je to hrozné klišé. Ale v každém úvodníku jedinečných
Hlasů z Kvíčerova, se objeví věta typu: rok se s rokem
sešel a je tu opět ta naše slavná pouť, nebo: Ani jsme se
moc nerozkoukali a zase je tu jedinečná Kvíčerovská
pouť. Ale jak začít originálně, když to je pravda? A jak
začít jinou větou, když nás jiná nenapadá? Takže: Je
druhý týden srpnový, a to neznamená nic jiného, než to,
že se koná legendární (ha, nové přirovnání) Kvíčerovská
pouť. Pro nově bydlící a nové migranty upozorňuje naše
redakce, že žádná Polická pouť, ale Kvíčerovská. To jen
tak pro pořádek.
No, a když je ta jedinečná Kvíčerovská pouť,
vychází jako vždy ročenka úchvatných Hlasů z Kvíčerova.
Teď je ovšem otázka, zda letos udrží svoji vysokou
kvalitu. Ano, tato myšlenka depresivně zaútočila na
celou redakci Hlasů z Kvíčerova. Ve svém sídle ve Sluji
Českých bratří na Ostaši byl novinářský kolektiv v
psychické nepohodě po celý rok. Žádné pečlivé sledování
dění v Kvíčerově se nekonalo. Nebyla ani síla sledovat
prohřešky, snažení, relaxování, sportování a flákání
našich spoluobčanů. Vždyť jsme neustále museli dbát na
dobré utajení redakce, neboť atentát na podobnou partu
novinářů nás nejen řádně vytočil, ale i vylekal! To fakt
není žádná prdel. A do toho Vy, Kvíčerovští občané. Vždyť
Vy jakoby jste ani nežili! Žádné průšvihy, které rozechvějí
bránici, žádné eskapády řádných občanů vracejících se z
místních „nonstopů“. No prostě téměř nic. A pak my
máme vytvářet tolik oblíbené Hlasy z Kvíčerova? No
povězte, jak? Ještě, že tu jsou ochotníci, Marihuanci,
ostrostřelci, čutálisti a několik dalších jedinců a spolků,
kteří si moc dobře pamatují starý dobrý rock and roll.
A tak než se začtete do dalšího čísla (ví vůbec
někdo, kolikáté že to je číslo?), prosíme, věřte nám, že
trneme hrůzou, zda vás letošní číslo Hlasů pobaví,
rozesměje, potěší, uchvátí a podmaní.
Pokud ne, buďte si jisti, že kritiku přijmeme. Ale
samosebou, že vám ji hned vrátíme. Neboť Hlasy z
Kvíčerova jsou o veškerém dění v našem městě. Sic se
toho u nás děje hodně, ale stejně, je to takové mdlé, až
nudné. Jakoby se duch Kvíčerova vydal na nějaký dlouhý
špacír. Vrátí se?
Pohodovou pouť všem spoluobčanům a
návštěvníkům Kvíčerova přeje redakce Hlasů z Kvíčerova
A na úplný závěr tohoto úvodníku, nám dovolte
malé p.s. Upozorňujeme na fakt, že případné žaloby
budeme jako vždy ignorovat!!!

NECHUTNÉ
HOROLEZECKÁ VÝROČKA SE ZMĚNILA VE
FRAŠKU

ZAJÍMAVÉ
LUDĚK FICENEC SE STAL ČESTNÝM
ČLENEM HOROKLUBU

Neveselé
vítání občánků
Jak je v Kvíčerově dobrým zvykem, jednou za čas, když se narodí
krásná baculatá děťátka, která jsou tatínkům děsně podobná, se
uskuteční vítání občánků. V Kvíčerově k tomuto účelu byl
vytvořen výbor pro
občanské záležitosti. Toť
ostatně každý ví, neboť
díky vývěsce v podloubí
radnice je informace
dokonalá. Dozvíme se o
zlatých svatbách,
stříbrných podvečerech,
a také kdo koho pojal za
manželku či manžela. Jsou
tam krásná fota batolat a
jejich šťastných rodičů, babiček a dědečků.
Ještě donedávna si naše redakce myslela, že tyto
informace jsou sdělovány pravdivě a otevřeně. Jenže musíme
konstatovat, že tomu tak není. Na posledním slavnostním
uvítacím obřadu se stalo něco, co bylo Kvíčerovské veřejnosti
zamlčeno!. Byl to dost nechutný incident. Ovšem pozor, ne ze
strany členů výboru pro občanské záležitosti, ale ze strany
dědečka Heřmana Škopa.
Během obřadu měl neustále
průpovídky o tom, že ten
obřad dlouho trvá a na jeho
vnouče ještě nepřišla řada
(vítalo se podle abecedy), že
už vnouče potřebuje přebalit a
musí jít spát. No, nebudeme to
dál rozvíjet. Děda Heřman
prostě měl kocovinu jako
hrom, a napít se potřeboval jen a jen on. Že to jeho brblání kazilo
slavnostní akt netřeba dodávat. Zvláště když se jeho výkřiky
neustále stupňovaly, až byly doslova nechutné. Naštěstí
matrikářky Dája Hambálková a Dana Adamová s celým uvítacím
výborem vše ustály a obřad se celkem řádně dokončil. Jenže po
skončení se začaly dít věci. Obě zmiňované dámy si jednoduše
Heřmana odchytly při jeho odchodu. Nervy měly k prasknutí, a
tak adrenalin, který jim
díky Heřmanovi
vystoupal do závratných
výšin, vykonal zřejmě
své. Co se dělo v
útrobách radnice se naší
redakci nepodařilo zjistit,
ale přesto se našemu
fotografovi povedlo
Heřmana vyfotit. Sice se
na fotkách tváří jako ten nejhodnější děda pod sluncem, ale asi
je každému jasné, že ho dámy nešetřily. Potěšující na celé
události je ta skutečnost, že Heřman se později omluvil, což obě
matrikářky vzaly s povděkem, a šly si natočit do Krčmy dvanáctku.
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Naděje
pro Kvíčerovskou mlíkárnu

Aleš Třešňák
inspirující
To čím se kvíčerovští rádní trápili hezkou řádku dní, vyřešili
Marihuanci během jednoho
hokejového posezení u Mirečka
Pfeifera. Právě probíhalo MS v
hokeji, a veškeré přímé přenosy z
hokejové Prahy sledovala parta
věčných mladíků, jako vždy s
velkým napětím. Je logické, že
když se u televize fandí, načne se
nějaký ten soudek pivka, otevře se
láhev kořalky a láhev vína. No, a
když se něco vypije, tak se víc
fandí, a hokejový mač přináší větší nervové vypětí. Zvláště když naši
borci nemohou vyrovnat. A tak se konzumuje alkohol, a pak to
dopadá tak, že prostě alkohol nad fanouškem vyhraje, a on prostě
usne. Jenže Aleš Třešňák usnul opravdu tvrdě, a nebyl k probuzení. A
jelikož Mireček potřeboval vyklidit po hokeji celý barák, rozhodl se za
pomocí svých souputníků milého Aleše vyklidit i se sedačkou
lehačkou ven. Jasně, že až po skončení hokejového klání. Ovšem kdy
není vůbec podstatné. Důležitější je, že když byl Aleš vynesen ven, a
přítomný radní Jan Antl se na spícího Aleše zadíval, dostal geniální
nápad. Ano, problém s přespáváním společensky unavených lidí
(v Kvíčerově se říká „vožralý jak prase“) na lavičkách a bezdomovců je
vyřešen. Město nakoupí cca dvacet takovýchto lůžek, nainstaluje je u
každé hospody (to znamená, že je řádně ukotví a na chodník), a v
dalších několika městských lokalitách. Tím pádem s hora uvedená
individua nebudou narušovat estetiku Kvíčerovského rynku a jeho
okolí. Ba naopak, vše bude vypadat přirozeně klidně. Ovšem otázka je,
jestli se tento nápad již
zmiňovaného Jana
Antla podaří prosadit.
Podle našich informací
část radních a
zastupitelů je tomu
nakloněna. Ano,
Kvíčerov bude mít
veřejné noclehárny
pod širým nebem.

Placená inzerce
Místní sdružení ODS Kvíčerov vyhlašuje výběrové
řízení na funkci nástěnkáře a manažera pro plynulé
zásobování a vyvěšování textových materiálů
do vývěsky v umrlé uličce.
Požadované vzdělání: základní, střední, případně
vysokoškolské.
Další požadavky: Dobré boty a nohy.
Odměna: Poplácání po ramennou.
Značka: Nemáme čas!!!

Mlíkarna je solí v oku všech pravověrných Kvíčerováků. Budovy
mlíkárny, které jsou symbolickým pohrobkem ranného divokého
českého kapitalismu, jsou v katastrofálním stavu, a leckdo by za ně
nedal ani vorla. Naštěstí se objevil spasitel veřejných pořádků i
nepořádků, který pomůže odstranit tuto bradavici na tváři
malebného Kvíčerova. Tímto spasitelem není nikdo jiný, než
samotný velkovezír a český gubernátor Andrej „Bureš“ Babiš. Podle
prvotních náznaků je Babišovým záměrem celková přestavba
objektů mlíkárny na funkční výrobnu potravin z místních zdrojů.
Tiskový mluvčí holdingu Agrofert nebyl konkrétnější, a odkázal nás
pro přesnější odpověď na kancelář Blaník. Tam jsme se dozvěděli, že
by se mělo jednat o tradiční Kvíčerovské trubičky, které by měly být
na trh dodávány pod názvem Babiššiny trubičky. Hledáme tedy dál,
a přesnější info přineseme již v příštích Hlasech!

URČITĚ NEPŘEHLÉDNĚTE
Kvíčerovští hostinští úpí
Pavel Axman zpomaluje tempo
Vrchol kulturní sezony!
V Ochozi na louce vystoupí domácí
amatérské pantomimické duo s
žebříkem!!!
Pouťová zábava
Letos bude na sídlišti nebo v Píkau pod Obšárem
Prezident Zeman do Kvíčerova nesmí
Rozhodli konšelé.
Prodal alkohol nezletilému inspektorovi ČOI
Sokoli hnízdí na CHKO
Správě CHKO hrozí uzavření!

Bezplatná inzerce

Zajímavosti z Kvíčerova

Má Vesmír smysl? Odpoví Dr. Grygar v
rámci přednášky pro starší a pokročile
absolventy MatFyzu

Místostarosta Kvíčerova přijal v exilu druhé
jméno „Borowskyj“

Vaši dovolenou za mořem zajistí Vávra Airlines

Na Záměstí byla při výkopu kanalizační
přípojky vykopána válečná sekera kmene
Utahů

Reklamní akce na whisky v Pizzerii Janeba.
Nic neinzerujeme!

Koncert roku! Pink Floyd na terase v Pellyho
domech

Poudání u Julinky
„Nazdar, Kejdanko!“
„Dete na mě ňák túze zvostra, Kynyško!
Copak Vás tak vytočilo? Ten výraz ve ksichtě
nemáte kór moc hezkej.“
„Je toho povícero, Kejdanko. Tak zaprvý,
Tatynek Maminek jako dyby von se vypařil. A
přitom loni poudal, že se zas za rok sejdem! No, a
včera sem koukala na tý fotbaly v tý Lize mistrů.
Hrozný, Kejdanko! Spartička to podělala, a Plzeň to
pak dojebala uplně. Ani ta kořauka u Pášmy na
vodchodnou mě nechutnala. Brrr. Ale poseděla
jsem vo kápku dýl, než tý kluci Pichlovi“.
„Sjet se z toho nezblázní, Kynyško. To
vám poudám, že mě teda štvou úplně iný věci. Si

vemte, co dělá ten Pešek Máslo. Ten mě tedy
sejří. Jakýho von má pamatováka. No nevím
kolikátej von je ročník, ale takovídleho, to bych
chtěla mět. Kolik von si pamatuje těch fórů a jak
je pěkně plynule poudá. No to je nádhera! Kam se
na něj hrabu. Stejně jako Hanze Kulhavýho.
I jemu ten fištrón závidím. Nebo ta ředitelka toho
Pellyho baráku. Byla ňák sesazená, nebo co. Dělá
prej teď uklízečku. Von je prej tenle rok málo lidí a
navíc ta, co tam dělá ornung normálně, má
křápnutý dje žebra. Si předstaute, vona ta Mirka
Beranová na balkóně sušila chleba pro králíky,
nebo pro ňáku inou havěť, a venku začlo lejt jak z
konve. Tak leťala na ten balkón, aby to usušený

zachránila před namočením. Nojó ále von byl už
ten balkón mokrej, a bylo na něm vokluhlo. A vona
se vám tam chudák holka rozcápla. A jak Vám
řikám, prej dost blbě. Vodnesly to ty její žebra. A
proto ta Rutarová teď uklízí. Chudák, na ušeno
nestačí. A tak se člověk nemůže divit, že nezistila,
že někdo v tom baráku vobjednal dva filmy do
letního kina, ani přesně nevím za kolik. Nakonec
ale promítali jen jeden krzevá malou účast na
prvním.Ten druhej poslali šmahem curik. Přitom je
šlo vobjednat postupně a polle toho, vo co by byl
jako zájem, že jo. A to už vůbec neřikám vo těch
sedadlech v tom Kolárově divadle. Vidíte sama, že
já sem prcek.
(pokračování na straně 4)
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Pravda
o Hlavňováku

Rocker pevně svírá řídítka
zapůjčeného stroje

V poslední době proběhla lokálními médii informace o zoufalé snaze
kvíčerovských konšelů získat evropské čertovské penízky na
odbahnění Hlavňováku. Tyto snahy jsou zatím poměrně liché, ovšem
jak zjistili naši reportéři, na vině není neschopnost úřednického sboru
radnice, ale výskyt poměrně vzácného tvora, který žije v Hlavňováku, a
jemuž hrozí v důsledku vypuštění rybníka uhynutí. Jak nám potvrdila
bývalá provozovatelka rybářské bašty na hrázi rybníka, Káťa Kolářová,
často nad ránem nebo v podvečer, kdy kolem rybníka nebylo ani nohy,
a kdy se po hladině válely cáry mlhy, bylo slyšet mohutné šplouchnutí
a nad hladinou se mihla obrovská (patrně hřbetní) ploutev
neznámého vodního tvora, jehož délku lze odhadovat na 20 až 40
metrů. O existenci tvora vědí i ochránci zbytků přírody, avšak ti
důsledně tají, nejen jeho existenci (ostatně na to jsme od nich zvyklí
skrzevá jiné tradičnější vyskytující se/nevyskytující se druhy), ale i
druhové zařazení. Do doby, než se podaří potvorou odchytit, a převézt
do jiného přírodního stanoviště, je tedy oprava rybníka nemožná, což
vadí vlastně jen konšelům, kteří slíbili realizaci opravy ve svém
volebním programu, a taky trochu hlavňovským, kteří bydlí po směru
toku pod poškozenou hrází, volající po opravě.

Trosky jsou Trubky!
Mladej pán Tonko Majsniar se tuhle rozhodl zoficiálnit dlouholetý
vztah a nechal si nasadit tendle chomout. Při oslavách tekla originál
slovenská pálenka proudem, a tak se nelze divit, že v rámci obřadu se
několik kolegů z jeho sportovního klubu Trosky rozhodlo zahalit
kvíčerovskej radhaus do klubové vlajky. Kolem procházející paní, která
zjevně nebyla z Kvíčerova a zjevně nebyla se situací obeznámena se
ptala přihlížejících: „Co jsou to ty Trubky zač?“ Nemělo moc význam jí
to vysvětlovat, nicméně jeden nejmenovaný člen Trosek se nechal
slyšet, že to vlastně není od věci, a že jsou všichni stejně jen takový
„trubky“, spíš než „trosky“, tak by se to klidně mohlo zoficiálnit. Který
tedy bude nadále směroplatný název této pro Kvíčerov zásadní
organizace zůstává otázkou! Trubkám třikrát ZDAR!

Titulek zní jasně.
Honza Antl II
alias Pytel a
věhlasný
Kvíčerovský
rocker, svírá
pevně řídítka
zapůjčeného
kočárku, ve
kterém v
pohodě spí jeho vnuk Jan. Teda abychom byli přesní, Jan Antl IV.
Ovšem naší redakci se jako jediné podařilo získat snímek jeho ženy
Květy, která sic asi úplná rockerka není, ale také svírá řídítka
kočárku. Z
obrázku je ale
patrné, že se
jedná o úplně o
jiný typ
postrkovadla pro
batolata. Po
dlouhém pátrání
se nám podařilo
zjistit proč tomu
tak je. Vysvětlení
je prosté. Ačkoliv Květa celých devět měsíců věděla, že bude
babičkou, nákup kočárku odkládala. Na rozdíl od manžela, který si
kočárek koupil hned poté, co se dozvěděl radostnou novinu. Bylo
mu okamžitě jasné, že kočárek bude potřeba. Vždyť s vnoučetem
bude jezdit na fotbal, na koncerty atd. A Květa? Ta sice také měla
představu, kam s Janem IV bude jezdit, ale tak dlouho lelkovala,
až žádný nový nesehnala a zachránila ji půjčovna ojetých kočárků
firma Pítrs Bike. Co z toho plyne? Jedna věc. Kvíčerovští muži
nelelkují, ale hned jednají.

KASÍNO KVÍČEROV HLASÍ:
OTEVÍRÁME !!!

Sáňákův zoufalý pokus o snědení hamburgera po osmi pivech

Poudání u Julinky

Šla sem, do toho Kolára se kouknout na
divadlo. Na Ivanku Richterovou s těma dvouma
strejcema, jak hrajou ty Tři na lavičce. Sennu do
svý voblíbený třináctý řady, a vejřím jak blázen! Ty
svý haksny mám nějakech dobrejch dvacet čísel
nad pollahou! Takže celý to představení voni byli
na lavičce, a já na houpačce. Eště, že to byl tak
pěknej kus, ináč bych to nedokoukala. Mě
houpačky nikdy neďály dobře. Ale budiž, vem to
čert! Von tam teda zas je prostor, že do divadla
začnou chodit týlle čahouni, jako je ten ředitel
základky s tím svým zástupcem, a ten Štěpán
Horáků. Už nebudou muset sedat jen na kraji, vo
tom teda žádná!“

„Vý mě teda něco řikejte vo tom, že já jenom
remcám, a že mám blbej výraz ve ksichtě,
Kynyško. Dyť z vás ta nasranost přímo vytejká.
De vo to, esli tady neplácáte blbosti, třá to bylo
krapet ináč, ne?! Ale fakt je teda ten, že člověk
ztrácí jaksi přehled vo tom, kdo, co, a za co tady
u nás Kvíčerově zvodpovidá. Sic sem teda ňáký
schémata viděla, ale vona mě to nějak ta moje
kebule nebere. Vono asi neumím myslet
moderně. Ba, sem holt už stará rámotina, a na
ňáký věci čumím jako chleba z tašky.“
„Houbec stará, Kejdanko! De vo to, že máte na
ňáký vjeci holt inej názor. Ale dost toho
korejdování. Vám řeknu iný věci, co se jen tak

neviděj. David Bůžík, nevím eslli ho znáte, von vám
nechtě získal víc pozemků, než si chtěl koupit. Vono
to bylo tak, že původně chtěl jako koupit jen jeden
pozemek, ale když to zapisoval na katastru, zjistil,
že má ve smlouvě ausgerechnet pozemky dva.
Nejdřiu koumal, že tý výhody využije, a jak si
napěchuje štrózok za tu podařenou špekulaci s
pozemkama. Jenže nakonec v něm přeulád cit pro
čest, a tomu, co mu to tak hloupě prodal, šel ten
nechtěně získanej pozemek vrátit. No není tólle
pjekný? A pak, že je teďka všude samej šlendriján,
tykšovatec a zloděj!“ „No jó, Kynško, já vim, že
není eště tak zle, ale na mou tě kutě, mě některý
věci silně vaděj.
(pokračování na straně 5)
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Rybáři posilují na
úkor horolezců

Irsko zavinilo zastavení internetu
v Kvíčerově

Po letech stesků může bejt vedení rybářskýho spolku spokojeno.
Do řad rybářů se přidali borci, jejichž rybářskej um se dá rovnat
snad jedině s televizní stár Jakubem Wágnerem, a to ještě jen
možná. Z přiloženýho obrázku je patrné, jaké kapitální úlovky se na
dálném severu podařilo ulovit Kokšovi (Ondra Hauschke) a
Matesovi (Matěj Hejl). Oba uvedení borci podlehli a zcela propadli
mořkýmu rybolovu, což náš rybářskej spolek posune na výsluní v
rámci rybářskýho světa. Dlužno dodat, že Mates na moři skutečně
nezná zábrany, a jde při lovu až za
pověstnou hranu. Dálší snímek v
koláži ukazuje za jak dramatických
okolností probíhal lov Perutýna
ohnivého (Pterois volitans) při
koupání na Filipínách. Žel, foto jeho
makovice rozetnuté útesem vedví
nemůžeme otisknout, aby se
našemu laskavému čtenáři
neudělalo šoufl). Z lezeckýho
kroužku je slyšet, že by se klidně
kluci mohli vrátit, a že by jim bylo
klidně tolerováno i lezení „na rybu“.
Jak tahanice o členy dopadne
budeme průběžně sledovat.

DÁLE ČTĚTE:
Arcimordýř řádil v Kovářově rokli!
Přežil povodeň na poušti
Ve shořelém stohu byla nalezena těla
pohřešovaných vojáků z 1. Světové války

Stalo se to tuhle večer. Lukáš Vacek měl noční službu, při které
chystal během odpojení sítě provedení určitých zlepšení svých
bezdrátových služeb, ale poseděl u večeře v oblíbené pizzerii
déle, než by bylo záhodno, pročež v důsledku prodloužení večeře
o několik irských whisek nemohl usednout za volant, a spustit
včas své elektronické sítě po jejich opravě. Spuštění internetu v
Kvíčerově se tak o pár hodin prodloužilo. Následky výpadku jsou
fatální. Nejdále došel Spolek Domácí samohana, který značně
rozhořčen nočním výpadkem důležitého spojení ke stahování
hanbatých fotek a videí v této souvislosti odeslal irskému
velvyslanci diplomatickou nótu, v níž požádal o omezení dodávek
irské whisky do Kvíčerova!

Díra po pádu
kamene ze srdce režiséra
Na snímku je dobře viditelná díra ve stropu divadelního klubu.
Díru zanechal kámen, který spadl režiséru Součkovi ze srdce po
úspěšně zvládnuté
premiéře hry Kdo je
tady ředitel?,
kterážto proběhla na
prknech našeho
divadla. Zatímco díra
byla patrná ještě
několik dní, kámen a
jeho zbytky si
rozebrali početné
davy fanynek
usilujících neúspěšně
o podpis režiséra.

Jasný důkaz toho, jak se výročka horolezců zvrtla ve frašku!

Poudání u Julinky

„Si vemte třá ty auta u toho
čutálistickýho plácku. Parkovat u něj de celkem
pěkně, ale voni ty čutálisti nebo ty bláznivý
fanoušci jsou línější než vši. Nejradši by asi
parkovali hnedlinko u branky, ale tam se hold
šecky nevejdou. No a voni, aby náhodou nemuseli
udělat vo krok navíc, tak tam ty auťáky sázej hlava
nehlava na chodník, a dyž jim prej nědo něco
řekne, tak sou eště tlamatý. Se teda divim, že ty,
kerý maj pomáhat a chránit, tam už nevlítli dřiu a
neuzali to z jenny vody na čisto. Jinde to tak
funguje, a je ornung. Ale jak řikám, sem stará
rachomejtle, a už to všecičko asi vidím jináč.“
„Hlauně se z toho, Kejdanko, nepotentujte. Vono

dyby se vymyslel nějakej plac na parkování tak
by bylo vymalováno. Ždyť je tam eště tó velký
hřiště. Tam voni ty lidi taky jezděj autama.
A každej do má ty papíry na auto tak ví, co může
a co né. Ale jak Vám poudám, že šecko není tak
špatný. Znáte toho Jenku jak vopravoval ty šicí
mašiny. Von teď túze let bydlí na sídlišti. No a
von si vonehdá prej rozpejkal rohlíky ve fríštyku
nebo co, a na chvilku si vodskočil ven. Nebo na
ty rohlíky ňák zapomněl, a šel na rynk, to už teda
přesně nevím. Ale je fakt, že nechal vodeuřený
vokna, ze kerejch se najednou valil ukrutánskej
čoud. Na tom vobrouskym sídlišti teda zrouna
jako na potvoru nido nebyl. Naštěstí se ze

špacíru nauvracel tenhle Lůďa Paulínků, no a jak to
zmerčil, tak hned volal hasiči. Je teda zajmavý, že
nido krom toho Luďka to neviďal, ale zó fort to
veďal celej Kvíčerou, že na tom sídlišti hoří. To dá
rozum, že hasiči se tumlovali a byli tam v cuku letu.
Když zjistili, vo co se jedná, tak tomu Jenkoj
vyluftovali celej kvartýr, rohlíky hodili do hajzlu, a
byl fajrot. No, a Jenka, aby ten výjezd nemusel
cálovat, tak si prej před níma klek a svatosvatě im
slíbil, že už nidy nebude rohlíky rozpejkat. Esli to
tak bylo, nebo né, to teda přesně nevím, ale takhle
sem to slyšala. Von to na rynku v loubí poudal
tenle troska, Petr Rutar, chobotnatec jeden." Teda
von eště uplná troska není (pokračování na str. 6)
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Story jak brejle ztratit, a jak je
najít
Dušan Hejl (Dujan) tuhle jednou při návratu z taneční veselice v
jednom z adršpašských bárů hledal svůj oblíbejnej bivak u
parkoviště. V ruce si nesl poctivě ukradenej půllitr, kterej byl ještě z
poloviny plnej chutného pivního moku. V noci, kdy na nebi
nezablikala jediná hvězdička se však cesta do bivaku hledala těžko.
Dujan tápal širokým prostorem parkoviště, když najednou ztratil
pevnou zem pod nohama a krutě padl hubou na tvář, přičemž se
poněkud rozřezal o rozbitej půllitr, ale co bylo horší, ztratil brejle
(což ovšem zjistil až ráno, neboť i ten kdo blbě vidí, vidí ve tmě
stejný hovno, jako ten co vidí dobře). Ranní krátké hledání okulárů
před odejzdem do Kvíčerova bylo neúspěšné, a tak se Dujan musel
na chvilku smířit se životem bez skel, což byl při jeho dioptriích
heroickej výkon. Týden na to se Dujan opět v dobrém rozmaru
vracel z jiné z adršpašských náleven, a opět si to šněroval po
paměti na svoje oblíbený místo u parkoviště… A co čert nechtěl,
Dujan opět v černočerný tmě ztratil zem pod nohama, a upadl
znovu krutě hubou na tvář. Nechělo se mu už bojovat s nástrahami
noci, a jelikož byla teplá letní noc, zůstal spát v díře, do který upadl.
Je to těžko uvěřitelný, ani Dujan tomu nechtěl zprvu věřit, ale když
se ráno probudil, kouká co to v prachu na dně jeho díry leží znovu
vedle něj… byly tu nejen střepy nějakého půllitru, o který se při
pádu pořezal, ale mezi střepy na zemi ležely i jeho ztracený brejle.
Pak že vožralí nemaj kliku…

Dává se do květákový polívky
brambor?
V rámci akce zelňačka došlo mezi některými koštéry přítomným
na rynku celkem k bizarní hádce o to, zda se do klasický
kvíčerovský květákový polívky dává brambor. Přivolaný arbitr
Nebejči rezolutně tvrdil, že nedává (jeho slovník s obavou o
neporušení mravní výchovy mládeže nebudeme přepisovat),
pročež se strhla rvačka, která byla rozehnána až přivolanými
strážníky městský policie. Spor nebyl do dnes s jistotu vyřešenej,
nicméně lze tvrdit, že v sousedství Kvíčerova existují jistá teritoria
(v kvíčerovských mapách označená heslem „tam žijí lvi“), kde se
do květákový polívky brambor dává! Pro fanatické cestovatele
přidáváme malé upozornění, jedním z těchto teritorií je sousední
Suchodol (zejména v části příjezdu od Pohoře vlevo)!

Bezplatně vytiskneme
diplomy se správným
datumem!!!
Klub přátel turistiky
Zn: Máme kalendář

První pomoc
po skautsku
Skauting, toť výkladní skříň čestného a příkladného chování,
dodržování řady zásad, a lid
zocelený řadou testů a zkoušek. Ne
jinak je tomu samozřejmě v
kvíčerovském skautském klubu.
Proto možná někoho překvapí
přístup Matěje Bráta, který byl
konfrontován na letošním letním
táboře se situací, na kterou není
každý rodič nikdy zcela připraven.
Co se tedy stalo? Představte si
nudný letní podvečer na
skautským táboře. Všechny hry
jsou pro ten den dohrány, velení
tábora odpočívá ve stínu táborového stanu, a nabírá síly na noční
bojovku, jen některá ta dětská chasa se ne a ne unavit. Stejně tak i
šestiletý Matějův syn Kryštof. Pořád otravoval s tím jeho „tatí, já
chci něco dělat“, až to Matěj nevydržel, a řekl mu „tak běž třeba
štípat dříví“. Snad jedině únavě můžeme přičítat to, že Matěj
Kryštofa nijak blíže nezaškolik v tom, jak štípat, na co si dát pozor,
jak se k tomu tak říkajíc po chlapsku postavit. Výsledek nulové
instruktáže na sebe nenechal dlouho čekat. Po několika celkem
rytmickcý úderech fiskarskou do dřeva, které Matěje uklidnili, se
najednou to táborového stanu přiřítil Kryštof, kterému z rány na
ruce krásně crčela krev. Matěj vyskočil, vyprsknul do prostoru část
večeře, odstrčil lavici a běžel se slovy „to je hnus“ pryč. Že se
takhle první pomoc nedělá, je asi každému jasné, naštěstí bylo
tomuto klasickému táborovému úrazu přítomno několik další lidí,
kteří situaci řešili s chladnou hlavou. Pozitivní na tom všem je, že
se nic vážnějšího nestalo, že se Matěj přesvědčil, že je Kryštof na
sto procent jeho dítě. Přeci jen, jak říká stará dobrá zásada
římského práva: Mater semper certa est (pater semper incertus
est) neboli Matka je vždy jistá ((zatímco) otec je vždy nejistý),
ovšem také se říká, že „z cizího krev neteče“, a tady té krve bylo
podle očitých svědků požehnaně.

S pronajatým kolotočem
zabavím vaše děti, vnoučata
a všechny kteří se rádi točí.
Renata Maxová Steinerová
Zn: Nevím co roupama dělat

Pozor!!!
Žádný nábor hráčů do týmu
mužů se nekoná.
Fotbalový oddíl Kvíčerov
Zn: Máme přetlak

Poudání u Julinky
ale je členem toho spolku Trosky. Von je
tam členem taky ten Mánek, co furt je nervní, že
ta jeho Slávije spadne do tý druhý ligy. A je tam
eště celá hromada takovejch veselejch lidí.“
„Jó, tak tenlle spolek znám, Kynyško. Voni každej
pátek seděj v Krčmě. Teda nejdřiu si dou zahrát
fotbal. Tim si voni udělaj žížeň, a pak dou teprve k
Pášmoj, vařbuchti. To je nědy pěkná psina, dyž se
tam začnou hádat. No a dyž pak na sebe řvou, tak
to je slyšet až u Cikánky! No a nejvíc tam vždycky
řve tenhle Jarka Seidlman, vono dyž mu vo něco
de, je pak jako pominutej. No, ale nakonec si daj
panáčka, a k tomu si zaspívaj ty jejich „sokolíky“, a
sápou se pak domu jako by se nic nestalo. Někdy

se dokonce nechaj vozit, jak ňáká smetánka, ale
vono, jak sou asi ztahaný z tý práce a fotbálku,
tak už jim ty nohy tolika nesloužej. A dyž už
mluvím vo tý Krčmě, tak co mě štve daleko víc,
teď vůbec nic není slyšet vo tom Krčmasenátu.
Vůbec nevím, esli něco projednávaj, nebo se už
jen tak scházej u piva a zpominaj na to, co
bejvalo. Je to škoda. Dyť nadělali takových alotrií
a sranda s níma byla. A teď jako když utne. Jestli
jako zleniuvěli, nebo co? Na mou duši vám
nevím. Za to ty Marihuanci, ty sou eště porád
plný elánu! Je teda fakt, voni sou vo ňákej ten
pátek mladší, takže maj eště dost sil. Za to mě
nějak ubejvaj a začínám, mít vyschlo v krku. Tak

zas nědy, Kynyško. A nezapomeňte jít v pátek a v
neděli na čutanou. Hraje ta stará garda, a vo
pouťový neděli maj čutálisti prunní mistrák s
Hronovem. Třeba se do kisny postaví ten Jája, jak
dycky chytal a pak zlámal nohu tomu přeukrutně
zadluženýmu hercoj z Prahy. Tak třá se tam
uvidíme!“„Dyť víte, Kejdanko, že musím hlauně na
ten rynk, vobejit všechny ty blázince. U Šneka si
dám klobásku, ve vínečku dvojčičku, u mysliucu
gulášek, a pak pudu k plovárně na ty exoti.
A stopičku u Ouška dám, von Vám má ňákej túze
dobrej rum. Dyž budeme křáplý , budem na šecko
koukat vod shůry a líp se nám bude dejchat.”
„Máte recht, Kynyško, dem to spláchnout.”
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Útok
na Krčmu
Senátorům zasedajícím pravidelně v neděli dopoledne v lavicích
Krčmasenátu došla jedno
nedělního deštivého
dopoledne, kdy hostinský
Pášma odmítal otevřít
předčasně, trpělivost.
Povolali Ostrostřeleckou
gardu, a po vzoru střelby na
Národní muzeum v Praze,
rozhodli o palbě na Krčmu.
Po třetí salvě se již v oknu za
výčepem objevil bílý prapor signalizující snahu pana Pášmy o smírné
řešení situace. Celé nedorozumění se tak skončilo po pár minutách,
a předseda senátu mohl
všechny přítomné přizvat ke
slavnostnímu přípitku na
počest dosažení satisfakce
stran naplnění základního
ústavou garantovaného
práva každého senátora na
vstup do Krčmy v případě
potřeby.

Zdravý spánek
za dozoru Policie ČR
Mates Hejl (o jehož rybářských kvalitách jsme psali na jiném místě
listu) se po návratu z toulání po jižní polokouli rozhodl trochu svůj
návrat oslavit se svými nejbližšími. Jedním z těchto nejbližších je i
Ondra Hauschke (Kokša), o jehož rybářských kvalitách jsme též psali
na jiném místě listu. Oslava těchto dvou kamarádů byla řádná a
dlouhá, a z bezpečnostních důvodů neprobíhala nikde v Kvíčerově.
Při návratu z oslavy bylo třeba, aby oba kamarádi, do sebe pevně
zavěšení, překonali Klůček. Výstup na tuto vskutku vysokou horu je
oba natolik vysílil, že se rozhodli kousek od vrcholu bivakovat (jako
kdysi Herman Buhl pod vrcholem Nangá Parbatu). Noc byla vlahá,
asfalt vyhřátý od podvečerního sluníčka, a tak se to hochům celkem
pěkně podřimovalo. Nad ránem, kdy se zdají ty nejhezčí sny, byli
nečekaně, a dost nevybíravě probuzeni zvláštními bytostmi, které
ale v rozespalosti nebyli schopní identifikovat. Kokša šťouchal do
Matese: Vstávej, vole, někdo nás budí!“ Byli oba trochu ještě v
delíriu, tak poslušně vstali, rozhýbali svá znavená těla a šli dom. Po
dospání se v posteli volal Mates Kokšovi: „Ty vole, kdo nás to na tý
cestě budil? Nebyli to náhodou policajti?“ „Byli“, odvětil zdrceně
Kokša. Rodiny obou hochů tímto děkují tehdy sloužícím strážcům
zákona za záchranu života svých dětí!

Láca utekl
do Bukovice
Marek Lacinů už drahnou dobu není obyvatelem
Kvíčerova. Neunesl těžkou kritiku směřovanou řadou
kamarádů a kolegů směrem k automobilce Volvo,
podněcovanou zejména tím, že jeho Volvísko dlelo v kuse
celých šestnáct měsíců v dílnách opravářů, a zanevřel na
kvíčerovské rodáctví. Hodně šťastných let v novém bydlišti
přeje Lácovi a jeho rodině výbor pro obřady a slavnosti!

Okýnko Vašíka Pohla,
aneb jak neudělat rozhovor
Kdo Vašíka zná, tak ví, že patrně nejvíc nejsilnější Vaškovou
disciplínou je vyprávění. Vašík není jen tak nějaký vypravěč,
vypraví košatě, barvitě, často odbočuje k jiným tématům pro
dokreslení tématu hlavního, nicméně, jak se shodla řada námi
oslovených lidí, kteří Vašíka znají, často se v závěru Vašíkova
vyprávění vytratí pointa, nebo se ukáže, že to celé vlastně bylo
úplně o hovnu. A právě to překvapivé vyprázdnění vyprávěného
příběhu ve vrcholné fázi posluchače vždy dost vyděsí (nebo
rozesměje). Proto nás napadlo, udělat s Vénou rozhovor.
Na rozhovor s reportérem Hlasů dorazil Vašík se slovy: „Hele,
nevím, kdo mě volal, a proč, ale právě proto jsem přišel do
Krčmy, abych to zjistil… nevíte o tom náhodou někdo něco?
Nikdo nic? Tak nevím…hele (směrem k reportérovi), já si sednu
tady vedle Tebe, u Tebe je vždycky pěkně teplo, Hermí“. Pročež
zcela volně, aniž by byl kýmkoliv dotázán přešel do vyprávění o
zaručeném střevním šoku, který patrně způsobil to, že do Krčmy
nedorazil taky Zomba, který v ten samý den běžel závody…
Následně, aniž by kdokoliv z nás, překvapených, reagoval, se
ujistil v tom, že jeho diagnosa nepřítomného kamaráda je
správná, neboť on sám jednou zažil střevní šok po doběhu
Ádrkrosu, což nebyla sranda, neb musel asi desetkrát na velkou…
A aby toho nebylo málo, přešel na dalších patnáct minut na
vyprávění o své poslední nemoci, která byla nemocí dětskou,
která se na dospělé jedince vůbec nepřenáší, avšak na Vaška se
přenesla z nemocného synovce hlavně proto, že se úplně totálně
vysílený a vyčerpaný vrátil ze své náročné roboty v továrně
Wichterle & Kovářík, a na takto jeho oslabený organismus
zaútočila ona dětská choroba, která jej sejmula, a která zavinila
mimo jiné jeho vysoké horečky a absenci minule v Krčmě…
Naštěstí Václav nemoc překonal, a mohl nás ještě obeznámit s
jeho letošní účastí na nízkosrbské Tour de torpédo, kam se
přihasil s velkou pompou svým dožívajícím VW Passat. Když
vytáhl z auta své historické kolo, zjistil, že ho nemá nafouknuté…
pumpička nikde, start se blížil… tak se Václav rozhodl věc neřešit,
a odstartovat na prázdných kolech. Jeho defektu si všiml jeden z
místních nízkosrbských baronů, a nabídl Vašíkovi svůj kompresor
v blízké garáži. Vašík kola dohustil a vyrazil… s výkonem v závodě
byl nakonec velmi spokojen, a celkové umístění komentoval
slovy: „Nepojízdný kolo, ale rekord!“
Z rozhoru s Vašíkem pro Hlasy nakonec zcela sešlo, neboť během
tří hodin sezení Vašík vůbec z obsahových důvodů neodpovídal
na položené otázky, a vedl si své vyprávění, které je
nepřenositelné na stránky tohoto listu pro jeho výraznou
zmatečnost. Pro příští vydání přineseme skutečný rozhovor s
jinou významnou postavičkou našeho Kvíčerova, to Vám
slibujeme!
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Kvíčerovský
progres
Není ve světě obec, která by se nesnažila snižovat náklady na svůj
provoz. Ne jinak se o snížení nákladů snaží i kvíčerovští radní.
Světoborným nápadem, který mohl přinést roční úsporu v řádu stovek
tisíců korun, bylo přenesení technologie automatických robotických
domácích vysavačů do techniky úklidu městských ulic. Jak jistě již dnes
každý ví, robotický vysavač umí vyluxovat cimru sám, v předem
zvoleném čase, a nemá-li ve své trase nepředpokládatelné překážky,
úklid zvládne bez problému, a sám se vrátí do své dokovací dobíjecí
stanice. Jelikož se nevratně blíží den, kdy bude muset Míra Gennert,
řečený Šlapoun, odejít do starobního důchodu, a jelikož v širokém
okolí od Východních Krkonoš po Západní Orlické hory neexistuje jeho
adekvátní náhrada, rozhodlo vedení městských technických služeb o
tom, že Šlapoun bude nahrazen robotickou jednotkou Zameták 1.1,
která bude osazena do nového zametacího vozu pořízeného do
strojové flotily v loňském roce. Testovací jízdy proběhly v areálu
technických služeb, a jejich výsledky byly na výsost skvostné. Sám
emeritní ředitel technických služeb Vasil Bučok řekl, že po testovací
jízdě je v areálu doslova vymetýno, a že je sám překvapen tím, jaký
prostor vlastně areál skýtá! Do ostrého testu v terénu byl stroj puštěn
v ulici Hvězdecká. Avšak jak to tak bývá, i zde se ukázalo, že lehko na
cvičišti, těžko na bojišti. Stroj se rozjel bez obsluhy celkem obstojně, a
elegantně to vymetl kolem kontejnerů pod prodejnou. Šlapoun
spokojený začátkem ostrého testu si odběhl do prodejny pro dvacet
gothájku a dva rohlíčky, s tím, že odhadl, pokud vše dobře půjde, po
návratu ven už bude stroj zametat někde u hřiště na sídlišti, jak bylo
naprogramováno. Ovšem ukázalo se, že stroj si takzvaně postavil
hlavu, a vyrazil, nikým neřízen, vlastní cestou. Na místo
předpokládaného metení pravostranného parkoviště se vrhnul na
přemetení levé strany ulice, kde po chvíli v samospádné jízdě
vyhodnotil jako značně znečištěný spíše chodník než silnici, pročež se
náhle vrhnul na pískovcovou podezdívku přilehlého domu, a uspokojil
se až vymetením plotu u Hrodků. Po tomto fiasku, a po náhradě všech
škod, včetně statického zajištění očištěných budov bylo rozhodnuto, že
další pokusy o jízdy zametacího vozu bez řidiče již nebudou opakovány,
a zametání ulic bude zajišťovat vozidlo s řidičem. Zbývá jen nelehký
úkol, najít někoho, kdo to bude umět jako Šlapoun. Ze zdrojů blízkých
Krčmě lze tradičně slyšet škarohlídské hlasy, že každý je nahraditelný.
Uvidíme…

Krčmasenát
skartuje archiv
Krčmasenát pokračuje ve svém životu v ilegalitě, a
naši investigativci mají rok od roku těžší práci odhalit
podzemnickou činnost Krčmasenátu. Jelikož jsme se
opět nedočkali žádné zprávy nebo zápisu z jednání
Krčmasenátu, pátrali jsme v temných zákoutích
Kvíčerova a naše detektivní činnost přinesla své ovoce.
Odhalili jsme šokující skutečnost! Krčmasenát se
zbavuje všech dokumentů, které by prokazovali jeho
existenci! Za tímto účelem si dokonce Krčmasenát
pořídil svůj vlastní kontejner, do které po chvíli,
nenápadně, pod rouškou noci, šéf skartační komise,
Míra Pichl, odnáší igelitové tašky s rozcupovanými
papíry, které před tím prošli skartovačkou. Tento vývoj
situace v Krčmasenátu považuje redakce Hlasů za
naprosto skandální.

Výřad
bažantů
Stalo se, že ani v našich lesích, které byly vždy plné zvěře a ptáků,
není ani živáčka, krom přemnožených kňourů. I přesto se nimrodi
pochlapili a uspořádali hon na bažanty. Samozřejmě jim předem
bylo jasné, že tito ptáci jsou velmi vzácní, neb mají v území
spoustu jiných přírodních nepřátel, kteří naopak mají své lidské
zelené přátele, a kteří
požívají větší ochrany. No
jak to dopadlo je vidět na
přiložené fotografii. Po
celodenní leči se i přes
zajištěnou patronaci
sv. Huberta sešli lovci
znavení ve své klubovně a
na stůl vyložili to jediné,
čím se mohly pochlubit jejich tlumoky (výřad pivních speciálů).
Příště se již prý vrátí k osvědčené metodě a do území si před
lovem nechají vypustit bažanty z umělého odchovu.

Martin Chocholouš
opět perlil
Martin Chocholouš (Týna) je bezednou studnicí krátkých příběhů o
životně důležitých úsporných opatřeních. Pokud by člověk netušil,
že Týna je rodilej Kvíčerovák, musel by si myslet, že je snad Skot.
Někteří ze škarohlídů dokonce tvrdí, že Týna by například nikdy
nesolil mořskou rybu! Stejně, jak to dělají pravověrní Skotové z
Edinbourghu. Týna se tuhle opět v matičce Praze chystal k odjezdu
na rodnou hroudu, a jelikož nechtěl přijet do otčiny zarostlej jak
Ezau, navštívil jeden z nejlevnějších pražských kadeřnických
salonů. Střih byl rychlý, mladá kadeřnice se kolem Týny točila, jak
tenisovej balónek po Týnově topspinu, takže za pár minut práce
ohlásila kadeřnice Týnovi: „Hotovo, dělá to 198 Kč“. Týna zřejmě
omráčen rychlostí a pohledností mladé děvy ze šrajtofle vytáhl a
holčině předal bankovku hodnoty 200 Kč a hlesl: „To je dobrý“.
Jenže když už byl venku ze salonu, uvědomil si, co udělal! Rychle
se tedy vrátil zpět a požádal kadeřnici o vrácení zbylých dvou
korun se slovy: „To víš, mě ty dvě kačky za soustruhem taky nikdo
bez práce nedá!“ Proslýchá se, že o Týnovy rady v oblasti
finančních úsporných opatření se začaly zajímat české vládní
kruhy.
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BlueFly konkuruje
Pítrs bike a Mr. Sport
Místní výrobna bavlněných triček s mouchou se rozrůstá víc jak
Babišovo firemní portfolio. Posledním
počinem Petra Kohoutka a Jardy Berana je
založení divize CYKLO. Rozšířením pole
svého zájmu na horská kola a cyklistiku
zasadili tito podnikavci tvrdou ránu do
vazu nejen
Pítrsákům, ale i
Meďochovi. Jak
dlouho a jak hodně se bude čeřit voda v
místním podnikatelském rybníčku nelze v tuto
chvíli odhadnout. Každopádně reakce Pítrse
byla velmi zuřivá, když se to dozvěděl, vzteky
praštil do
registrované
pokladny s fiskální
pamětí, až si
zlomil ruku (viz
foto). Meďoch na to šel se svojí tradiční
námořnickou rozvahou a v plné sezóně
na dveře
vyvěsil
nápis „opravy nepřijímám, serou mě
mouchy!“ Jak vidno z poslední fotografie,
na podnikavce, kteří se snaží proniknout
do oboru, na který měli dosud v
Kvíčerově monopol dvě firmy, již řešila i
místní policie.

Bábovka
alá THC
Vašek Pohlů a Dujan Hejlů se tuhle s partičkou kamarádů na jediný
oslavičce trošinku najedli modifikovaný bábovky (modifikace
spočívala v jejím pečení za užití výluhů z jistých bylin s obsahem
THC). Po návratu domů si moc s nastalou změnou chování jejich těl
a mozků nevěděli rady, tak ve dvě v noci zoufale obvolávali
kamarády s tím, že potřebují poradit, co mají v daným stavu asi
dělat. Rada jednoho z kamarádů: „Nekoujte na lidi“, jim ve dvě ráno
nepřipadla moc košer, neb po ulicích Kvíčerova nebylo zrovna moc
živo. Konečně se dovolali kamarádovi z nejvěrnějších, a to Lílovi
Jenkovi. Ten byl dost zpruzelej z toho, že ho někdo budí (sám byl
uprostřed následků intoxikace způsobené bábovkou), tak jen do
telefonu odsekl: „Já nevím, co máte dělat, volové, choďte třeba
kolem stodoly! Mně je to jedno!“ Ráno po probuzení se Lílovi noční
telefonát vybavil, tak rychle vyrazil za Vašíkem, aby si ověřil jeho
aktuální zdravotní stav po ránu. Když přijel k Pohlom, zarazilo ho víc,
než rozesmátej Vašek, kterej se mu chystal obšírně vyprávět to, co
již Lilan věděl, že kolem pohlovic stodoly je v po pás vysoký trávě
vyšlapaná hustá pěšina! Na dotaz, kdo to udělal, řekl Vašek s
nadšením jemu vlastním: „Přece já s Dujanem, sám jsi nám v noci
do telefonu poradil, ať chodíme kolem stodoly! Tak jsme šli a ono
nám to chození po dvou hodinách fakticky pomohlo! Díky, Lílo!“

Příští rok budeme chemicky ošetřovat typickou
zemědělskou plodinu našeho Kvíčerova,
řepku olejnou.
Zn: zavřete si včely!!!
Družstvo vlastníků Kvíčerov

Kvíčerovský stavební
ouřad jde s dobou
Technický pokrok a rozvoj v oblasti chytrých telefonů
(smartphonů, s Androidem, iPhonů, Windows Phonů, atd.) se
nevyhnul ani kvíčerovskému stavebnímu úřadu.
Zdejší úředníci chtějí držet krok s dobou, a proto vznesli
požadavek na nový chytrý telefon pro stavební úřad, který by
mohli využívat nejen v kanceláři, ale i na svých četných terénních
výjezdech.
Tolik očekávaného přístroje se ouřadové dočkali po letech proseb
a apelů letos na jaře, kdy jim byl z rukou IT technika předán
poslední nejnovější typ proslulého výrobku značky ALIGÁTOR.
Mezi úředníky nejprve zavládlo mírné zděšení vzhledem k
věkovému průměru zaměstnanců stavebního úřadu, ovšem brzy
se seznámili s mnoha pozitivy tohoto přístroje. Elegantní design,
velký display s velkými písmeny, velká tlačítka, svítilna, 1 mpix
fotoaparát a v neposlední řadě výrazné oranžové SOS tlačítko.
Upozorňujeme tedy vážené čtenáře, aby se při jednání se
stavebními úředníky chovali příjemně a mile, neboť v opačném
případě mohou ouředníci cítíce se ohrožení přivolat rychle a
okamžitě SOS tlačítkem pomoc.
Jak nám potvrdili sami ouřadové, je práce s přístrojem naprostý
zážitek, a přístroj je nutí i nadále se zdokonalovat v práci s ním.
Při nedávné cestě se jim např. nepodařilo zprovoznit GPS
navigaci po celou dobu cesty z Kvíčerova na školení, které se
konalo v krajském velkoměstě. Je tedy zřejmé, že vybavení
stavebního úřadu je na špičkové úrovni a jeho plnohodnotnému
využití brání již jen nedostatek zkušeností zdejších úředníků s
moderní technikou tohoto typu. Snad by pomohlo důkladnější
zaškolení odborníkem.

Chudák
Jarda
Jaroslav Souček zvaný Souda je v Kvíčerově režisérský pojem.
A nejen v Kvíčerově. Jeho divadelní inscenace, kterých se ujal, vždy
vzbudily příznivý ohlas nejen u diváků v celé české kotlině, ale i u
odborníků, čili kritiků. Bohužel, tak jak už to v divadelní branži
bývá, úspěch nepřináší vysoký životní standard ale nouzi. To jasně
dokazuje náš snímek, na kterém je zachycen náš slovutný režisér,
kterak zoufale
přemýšlí kde
sehnat peníze
na jídlo. A na
kterém také
potvrzuje
staré, ale
pravdivé
rčení, má
hlad jak
herec.

Krčma je v ohrožení!!!
Já, Jiří Pášma hledám
elévy do Krčmy!!!
Zn: Krčmasenát
a Trosky už nestíhají
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Nové hlediště
v divadle
Divadlo prošlo naprosto zásadní rekonstrukcí, která měla zvýšit nejen
atraktivitu našeho kvíčerovského kulturního stánku, ale také zvýšit
pohodlí diváků. Jelikož se v těch uzonkejch řadách nedalo vůbec
sedět, natož sledovat kulturu, došlo k zásadnímu rozhodnutí, které lze
označit za revoluční, průlomové, či vizionářské. Sedadla nového
hlediště byla seřazena tak, že již nebudou sloužit k sezení, ale pouze
ke stání. Unavenější divák bude moci měnit polohy stoje, včetně
lehkého opěru zadnice při letmém kývání těla. Divadlo teď pojme
neskutečných 3489 diváků, a co je vůbec nejvíc nejlepší, mohou se v
něm konečně konat i koncerty na stání. Členové souboru Kolár při
otevření zrekonstruovaného divadla se slzami dojetí vyjadřovali své
díky přítomným
konšelům města.
Nadšení se rychle
rozšířilo i mezi diváky, a
ti pak s radostí
připojovali své podpisy a
vzkazy do přiložené
knihy hostů. O zlepšovák
již projevily zájem tak
významné stánky,
jakými jsou Brodway,
La Scala či unikátní
Friedrichstadt-Palast

Místostarostu nepouštějte do
hospod
Že je místostarosta škrt na peníze ví kromě jeho manželky a ptáků na
střeše v Kvíčerově asi
každý. Pravda, do úrovně
Martina Chocholouše má
hodně daleko, ale v
posledních několika
měsících jeho krkounství
přerostlo i míru, nad
kterou by tento list mávl
rukou. Jak se tedy chová
náš vrcholný představitel v
místních restauracích a
nálevnách? Tak například při své první návštěvě kavárny u muzea
papírových modelů, kam vyrazil s celou rodinou, se rozparádil,
nechal si servírovat dortíčky, kafičko, ledové drinky, ale peníze
neměl, a tak nakonec musel zatnout sekyru! Jindy zašel s manželkou
a přáteli na společnou večeři. Byli domluveni, že každá z rodin zaplatí
svou outratu, nicméně Heřman byl při placení tak rozvášněnej ze
středně propečenýho hovězí steaku, že se dožadoval rozdělení
placené částky na půl, přičemž nechtěl přijmout tvrzení obsluhy, že
částka již byla na půl rozdělena! Úplným vrcholem byla poslední
návštěva Krčmy, kde za něj zaplatil útratu chudák Zomba.
Upozorňujeme tedy místní hoteliéry, restauratéry, barmany, číšníky a
další obsluhu občerstvoven všeho druhu, dejte si na místostarostu
bacha!!!

Hledáme žence pro příští rok
Církev Československá Husitská - obec Kvíčerovská
Zn: Za kostelem na naší louce
chceme anglický trávník

Holky blbnou
na entou
Spolek Nežeňme se! Se ostře ohrazuje proti řadě moderních
záležitostí. Z posledního prohlášení k cvičení jógy pro těhotné
citujeme: „…To se už vážně jako všichni posrali? To je vidět, jak se
ty ženský nuděj! A esli jim chybí pohyb, tak hybaj na pole, kosit
louku a hrabat seno, jak tomu bylo dřiu! Anebo by stačilo, aby
pánovi domu včas navařili a poklidili svý příbytky. Vono sice
cvičej, ale pak je to navrch huj a vespod fuj. Všichni členové
spolku i v tomto spatřujeme důvody, proč neměnit statut našeho
staromládenectví. Mít tohle doma, stejně bychom je vyhnali!“
Holky, vezměte si to k srdci, a už neblbněte!

Jako
s malými dětmi
Že je někdy jednání s občany těžké možná někteří z laskavých
čtenářů Hlasů vědí. Ovšem
zcela novátorský přístup, jak
se na taková těžší jednání s
některými jedinci připravit,
přinesl MUDr. Karel Nešpor,
CSc., který svou metodu
přípravy otestoval vůbec
poprvé v našem Kvíčerově.
Jeho myšlenka je prostá.
Někteří dospělí jedinci jsou
často neurvalí, jako by utržení ze řetězu, vymlouvají se, lžou,
neposlouchají, záměrně nechtějí naslouchat druhé straně,
záměrně nechtějí chápat banálně jednoduché situace
či vysvětlení, a velmi často si myslí, že se svět bude točit jen kolem
nich. No a všechny tyto znaky vykazuje chování adolescenčních
jedinců, tedy dětí.
MUDr. Nešpor tedy
všem (lokálním)
politikům
doporučuje
realizovat trénink na
jednání s veřejností
s malými dětmi. Na
snímku je starostka
Kvíčerova zachycena
při nácviku situace:
chcípla nám koza,
tak sousedovi musejí chcípnout dvě. Všichni kvíčerovští konšelé,
kteří si mohli nové metody MUDr. Nešpora osahat, potvrdili, že to
skutečně funguje, a že si třeba hned při jednání o prodeji
městských nemovitostí mohli některé techniky vyzkoušet.
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Světový
unikát

Speciální
zábal

Kvíčerov je ve světě
znám díky velké
podnikavosti a
vynalézavosti jeho
občanů. Namátkou
připomínáme, že je
městem muzeí,
Eiffelových věží,
největším množství
spolků na počet
obyvatel, největším
množstvím pivních spolků na počet obyvatel a mimo jiné i největším
prodejem zmrzliny na počet podnikatelů. Ovšem v čem je náš
Kvíčerov absolutním vrcholeem ledovce, je v zájmu lidí o místní dění
a o komunální politiku. Na našem snímku je zachycen dav lidí, kteří
se z kapacitních důvodů nedostali na jednání městského
zastupitelstva. Stojí před rathauzem a celé jednání poslouchají v
přímém přenosu z městského rozhlasu. Můžete svět projíždět křížem
krážem, ale toto prostě nikde neuvidíte.

Gustova eko
odtahová služba
Současný svět je zaplaven názvy Eko a Bio. Existují například mimo
jiné biopotraviny, ekofarmy, a též se v žádostech o různé granty
objevuje název ekoturistika. Jistě, v mnoha případech jsou tyto
aktivity chvályhodné, ale o jejich významu se zde nebudeme
rozepisovat. Podrobnosti čtenářům z Hlasů z Kvíčerova jistě rádi
podají pracovníci
na CHKO
Broumovsko. Z
našeho pohledu
nás zaujal nápad
Gusty Šálovýho.
Ten se nechal
inspirovat
místními koňáky a
chovateli koňů z
kvíčerovského
okolí, jako je například Tonda Navrátil ze Slavnýho. Ti sice koně
využívají v lese anebo s nimi vozí davy turistů po Kvíčerově, ale
nikoho z nich nenapadlo založit Ekoodtahovou službu. Jak je patrné,
Gusta tento nápad pojal vážně. Co však není patrné, zda bude
opravdu odtahovat různé vraky, nebo po ulicích poházené ekoeuro
palety, ekoplasty, ekoobaly, anebo se bude nechávat odtahovat sám
osobně po skončení noční šichty u Pesjkara a spol.

Kvíčerovské foto pel mel

Testování nových
veřejných pisoárů

Kvíčerovské foto pel mel

Kde je ta soutěž?
V Ochozi, nebo v OCH OZ?

Pindejs se maskuje
před příslušníky IS

Další krásné zákoutí
má náš Kvíčerov. Na
první pohled se
může zdát, že tomu
je naopak. Věřte,
zdání klame. Stromy,
které vidíte na
snímku, zas budou
krásné a budou
zdobit vstup do ZZ
(Zahradnictví
Zoubal). Podle
našeho dobře informovaného zdroje víme, že za pahýly, které jsou
na snímku může nenadálý mrazík, který na Kvíčerov udeřil
5. 8 .2015 v ranních hodinách. A to přesně mezi druhou a třetí
hodinnou ranní. Díky tomuto času tento úkaz málokdo
zaregistroval. Snad prý jen Stadiónek, který se svými kumpány
uklízel rynk. Teď je ale důležité napsat to podstatné. Jak jsme již
uvedli, stromy budou opět krásné a to díky, speciálnímu
tepelnému zábalu, který pro tento účel vyvinul Přírodovědecký
ústav Brno. Jak nám sdělili vývojáři tohoto ústavu, v případě, že se
pokus nepovede, vezmou další stromy v Kvíčerově prostě za své.

Opravil (li)
nebo neopravil (li)?
Opravil (li) nebo neopravil (li)? Toť naše soutěžní otázka pro
letošní otázka. Odpovědí zasílejte do příští Kvíčerovské pouti kam
chcete. Správné odpovědi vylosuje soudruh Talíř a výherce, kteří
dostanou prd, zveřejníme v některém dalším čísle
Hlasů z Kvíčerova.

Kvíčerovské foto pel mel

Klepadlo
od budoucnosti Kvíčerova

Kvíčerovské foto pel mel

Kdo to tu blije? Kdo to tu zvrací? Kdo se
nám z hokeje vrací?
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Výstavní
kousky

Doslov
úvodníku, tedy závěrník

Už víte, proč se firma Pejskar a spol.
pustuila do rekonstrukce kancelářských
objektů? Jelikož se zjistilo, že občané
Kvíčerov nevědí přesně kolik druhů
salámů tato firma vyrábí, rozhodlo se
jednotlivé salámy vystavovat. K tomu
budou právě sloužit zrekonstruované

kancelářské prostory. Jak je patrné ze
snímku číslo dvě, těch salámů je
opravdu hodně, a jak to vypadá asi se
do nových prostor nebudou vejít. V
každém případě to vypadá tak, že
veřejnost uvidí opravdu výstavní
kousky.

Vím o bezvadném autoservisu
Kdo má zájem stavte se.
Rád o něm řeknu více!!!
Zn: Auto mi v něm opravili bleskurychle!!!
Za šestnáct měsíců!!!

Právě se letošní HLASY staly minulostí. Víme, možná to
letos jaksi nebylo ono, ale jak se říká, kde nic není, ani
smrt nebere. Jak jsme již psali v úvodníku, redakce
Hlasů byla stižena blbou náladou, kterážto má u
jednotlivých členů redakce různé kořeny. Jeden hlavní
důvod za všechny zde ale přednést musíme. Hlavním
důvodem je kvíčerovská nuda a připosranectví, kterým
klademe za vinu totální vyschnutí pramenů, ze kterých
jsme v posledních hubených letech čerpali.
Samozřejmě, část našich spolehlivých zdrojů omlouvá
nastupující stařecká či staromládenecká demence, ale
čehož jest moc (v našem případě málo), toho je příliš.
Nechce se nám věřit, že by se v těch desítkách skvělých
kvíčerovských spolků, firem a organizací za ten rok nic
nestalo, že by u skautů nevznikla žádná skautská legra,
že by se u horolezců nikdo nevožral, nebo že by
fotbalisti byli jak beránci boží. Dost pláče nad prázdným
redakčním stolem, nalijme si (do kalichu vytesaného
nad našimi hlavami) čistého vína, a s vědomím, že
Pravda vítězí (pokud se společně s láskou neunaví při
boji se lží a nenávistí), se pokusili, z toho mála, co se k
nám doneslo, vytvořit dílo, které Vás mělo pobavit při
tom kvičerouskym pouťovym veselí. Věříme, že se nám
to alespoň z části podařilo, a když ne, tak za rok vězte,
že to bude lepší!
Vaše redakce

Kvíčerovská chaso, užijte si pouť, užívejte života dokud to jde. Připíjejte na slávu Kvíčerova, jeho tradic, a nejen jeho
duševního rozvoje! Prostě to dělejte tak (nebo podobně), jak to dělá Kvíčerovská omladina na našem snímku.
Ojedinělé Hlasy z Kvíčerova v příštím čísle přinesou: Reportáž psanou na stole v Krčmě a perem! Dále pak výsledek
personálního auditu ve všech lokálech Kvíčerova! A samozřejmě popis oslavy našich čutálistů na počest postupu do A třídy!!!

