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NEPŘEHLÉDNĚTE!!!
Start Kvíčerovské stovky je 11. 8. 2012
ve 24:00 hodin na Bělské silnici!!!
( na snímku jediní tří účastníci loňského závodu )

VÍČEROVA

NEŽ SE ZAČTETE DO HLASŮ
Dělám na tom jako vo řepě, ale zatím nic…, obdobnými větami se v
posledním měsíci častovala celá redakční rada Hlasů. Ve Sluji Českých bratří
se rozléhalo děsivé ticho. Psací stroje vesele rezivěly, schránka pro příspěvky
ctěných občanů Kvíčerova
zarostla pavučinami. Tak nějak
divně se chová kvíčerovská
veřejnost v letošním roce. Že
nám ničehož neprozrazují
senátoři místního Krčmasenátu
již není překvapením, že však za
očekáváním zůstanou i tradiční
rukou píšící přispívatelé bylo i
pro otrlé členy redakce šokující.
Sedíce na terásce
Krčmy pozorujeme ve svitu
monitoru našeho notebooku vycházející měsíc, a nad tou vší kvíčerouskou
krásou dumáme nad tím, zda je problém v tom, že se zdražuje pivo, nebo v
tom, že náčelník Václav odešel do věčných lovišť, nebo v tom, že už ta blbá
nálada, která znemožňuje člověku podívat se na život z odstupu, dorazila už i
do ulic našeho provinčního městečka.
Nechce se nám věřit, že bychom se nechtěli pobavit. Nechce se nám
věřit, že všichni žijí „spořádaně“, a že se nikdo nedopouští kotrmelců, o nichž
by měli vědět i ostatní.
V letošním roce se tak z redaktorů přepisovatelů museli stát ryzí
investigativci, kteří se pídí po každé důležité informaci. Doufejme, že i Vás
zjištěná odhalení pobaví, a že Vám tradičně Hlasy z Kvíčerova zpříjemní jinak
již tak dost příjemný pouťový čas.
A kdo by snad nebyl potěšen texty a fotografiemi v listu, tak
nechť navštíví výstavu fotografií Káči Zomba Beranové, která se na ctěné
kvíčerovské občany a Kvíčerovsko podívala trochu jiným okem. TOTO
NENÍ KACHNA, NEBO FÁMA, NEBO NĚJAKÝ NÁŠ DALŠÍ
VTÍPEK! PŘESVĚDČIT SE O TOM SE MŮŽETE NA LETNÍ TERASE
PELLYHO DOMŮ OD 10. 8. DO 12. 8. 2012.
Na Vaše příspěvky do Hlasů z Kvíčerova 2013 se těší celá redakce
Hlasů z Kvíčerova, na své domovské adrese Sluj Českých bratří, Ostaš.

!
Uvnitř listu dále čtěte:
!
KRČMA SENÁT PŘIJAL OBECNÍ

ABSTINENČNÍ VYHLÁŠKU
odchází do ilegality?
!
PROČ UBÝVÁ HRACÍCH
!
AUTOMATŮ V KVÍČEROVĚ
Filipika Jana Hotárka st. k výnosům daně

z hazardu

!
NOVÉ PARTNERSKÉ MĚSTO
KVÍČEROVA V ALBÁNII

!
KONEC TAJNÝM SVATBÁM
!
DALŠÍ NELEZOUCÍ PŘEDSEDA
HOROLEZCŮ

!
NEOCHOTA OCHOTNÍKŮ
úpadek ochotnického souboru

!
TAJEMNÉ HEKAVÉ ZVUKY V

TUNÝLKU VYDĚSILY ČLENY
SENIOR KLUBU OSTAŠ
!
JITKA MICHÁLKOVÁ VYHLÁŠENA
NEJLEPŠÍM SPOLUHRÁČEM ROKU
!
POUŤ NEBUDE NA NÁMĚSTÍ
ATRAKCE POPRVÉ NA
HŘIŠTI ZA PUMPOU
!
KAPELA PUSSY RIOT ZRUŠILA
POUŤOVÝ KONCERT U KAPLIČKY

Evžen, který předběhl, jak evropské tak
i domácí zákonodárce, zavřel. Podrobnosti
o této smutné události najdete uvnitř Hlasů.

SOUTĚŽ

POZOR ZMĚNA VÝSTAVY KRÁLÍKŮ, DRŮBEŽE,
EXOTŮ A CITRUSŮ!!!

ČTENÁŘ, KTERÝ UHODNE O JAKÉ
ZVÍŘÁTKO SE JEDNÁ,
MÁ ZAJIŠTĚNÉ
BEZPLATNÉ ZVĚŘINOVÉ HODY
U FICENCE V SOKOLOVNĚ!!!

Výstava exotů - každý den od 18 hodin v Country klubu.
Výstavu drůbeže - pořádá v areálu bývalého Xaverovu Petr Kohoutek.
Oteveřno každý den od svitu do mrku.
O výstavě citrusů dosud nikdo nic neví, ale proslýchá se, že by mohla
proběhnout u Kyselů.
O realizaci výstavy králíků jedná vedení města se Zajíčkovými.

Lavička
u altánu nad Strážnicí
Po loňském otevření rozhledny v parku nad Záměstím, která stála
Kvíčerov nemalé finanční prostředky se záhy zjistilo, že jaksi chybí venkovní
lavička, která by umožňovala dřívější krásný pohled na Kvíčerov. Proto bylo
zažádáno do Bruselu, který podobně významné záležitosti posvěcuje a zároveň
financuje, o možnost zainvestovat tuto potřebnou věc. Jednání se vleklo téměř půl
roku, místo bylo navštíveno osobně eurokomisařem pro lavičky a rozhledny.
Nakonec vše dopadlo dobře a potřebná lavička byla povolena pod podmínkou, že
její cena nepřesáhne 100 Euro, bude v černé barvě a nebude přesahovat sedící
kapacitu tří osob. Všichni, kteří se o tomto povolení dozvěděli, uspořádali u
příležitosti pálení čarodejnic na náměstí oslavu až do ranních hodin.
Když v červnu tohoto roku uvítal v muzeum
Dne 17. 6. v 9:00 hod. nastal velký den D. Přijelo několik zástupců
Merkuru ředitel firmy lotyškou delegaci bodrou Evropské komise přímo z bruselské centrály, za českou stranu přijeli i někteří
s m ě s i c í
poslanci Parlamentu České republiky, z toho jeden v zajímavém obleku a v
slovenštiny
doprovodu vězeňské služby.
polštiny a ruštiny,
Poté došlo za pokojné účasti desítek občanů ze Záměstí k vysvěcení
nebylo ještě
maličké lavičky, na kterou se vejdou tři normální občané, pokud nemají víc jak
nikomu jasné,
150 kg. Shromáždění se rozešlo kolem 10:30 hod s konstatováním, že konečně si
jakých veletočů se
bude kam venku sednout a přitom se kochat výhledem na Kvíčerov.
dočkáme hned v
Po měsíčním zkušebním provoze se lavička zalíbila i červotoči, který na ní
měsíci červenci.
zanechal nesmazatelnou stopu v podobě vyhlodané díry, což bude důvod k
Podle posledních
reklamaci u výrobce. Teď už nezbývá než očekávat v duchu tradice, že mladí
smělých prohlášení vedení firmy upouští firma pana výrostci patřičně lavičku vydekorují svými nápisy, případně ji ukradnou.
Kříže od výroby stavebnic a vláčků Merkur a začíná
se soustředit na výrobu elektrických lokomotiv, od
KDO VYMYSLÍ SYSTÉM NA KOORDINACI
jejichž výroby upustila z důvodu technologického
KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ
pokroku v této oblasti plzeňská firma Škoda. Na
HLASTE SE NA RADNICI
přiložené fotografii je zachycen ředitel firmy s
budoucím prezidentem Fišerem, který pomohl na
anglické půdě podepsat protokoly mezi novým
dodavatelem lokomotiv a představiteli Republiky
zn: struny na kytaře a banju rezivějí
Zdenda Vancl
Svahilsko, kde budou nové stroje pomáhat při
budování kapitalismu.
Jedná se o:

tazmánského čerta
psíka mývalovitého
vlčíka kunďabu
čubáka kvíčerovského
Správné odpovědi zasílejte na adresu HzK
do 11. 8. 2012. Vítěz bude vyhlášen při oslavě
postupu našich čutálistů do divize!

Merkur do Afriky

KOUPÍM SÁDLO NA STRUNY

U KAŠNY
lahvový pívo a jiný nápoje. Nejen, že tam bylo

„Dobrej Kejdanko, tak sem se právě

maj teda kořen života jako hrom. Voba dva maj

byla rozloučit se Sáskou. Dyť spoustu věcí, co

sto let. Tolik stovkařů nemá žádný jiný město.

prvotřídní posezení, ale von ten Euža předběh

sme tady za ty roky probraly a vo čem sme

Jen ten náš Kvíčerov“. „Máš recht, Kynyško.

dobu. Dyť von nepotřeboval žádnej zákon, aby

poudaly, bylo vod ní. Snad tam nahoře má klid,

Hlavně, aby to zdraví jim vydrželo.“

kterej si určitě zaslouží.“ „Ňáko sme se na tom

„Určitě byl první v republice a prej

zavedl nekuřáckou hospůdku. Vokázal, že
žádnej zákon není potřeba. Kdo chce, udělá si

funuse minuly, Kynyško. Musim ale řic, že funus

i v Europě. Byla radost tam chodit, to Vám

nekuřáckej kvelb, a nepotřebuje k tomu tydle

měla pěknej. Byla to fajn ženská. Ta prostě k

poudám. Jo jo, život je takovej a jinej nebude,

éurposlance ani náš parlament. Evička se věčně

našemu Kvíčerovu patřila.“ „Bude se na ní

Kejdanko. Teda řeknu vám, je to vobroská

chechtala, pívo točený bylo jak křen a

vzpomínat v dobrým, Kejdanko. Ale poudám

škoda, že Euža Novotnej s tou jeho Evičkou

láhvovýho byl vobrovskej výběr.

vám, že ten Šeda s tím Vackem sou úžasný. Voni

zauřeli ten jejich kvelb, ve kterým prodávali

co kvíčerovští vodtamud vodtahali!
pokračování na straně 3
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A Těch vopic

Kruhák
pod kostelem

Kvíčerovská
vlnka
Není to tak
dlouho, co Kvíčerovská
k a d e ř n i c e Ve r č a
Klusáčková vyhrála
mezinárodní lazebnickou
soutěž v Paříži s účesem,
který nazvala Vlnka. Je
nutné podotknout, že s
tímto účesem vyhrála
více soutěží. Odborníky
účes zaujal a tak začali pátrat, kde Veronika vzala inspiraci k
originálnímu účesu, kterým ohromila svět. Jak je všeobecně
známo, nepochodili a Verča byla tajemná jak hrad Vlčinec.
Proto se redakce Hlasů z Kvíčerova pustila do nelehkého
pátrání sama. Šla na to ovšem od Ostaše. Vycházela z faktu, že
věhlasná kadeřnice je Kvíčerovská rodačka a nevytáhla paty z
našeho města (mimo kadeřnické soutěže a dovolenou). Pátrala
tedy na všech možných fotografiích, které se jim za ta dlouhá
léta vydávání Hlasu z Kvíčerova dostaly do rukou. Jednoduše
řečeno, redaktoři začali štrachat v archívu. A světe div se.
Jednu vlnku našla. Veronika při pohledu na naši fotku viditelně
zbledla, ale že to je ten inspirující účes, nepotvrdila. Ovšem
naši redaktoři ji znají, a tak je možné s jistotu konstatovat,
že právě vlnka na fotce byla Veroničinou inspirací.

Zelená
novým skleníkům

Možná ste si toho už všimli,
možná ste i na vlastní kůži
zažili… Jedete si po silnici,
vobjíždíte kruhák tak, jak vám
velí značky, a najednou frrrnk,
při výjezdu z kruháku Vás
vytlačí vajíčkář, nebo čepičář v nablýskaným embéčku, kterej skrzevá
vytřeštěný kukadla v danou chvíli neví nejen to, jak se jmenuje, ale ani
to, že je právě těžce v protisměru… proto je možný mluvit o určitým
zázraku, kterejžto se děje celkem pravidelně na našem kruháči u kostela.
Ostatně, jak je patrné z fotografie, o špatné projíždění kruhového
objezdu u Peňáku se začala zajímat už i televize.

Nový
Kolárův amfiteátr
Přes určitý třenice v
kvíčerouským vochotnickým ansáblu
se podařilo vybudovat novej venkovní
amfiteátr (pozn. red.: o jeho výstavbě
jsme informovali v loňském čísle).
Amfiteátr nese Kolárovo méno, ježto se na nic lepšího nepřišlo.
Slavnostní vodeuření se pak bude konat vo pouťový sobotě. Jako první
bude uvedena Jiráskova hra o Magdaléně Dobromile Retigové, kterouž
secvičili domácí umělci pod taktovkou Jardy Součka. Zlí jazykové tvrdí,
že vo úspěšnosti nastudování je možný předem dost úspěšně
pochybovat. Ivanka Richterovic však našemu listu prozradila: „De jen
vo drobný ponorkový problémy, kterejma si projde kkaždá parta. Všichni
se soustřeďujem na důstojný rozloučení se se součanou hrou Ptačí klec,
kterou budeme v říjnu už podruhé derniérovat“.

Naši radní po dlouhém desetiletém
jednání dali zelenou výstavbě nových skleníků
na Záměstí. Jak je patrné z našich snímků,
investor této stavby je už řadu let na stavění
připraven. Našim redaktorům se podařilo zjistit,
že základní kámen by mohl být položen po
skončení Kvíčerovské pouti. Jenže nejdříve se
bude muset zjistit, zda skleníky nenaruší
krajinný ráz tak malebného zákoutí. To je totiž
podle CHKO dost zásadní problém. Ovšem zlí jazykové tvrdí, že žádné skleníky se stavět nebudou, ale vznikne na tomto místě skanzen
skla a střepů, které tu budou stát na věky věků.

U KAŠNY
A ty psiny, co se tam zažilo. To by bylo
na román. Teď už v Kvíčerově zbejvá jen ta
Majerová v tý Kostelní. Ale tam se nedá sedět.
No hlauně, že tady je! Stejně jako ten Petr
Purkutů, Karel Šnáblů, zelinář Suchomel,
Ouško a některý další Kvíčerováci, co se snažej
dbát o naše panděra a žízeň, a taky zaručujou, že
na tom rynku eště nějakej život taky je.“
„Nó, Kynyško, dyž sme u tý žížně, tak
vám poudám, že se dobře zahání v tý Krčmě, a
na tom Vražedným pobřeží. Voni teda ty hospody
dou tak nějak do přízně, ale relaxuje se v nich
echtovně. Je teda prauda, že vod tý doby co
Slávije hraje hůř, jak naši čutálisti a Sparta

dohromady, tak návštěvnost poklesla, ale vono
to bude možná tím, že pár štamgastů je na léčení
s játrama.“ „Voni zas chodit budou, Kejdanko.
A až Jirka Pášmů nechá vopravit tu rozbitou
kliku u hajzliků, tak tuplem. Voni lidi maj strach,
že se nedostanou včas na mísu a udělaj to lejno
na place, nebo se naopak nedostanou zpátky
k pípě, a pomřou žízněj. Ale já si myslim, že lidi
chodit na pívo budou, protože furt je žížeň. A jak
to kdysi napsal Kuba Ungrů do toho jednoho
celostátního plátku, lidi v Kvíčerově pravidelně
choděj do Krčmy k dubovejm stolům a pijou
jeden žejdlík za druhým. Jo jo, tak to je, a tak to
i bude.“
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„Kynyško, tudle sem přemejšlela, co
udělat s těma čarodějnicema. Jednou májku
vořízne Kvíčerovák s ňákým Merkurem, pak
nám ji skácej suchodoláci a pro změnu letos zas
hořelo. Teda vona nehořela májka, ale jedna
chalupa na Betlému. Naši hasiči a městský
četníci nevěděli, co maj dělat dříu? Hlídat
polosuchou májku, nebo hasit barák? Naštěstí
byl Betlém zachráněnej a májovej vohlozek byl
vohlídanej se zbraní v ruce, díky povolanejm
posilám, a díky tomu místostarostoj, co na rynku
vyřvával do rozbřesku. Ale já bych tudle tradici
v Kvíčerově zrušila, a byl by klid.“
pokračování na straně 4

Pepíno a Boban natáčejí
pro Českou televizi
nový pořad
„Vražda na grilu“
To, že tyto přísně utajované snímky můžete zde vidět,
je zásluhou našich skvělých fotoreportérů, kterým
se podařilo vniknout do štábu ČT,
která tento pořad natáčí.
Jak je asi ze snímků patrno, celý pořad se natáčí
u nás Kvíčerově.
(Podle snímků to ovšem vypadá tak, že by se pořad
měl jmenovat Chlastání u grilu.)

Klub nežeňme se je v rozkladu

Gratulace šikovným zaměstnancům

Předseda hnutí Nežeňme se Jarda Řehák je naprosto
rozčarován tím, jak mladí zcela bezskrupulosně vstupují do
manželství, a ještě navenek opulentně vyjadřují radost!
Z generace husákových dětí tak vyrůstá jen minimum
pokračovatelů tohoto věhlasného pánského klubu. Budiž nyní
otázkou, zda s ohledem na nulové přírůstky v řadách klubu
budou v budoucnu moci být za členy klubu přijati i velcí
kamarádi Honza Miler (Kaštánek) a Pavlik Axman, kteří dělají
vše pro to, aby splnili veškeré vstupní požadavky.

Redakce Hlasů z Kvíčerova tímto srdečně gratuluje
zaměstnancům firmy HAUK k prvnímu místu v soutěži
pracovních kolektivů při sběru druhotných surovin.
Konkrétně se pak zaměstnanci společnosti HAUK předvedli v
kategorii sběr drahých kovů, neboť v době od února do března
tohoto roku odevzdali ve sběrně surovin celých 250 kg
mědi!!! V příštím čísle se pokusíme přinést foto vítězného
kolektivu a krátký rozhovor s nejaktivnějšími sběrači.

Hledá se želva, která se zaběhla v prostoru ulic Jiráskova a K Vodojemu. Díky rychlosti přesunu bude možné v době vydání
Hlasů rozšířit okruh výskytu na celý Kvíčerov, včetně přilehlých lesů a polností. Poctivý nálezce bude odměněn.

U KAŠNY
„Máte recht, Kejdanko. Ale můžete mně
vysvětlit, proč byl ten humbuk kolem ředitele školy?
Zas to byl akorát skandál. Škola je přeci vod toho, aby
se tam učilo, a ne aby do ní někdo šťoural a vrtal. No
teda pokud se ten barák nevopravuje, že, to ať se tam
klidně vrtaj. Eště, že nikoho nenapadlo udělat tó… nó,
todle referendum vo přímý volbě ředitele školy. To by
sme se dočkali eště překvapení. Von každej má svý
mouchy, ale dokud není žádnej průser, tak bych to
nechala bejt. Vono se ale klidně mohlo stát, že ten
ředitel někoho naštval, protože von to je taky pěkný
kvítko. A voni se k tomu prej eště kantoři rozdělili na
dva tábory. Jedny si prej řikaj Táboryti a druhý
Mažňáci. Táboriti sou za ředitelem, ale Mažňáci chtěj
novýho. Šak Vám kolem toho byly dva koncily a

hádání a vosočování. Málem se upálili navzájem.
Můžete mi laskavě říct, proč do toho ty kantoři vrtaj,
když to sou podřízený? To je jako by si u Hauků dělníci
řikali, kdo jim bude dělat šéfa! No řeknu Vám, je to
vostuda! Eště, že do toho člověk nevidí.“
„Ale Kejdanko, vono to nebylo tak horký,
jak to vypadalo. Aféru z toho udělalo pár
vopelichanejch nepřejících vobčanů. Ale že s těma
capartima to není jednoduchý, to máte recht. Vemte si
toho Lagrovýho vnuka. Jeho rodiče bydlej v tý Kanadě
a do Kvíčerova ho poslali letadlem. Prej dnes posadíte
a zejtra vysadíte. Ten vnuk se menuje Meťjů nebo tak
nějak. No a v tom éru seděl ještě jeden Meťjů, stejně
starej, a k tomu taky sám. Prostě rodiče ho taky poslali
někam na prázdniny. Když pak éro v Praze přistálo,
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tak Langrovi nevěřili vlastním bulvám. Místo vnuka,
na ně čekal ten druhej cizí Meťjů. Krve by se v nich
nedořezal! Představte si, že 10 hodin se to řešilo. No
hrůza. Ale dobře to dopadlo. Teď se tomu už všichni
smějou.“
„Zapalať pánbu. To bych nechtěla zažit,
Kynyško. Stejně jako ten sešup našich čutálistů do
Á třídy. Jak to tak vypadá, přišla bída na kozáky. No
snad se zmátořej a začnou hrát zas fotbal a snad někdy
postoupjej. Nějak mně vyschlo, tak radči místo toho
poudání pudu na jedno nebo na dvě na Vražedko.
Přitom kouknu na tu staročeskou Kvíčerovskou pouť,
co je známá těma vjetnamskejma trhama. Tak za rok
naschle Kynyško!“

V Píkau
jen tma a vítr v okna duje

Axmánek
Konečně se našemu listu podařilo
odhalit, proč Pavel Axmanů tolik let pracuje tak
daleko od Véčka. Jeho někokaliletá pracovní
anabáze v Hradci Králové má prosté
vysvětlení, Pavel má prostě rád prachy. Jak
uvedl pro náš list: „Já prachy prostě žeru, a
tady v Kvíčerově se jich pro moji potřebu
tolik nedá sehnat“.

Žijí
mezi námi
Na tomto místě Hlasů jsme většinou
přinášeli rozhovory s významnými
osobnostmi, které měli úzké sepětí s
Kvíčerovem, nebo v něm žili, nebo
případně obojí. Jelikož Pavel Fridrich
všechny rozhovorové potentáty
unavil svými otázkami pro
radniční listy, nechtěl se s námi
nikdo s oslovených bavit.
Osud si s námi krutě pohrál i v
dalším. Při návštěvě Kvíčerova z
nejvýznamnějších se redakce Hlasů pokusila o rozhovor požádat samotného
kardinála Dominika Duku. Ovšem tento návrh se v náboženské obci setkal s
takovým odporem, že bylo třeba, aby vzniklou šlamastiku řešil až samotný
kvíčerovský nuncius Jan Troutnar před papežským stolcem. Vatikán vydal
následně strohé prohlášení: „Úkolem doby je být pevnými, ale ne tvrdými. Umět
říkat pravdu s láskou. To právě Vaše periodikum neumí, a proto není na místě,
aby kardinál Dominik Duka Vašemu pokleslému listu rozhovor poskytoval.“ Tato
věta celou redakci Hlasů mrzí, přičemž zatím neházíme flintu do žita. Pokusíme
se co nejdříve vysvětlit zástupcům náboženské obce, že naším krédem je
rozhodně slogan „pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí“, a je tedy
zřejmé, že se naše filosofie dosti blíží, a že náš list není brakem, ale naopak
tiskovinou veskrze povznášející, přičemž budeme doufat, že bude možné přinést
rozhovor s panem kardinálem v některém z příštích čísel Hlasů. K tomu nám
dopomáhej Bůh!

Znají ho až
v Rakousích

Na počest všech památných výroků Míry Pichla vyřčených v Krčmě o
ženách a sexu, k jejichž předávání docházelo
ústně z generace na generaci, rozhodli
obyvatelé rakouské obce Kainisch, ležící v
oblasti Solné komory blízko města Bad Ischl o
přejmenování své obce. Nový název obce (viz
foto) vedl Míru Pichla k tomuto výroku:
„…no hele, až se na to čepování Jirka (pozn.
red.: Pášma) vyserrre, tak se tam asi
přřřestěhuju…no, kdepak by si mě jinde tak
vážili, jako tam… hospoda tam taky ňáka bude a kolo mi tam už, kurrva, nikdo
neukrrradne.“

Prodám auto. Levně - spěchá.
Za odházení sněhu poskytnu
slevu!
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Kdo je trochu ve fazóně, tak mu asi neuniklo,
jaký změny se nám dějou na sever vod Kvíčerova v
tomhle tom Píkau. Vono je sice dost košer, že nám sem
na rynk z Píkau už neběhaj šeredit krávy, ale i tak je to
místo, kde se furt něco děje. Letos se v Píkau
rozhodlo, že už bylo toho hlučení po večerech a
hambatýho vejskání až moc, a že je potřeba
tomu zatnout tipec. Zástupci všech velkých
hofů se sešli na tom píkauskym sportovním
plácku a hádali se až přes půlnoc, jak to
udělat, aby byl klid, a každej mohl spát, co
ráčí, a nebyl přitom rušenej kdejakýma
hejskama. Návrhy na poslání hejsků na
převýchovu do Kvíčerova, kde se mládež
chová příkladně a podle vší etikety, byl
smeten ze stolu, stejně jako návrh na
zavření všech píkauskejch hospod.
Nakonec bylo za všeobecnýho veselí
a bujarýho pokřikování „Na
Bělehrad“ odsouhlaseno vyhlašování
policejní hodiny. Za tímto účelem bylo
rozhodnuto, že bude zvolen vobecní vyhlašovatel…
ale až po dožínkách. V Píkau je tak nařízený, aby
každej mlčel nebo šel spát, jen co slunce zapadne za
vostašskejch hřbet. Vo sobotách a nedělích je pak
nařízený, že každej, kdo nemá grund, musí chodit
pomáhat na grunty sousedů, a ne rámusit kolem
chalupy se sekačkou, pilou, či míchačkou. Dál je v
Píkau nařízeno vypínat veřejný vosvětlení a to vždy v
19 hodin bez ohledu na to, od kdy je tma. Snad už teď
bude v píkauským oudolí klid a mír.

Krčmasenát
obestoupila mlha
Krčma senát defitivně odešel do ilegality.
Tisková zpráva
nebyla podána,
počet vypitých
kořalek není
znám. Činnost
Krčmasenátu je
tak snad jedinou
kvíčerovskou
záhadou, kterou se našim reportérům nepodařilo do
pouti spolehlivě vysvětlit. Podle určitých informací,
které byly zaslechnuty v lese nedaleko ostrostřelecké
střelnice, a které byly rušeny šuměním nedalekého
splavu, se Fána Pohl možná utká na podzim o post
opravdickýho senátora… Podle těchto v šumu
zaslechnutých informací byla na počest tohoto
rozhodnutí, které nemá v dějinách Krčmasenátu
obdoby, vypálena Ostrostřelckou gardou čestná salva.

Záměstský
ledovec

Pád
čutálistů

Ve světě začíná přibývat
osob, které se stavějí celkem skepticky
k problematice globálního oteplování.
I naše redakce dlouhodobě k tématu
oteplování zaujímá jednoznačné
stanovisko opírající se o premis:
„Modrá, nikoliv zelená planeta“. O tom, že naopak dochází ke
globálnímu ochlazování, vypovídá řada nevyvratitelných
důkazů, hmatatelných přímo v Kvíčerově. V řadě prvé venkovní
(sezónní) hospůdky jsou navštěvovány toliko turisty ze
severských zemí, v řadě druhé koupaliště je ryzí záležitostí úzké
skupiny otužilců, a konečně v řadě třetí po letošní zimě máme
ledovec (!!!). Tato hříčka přírody je nyní podrobně zkoumána
vědeckými pracovníky, a natočení krátkého dokumentu přislíbil
též National Geographic (pozn. red.: od natočení dokumentu
Plamenem bylo z logických důvodů upuštěno).

Letošní nevydařený ročník fotbalové ligy má kruté následky
pro Kvíčerovský FC. Majitelé klubu se rozhodli po desítkách
úspěšných let dále již nepodporovat krásný fotbalový sport a klub,
včetně hráčů prodali na Hony (k velké radosti místních fanoušků) viz
foto. Za sportovní redakci Hlasů tímto přejeme všech činovníkům a
hráčům 1. FC Hony úspěšný vstup do sezóny a hodně zdařilých
zápasů.
Okamžitě se rozjela též jednání ohledně dalšího využití areálu,
kterýžto byl po několik let veřejnosti (s výjimkou organizovaných
hráčů a policitů) nedostupným. Jako první přispěchali s návrhem
kvíčerovští motokrosaři, kteří navrhují využití celého areálu pro
činnost klubu, přičemž požadují pouze přebudování plochy hřiště na
motokrosový areál. Plán využití
areálu se zamlouvá zejména
sponzorům a konečně též
provozovateli hospůdky na
Vražedném pobřeží. Otázkou
zůstává názor veřejnosti a také
názor Správy CHKO, který by
mohl (jako už se ostatně stalo i v
minulosti) agilní snahy
motoristů pohřbít.

Prodám supr boty ze supr sportu!

Dopadení
drogového bosse

Výhodou je odepínatelná podrážka. Mají variabilní
velikost 38 - 45. Při rychlém jednání poskytnu slevu.

Nečekané odhalení
Ježíšek je Kvíčerovák
K tomu odhalení došlo v loňském roce mimo katastr
Kvíčerova a to konkrétně v sousedním Bastardorfu. Ředitel
tamní školy se pod tíhou
důkazů musel přiznat ke
svému vedlejšímu úvazku,
který jej zcela vytěžuje
zejména v závěru každého
roku. Všichni jsme si od
dětství představovali Ježíška
trochu jinak, že… západní
civilizace z něj udělala
bělovousého vlasatého starce, nicméně realita je nakonec úplně
jiná, jak můžete ostatně sami posoudit. Nás může hlavně těšit, že
Ježíšek je Kvíčerovák!!!

VÝROČNÍ TURNAJ
GOLFOVÉHO KLUBU KVÍČEROV
SE KONÁ 12.8.2012 V 17. HODIN
NA FOTBALOVÉ HŘIŠTI

Kvíčerovská ostrostřelecká garda slaví výrazný úspěch.
Po několika týdnech pečlivého
sledování a odposlouchávání zvuků
z kvíčerovského podsvětí, došlo k
dopadení hlavy drogového gangu
přímo na autobusovém nádraží.
Zasahující člen Gardy Pavel Daněk
vypověděl: „Nebylo to vůbec
jednoduchý. Všude bylo moc lidí. Nebylo jasný na první pohled, kdo
je kdo. Hrozilo, že nám pláchne. Nakonec však připravená past
sklapla a hlava gangu byla dopadena bez jediného výstřelu. Vod teď
snad už bude v Kvíčerouje vod těch sajrajtů pokoj“.

Papírové vítězství
ve velké ceně
Letošní cyklistický
závod „O pohár Kvíčerova“
byl pořadateli předem zrušen.
Jak se nám podařilo zjistit, na
vině bylo to, že papírové
předpoklady určily již předem
jednoznačného vítěze, takže
jak nám prozradil Petr
Sulzbachr: „Není o co závodit, tak jsme věnec a hlavní cenu předali
předem. Heřmanovi srdečně gratuluji. V příštím roce se možná k
pořádání závodů vrátíme, ale upravíme pravidla tak, aby vítězové
závodu znovu nemohli startovat.“ Předání ceny se ujal Bohouš
Máslo, aby tak demonstroval lehkost, s jakou se v letošní letní
sezóně jezdí vítězi i s jeho zimními kilogramy.
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Rekord
na Ostašské

Dobrovolník
Johny

Po Kvíčerově se proslýchá, že na slavné Macoun Strasse alias
Ostašské ulici, byl neznámým motocyklistou vytvořen nový rychlostní
rekord - 200 km/hod. Ctihodní občané kvíčerovští obdivně pokyvují
hlavami nad oním rekovským činem. Naši redaktoři pátrají po neznámém
borci na motocyklu za účelem, aby se ho zeptali, jak to ubrzdil. Je jim
záhadou, že onen jezdec vůbec přežil. Ona ta Macoun Strasse zas tak
dlouhá není! Nyní se široká veřejnost obrací na kvíčerovské konšele, aby
na Ostašské nechali na obecní útraty zřídit měřič rychlosti, který je
drahnou dobu běžně k vidění v okolních obcích. Důvodem není nic
prostšího než bezpečnost silničního provozu ve městě. Ono, holenkové,
při takové závratné rychlosti je snazší sledovat digitální rychlometr
upevněný na kandelábru veřejného osvětlení než ručičku tachometru na
vlastním motocyklu!
Město Kvíčerov přijme na plný úvazek uklízečku veřejných prostranství.
Požadujeme:
Pracovitost, znalost prostředí, flexibilitu chuť uklízet hlavně v neděli ráno po
skončení tanečních zábav a jiných kulturních akcí, dobré komunikační, popř.
dorozumívací dovednosti (znalost odezírání mluvy opilcovy výhodou).
Nabízíme:
Kariérní postup, práce v mladém kolektivu, stabilní zázemí prosperující firmy.

Pendolino do Kvíčerova aneb nový “tunel “
před Kvíčerovem
České dráhy operativně zareagovaly na kritiku kvíčerovských
občanů a turistů z blízka i daleka týkající se vzhledu a nabídky služeb
železniční stanice Kvíčerov-město, t. č. v Bezděkově.
Na ústředí Českých drah se zrodil nápad hodný ocenění. Dráhy se chytly
nově vyhlášeného dotačního programu Ministerstva dopravy a spojů,
které má poetický název „Cesta domů“.
Díky tomuto dotačnímu programu dostane Kvíčerovská
nádražní budova nový kabátek, tedy minerální omítku v barvách erbu
města. Budou vyměněna okna, zajištěny důstojné toalety pro cestující,
dále bude zútulněn provoz čekárny, cestujících čítající zavedení
automatu na nápoje. Dále bude čekárna po dlouhých dvaceti třiceti letech
vymalována, v čekárně budou znovu instalována kamna na uhlí, která
byla před pár lety odstraněna, asi aby tam cestující netrávili zbytečně moc
času při čekání na spoj v pošmourných zimních měsících. Čekárna bude
dokonce opatřena otevíravým oknem, jehož činnost zamezí výskytu
několikaletého vydýchaného vzduchu. Velkoplošnou fotografii na zdech
čekárny, která zachycuje chatu Hvězda z dob, kdy v ní vysedávali
pradědečkové a prababičky dnešních školáků, vystřídají neméně velké
úchvatné snímky kvíčerovského famózního fotografického dua Jenkas
Fotos Company. V neposlední řadě budou v plném rozsahu zprovozněny
hodiny na peronu nádraží, které t. č. ukazují přesný čas pouze dvakrát
denně. “Co to bude stát?”, ptají se oprávněně kvíčerovští. Maličkost
- 190 mld. Kč. Operační program ministerstva dopravy a spojů má k této
drobné investiční akci na kvíčerovském nádraží takovou malinkou
podmínku. Zajistit provozuschopnou vysokorychlostní trať z Prahy do
Kvíčerova. Na první spoj SC Pendolino LEDHUJKA si podle odhadu
ministerských úředníků musí kvíčerovští počkat na pouť léta Páně 2015.

Takto spokojení budou obyvatelé Kvíčerova po té, co
České dráhy přetaví své sliby ve skutečnost.
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…že je s Johnym (alias Honzou
Milerem) legrace, už asi ví
každej Kvíčerovák. Že se Johny
každoročně snaží nedostat se na
stránky Hlasů je asi taky
veřejným tajemstvím… Byl to
teda dost bídnej rok, kdyby tomu
mělo bejt jinak… Jednou takhle
spolek TÁTOVINY svolal
jednodenní brigádičku, jejímž
účelem bylo zajištění otopu pro
starýho Heřmana. Každý, kdo se
přihlásil, si v pátek večer dal pozor na životosprávu, aby ráno
mohl u pil, stípaček či kolečka podat stoprocentní výkon. Ne
tak Johny…Osud tomu chtěl, a do pátečního večera kdosi jako
na potvoru
uspořádal pokerový
turnaj. Johny, hráč
kvíčerovské
extratřídy, si tuto
výzvu nemohl
nechat ujít. „Stihnu
poker a ráno v poho
vyrazím pomoct na
brigádu,“ pomyslel si Johny, aniž by si uvědomil, do jakého
jde rizika. Je vedlejší, zda Johny vyhrál, či prohrál,
každopádně výsledek pokrového turnaje notně do ranního
kuropění zapíjel. Bohužel, tomu odpovídala i jeho ranní
pracovní forma. Jak je patrné na fotografiích, umí za to zkrátka
ten náš Johny pořádně vzít.
Jak nám za spolek TÁTOVINY prozradil Petr Jansa: „Myslím,
že jsme udělali hafo práce! Sice nebýt Johnyho, tak tam
šmrdláme to dříví ještě teď .... ale je potřeba si také nalít
čistýho vína, neboť se během akce objevilo nejméně sedm
důvodů, proč příště nejít: 1) nebyla svíčková, 2) někdo mi tam
ukradl rukavice, 3) nebyl ani řízek se salátem, 4) zničily se mi
tam moje nejlepší boty, 5) Heřmani si přitápějí venku na
zahradě ohněm, čímž spotřebujou značného množství námi
vyrobeného dříví, jenom aby tam měli teplo jak na Makarský,
6) babička má moc malý kamínka, a za 7) nebyly bramboráky s
bělským javorem.“

Záměstské
rozčarování
Lid záměstský po minulých komunálních volbách
ožil. Jak by ne. V Kvíčerově máme na jednom z nejvyšších
postů radnice, na místě místostarostenském, svého souseda.
Po zprávě, že se i paní starostka stává obyvatelkou Záměstí,
div, že nevyhazovali lidé na Záměstském rynku čepice do
vzduchu. I malé dítě přec ví, že kde bydlí starosta, tam se i
ostatním jaksi lépe žije. On už si to holt umí zařídit. A nejinak
tomu bývá i v jiných městech vlasti české. Jaképak však bylo
zklamání lidu záměstského, když se pan místostrarosta nechal
slyšet, že dost bylo starých pořádků, a že je třeba myslet jaksi
nově. Je třeba se vyhnouti nařčení závistivců, děl
místostarosta. A tak Záměstí vzkvétat prozatím nebude, to
jako aby vše bylo čistý a demogratický.

Usnesení
zastupitelstva
Zastupitelstvo
kvíčerovské jednomyslně
zamítá žádost blíže
nespecifikovaného
množství zájemců o
převedení městského
chodníku v celém rozsahu v
ulici na Babí před bytovými domy č.p. 287 a č.p. 290 v centrální
části města do jejich vlastnictví v navrhované ceně 0 Kč za
účelem skladování palivového dřeva, sušení prádla, sezení a
klábosení při ranní i odpolední kávě, odstavování nepotřebných
věcí včetně kočárků a jiné.

Asfalt až
ke kapličce
Při slavnostním otevření věrné repliky vyhořelé
suchodolské kapličky, které se konalo několik týdnů před letošní
kvíčerovskou poutí, naši redaktoři odposlechli tajný rozhovor
kardinála Dominka Duky s místními politiky, konaný v ústraní v
Ticháčkově lese. Pan kardinál se nechal slyšet, že oplátkou za
podporu prosazení zákona o navrácení majetku církvi nechá
zřídit asfaltovou cestu z Kvíčerova až k suchodolské dřevěné
kapličce. Místní politikové jásali radostí a div, že netrhali šišky z
větví smrkových, tak vysoko poskakovali. Aby ne! Prosazení
jednoho „okrajového“ zákona zajistí vyasfaltování nejen
příchozí stezky k oblíbenému svatostánku, ale i celou ulici
K Vodojemu, jejíž oprava je dlouholetým kontroverzním
tématem jednání kvíčerovského zastupitelstva! Fantastické
zprávě nasazuje pověstnou korunu příslib údajného žháře
kapličky, jenž se nechal slyšet, že pomůže při asfaltérských
pracích. Pokud vše dobře půjde, budoucí asfaltér opustí zdi
káznice, kde si nyní odpykává svůj trest, na sklonku letošního
roku. Kvíčeráci, máme se nač těšit!

Partnerská města obce kvíčerovské,
aneb statistika nuda není
Ze statistiky sčítání lidu konaného v minulém roce
vyplynulo, že těsně před Kvíčerovem se v žebříčku lidnatosti měst
naší vlasti umístilo město Jemnice a město Bzenec. Kulturní
komise obce Kvíčerovské se usnesla, že Kvíčerov s těmito obcemi
naváže přátelský vztah, během něhož si budou radní konšelé
vzájemně vyměňovat radosti i starosti plynoucí z vedení stejně
velkých měst. Jako první počin se bude v Kvíčerově konat na
konci září tohoto roku tzv. podzimní PARAPOUŤ, při které bude
pojídán Kvíčerovský salám Poličan v množství neomezeném.
Salám bude zapíjen bílým vínem bzeneckým a v případě nepřízně
počasí návštěvníkům parapouti udrží dobrou náladu horký
jemnický Pigi čaj. O pouti si budou moci návštěvníci prohlédnout
prodejní výstavu nové kolekce kutilského nářadí z bystřického
NAREXu. Městečko Bystřice v okrese Benešov se dle statistik co
do lidnatosti umístilo těsně za Kvíčerovem.

Nový
šéfstrážník
Slovutná a velectěná rada
města Kvíčerov jmenovala
nového vrchního strážníka.
Konstábl Petr Rutar (na
snímku) byl do funkce
slavnostně uveden v prosinci
loňského roku. Podle jeho slov
se bude specializovat na boj se šlendriánem a svinstvem všeho
druhu, a to jak po rynku, tak na radhausu.

Na dovolené
po celý rok
Město Kvíčerov obsadilo jedno z prvních míst v soutěži
cestovních kanceláří s názvem lidskému sluchu přímo lahodící: „Na
dovolené po celý rok“. Soutěž mapuje místa v naší vlasti, která se
takřka blíží ideálu bydlení. Lidé na takových místech vlastně bydlí v
dovolenkových destinacích. Lid příjíždivší do Kvíčerova místním
závidí malebné město, divukrásnou okolní přírodu i příznivé
podmínky ku sportování. Obzvláště pravidelné zimní nadílky sněhu
jako stvořené k běžeckému lyžování jsou zvenčí často
vychvalovány do nebes. Naši redaktoři byli lačni názorů místních a
tak zašli do Krčmy, kde se pravidelně schází pestrá paleta občanské
společnosti kvíčerovské. „Jako na dovolené po celý rok?“, reaguje
na otázku štamgast, který si nepřeje být jmenován. „Jo, jo v
„Kvíčerouje“ je to jako na Rujáně za totáče. Lééto chladný, voda
není ke koupání a prachy žádný.“ Vskutku, výsledek soutěže není
lživý. Lid Kvíčerovský prožívá dovolenou po celý rok a ostatní mu
to ještě závidí!

Kam zmizely
veřejné finance
Podle všeho, právě zde
(viz foto) zmizely veškeré
kvíčerovské peníze určené pro
realizaci muzea papírových
modelů. Budoucnost muzea a
jeho dokončení jsou nyní
velkým otazníkem.

Voda je někdy
pěkná dřina
Hlavně
když neteče. O
tomto se ostatně
přesvědčila parta
k v í č e ro v s k ý c h
vodáků letos v
červnu na Sázavě,
jak můžeme vidět
na prvé fotografii
(pozn. red.: Tato
fotografie vyhrála
letos v květnu
prestižní Czech
press foto pod názvem Burlaci sázavští).

Vydává redakce Hlasu z Kvíčerova
a nezávislé sdružení Pryč s občanskými
sdruženími.
Počet výtisků 4815162342,
Cena 4 drachmy 99 lept
Adresa redakce je:
Sluj českých bratří, Ostaš
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