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Z DOMOVA

KONEC ŠKOLNÍHO ROKU
Ve většině škol letošní školní rok 2008/2009 končí v pátek 26. 6. 2009, takže děti budou
mít o 2 dny delší prázdniny. Přejeme všem dětem, aby si prázdniny užily v pohodě a bez
zranění.
ČIŠTĚNÍ KOUPALIŠTĚ
Ve čtvrtek 18. 6. 2009,
Loužničtí hasiči vyčistili naše
Loužnické koupaliště, aby
bylo připravené na letní
koupací sezonu.

VANDALOVÉ V NAŠÍ OBCI
V noci z pátku 19. 6. na sobotu 20. 6. 2009 nějací vandalové, zřejmě cestou ze Zásady
z koncertu „Hustej Wimpy“, shodili skoro všechny popelnice, někde i kytky zavěšené u
domu.
NASTAL LETNÍ SLUNOVRAT
Dne jednadvacátého června dosahuje Slunce při svém relativním pohybu vůči Zemi své
nejsevernější polohy – severní konec zemské osy je nejvíce přikloněn ke Slunci. Nadchází
letní slunovrat; začíná léto. Sluneční paprsky v tento den dopadají v poledne kolmo na
obratník Raka. Na severní polokouli je nejdelší den a nekratší noc. Slunce bude vstupovat do
trojice tzv. letních znamení – Raka, Lva a Panny. České slovo slunovrat vzniklo podle ročního
pohybu vycházejícího Slunce nad obzorem. Poté, co Slunce dospělo k nejsevernějšímu bodu
východů a západů, se nyní bude přesouvat - vracet - po obzoru na jih. Na nejjižnější bod své
pouti dospěje za zimního slunovratu.
Letos letní slunovrat připadá na okamžik, kdy Slunce vstoupí do znamení Raka.
Sbírejte léčivé byliny – byliny sbírané v den slunovratu mají nejvyšší účinnost, protože léčivá
síla Slunce vrcholí. Léčivou sílu Slunce Keltové celkem přirozeně spojovali s uzdravující mocí vody. Proto oltáře
zasvěcené Slunci často stávaly u léčivých pramenů i studní. Vodním zdrojům vzdávala čest tzv. "odíváním studny
(pramene)" - pokrytím květinami a větvemi. Součástí odívání studní bývalo i přivolávání deště - lidé nabírali vodu
do misek a rozstřikovali ji po polích a zahradách U pramenů se zpívaly písně, tančilo se a hrálo.
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V SOBOTU SE KONALA „III.LINKOSLÁVA“
V sobotu 20. 6. od 16 hodin se konala „Linkosláva“ a již III. ročník. Tentokrát se nás sešlo „pouze“ 56 členů
z rodiny Linků, ale zase nechyběl „poslední Linka“ a to Emil Linka z Loužnice. Akce se velmi vydařila, počasí přálo
a v noci kromě světlušek létaly vzduchem i balony štěstí a tak si každý něco přál, dospělí potichu, pro sebe, děti
nahlas a radostně. Jedná se o velmi ojedinělou akci, kdy se sejdou potomci Vojtěcha Linky a Anny rozené
Hanšpachové, kteří měli spolu 8 dětí. První Linkosláva byla v roce 1987, kterou uspořádal syn Vojtěcha Linky,
Josef Linka a odehrála se v Lázních Sedmihorky, kde se sešlo 63 příbuzných. V loňském roce se druhá Linkosláva
odehrála v Loužnici v Hospůdce Na Záduší a sešlo se 85 příbuzných. Je to velice krásné, když se příbuzní z tak
velké rodiny sejdou a děti poznají svoje tety, strýce, sestřenice a bratrance . Tak Linkovi! Za rok v Loužnici
nashledanou!
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KŘEST KNIHY O ŽIVOTĚ V LOUŽNICI
Při příležitosti konané „Linkoslávy“ byla slavnostně představena a pokřtěna
kniha, kterou jsem sepsala podle pamětí mého pradědy Miloslava Linky a
doplnila o rodinné fotografie. Kmotry knihy se staly MUDr. Jiří Koťátko a Emil
Linka. Obálku knihy nakreslil náš Loužnický malíř Bedřich Rathouský. Nyní
budete mít možnost si tyto paměti koupit přímo v Hospůdce Na Záduší. Díky
nakladatelce a editorce paní Koudelkové z nakladatelství Bor tyto paměti mohli
vyjít a dostat se do našich rukou.

Emil Linka, Jana Matěásková a MUDr. Jiří Koťátko

PRVNÍ SENA V LOUŽNICI.

Během minulého
týdne proběhla, díky
pěknému počasí, první
senoseč v Loužnici.
Kdo sekal stejně jako
Emil Halama, měl
jistotu, že dostane
seno do stodoly
suché. Nicméně, Emil
ještě k tomu, že je
dobrý hospodář a
sleduje počasí a
naslouchá přírodě, tak
nezahálí a přes zimu vymyslel, jak využít traktůrku, aby si ulehčil
při sušení a nakládání sena práci. A tak ve své malé dílně
vymyslel a sestrojil něco jako „mini horal“ na sklízení sena.
Gratulujeme!!!! To jsou zlaté Loužnické ručičky.
(na černobílé fotografii je sklizeň sena s pomocí traktůrku z roku 1985)

PŘÍPRAVA HASIČSKÉ SOUTĚŽNÍ STŘÍKAČKY - Naše Loužnická
soutěžní stříkačka prochází opravou a kompletní generálkou, aby byla
připravena na další hasičské závody. Původně to byla stříkačka PS12 s
motorem o obsahu 1200. To však bylo na soutěž málo a tak se tam
dal motor o obsahu 1500 a tím lepším krouticím momentem motoru,
původní šrouby bohužel nevydržely. Jelikož stříkačka potřebovala
ještě další opravy, jako opravu startéru a výměnu palivového
kohoutu, tak Pavel Špidlen strávil s její opravou celý víkend.
Doufejme, že stříkačka, hasiči i děti budou všichni fit, aby mohli naši
obec reprezentovat na Hasičské slavnosti ve Zlaté Olešnici, která se
koná v sobotu 27. 6. 2009
Soutěž mladých hasičů v požárním sportu „O ZLATOOLEŠNICKÝ
POHÁR“ - V sobotu 27. 06. 2009 se koná od 1000h v areálu koupaliště ve Zlaté Olešnici soutěž mladých hasičů
v požárním sportu o Zlatoolešnický pohár. V odpoledních hodinách budou pro děti připraveny soutěže a hry.
Večer volná zábava. Hudba a občerstvení zajištěno.
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JARMAREČEK pro děti ve školce
V úterý 23. 6. od 9 hodin se v Mateřské školce v Zásadě konal již tradiční JARMAREČEK. Pro děti i pro
rodiče je to nádherná akce plná dětského smíchu a pohody a i ukázkou jak jsou jejich děti šikovní. Bohužel letos
musel být jarmareček v budově školky, protože bylo špatné počasí a zima. Nicméně účast byla veliká a školka
byla plná smíchu a radosti.
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ZE SVĚTA
KOBEROVY - Pro zachování třech malotřídek
učitelé ze Základní
školy v
Koberovech raději
oželeli část svého
platu, než aby
snížili třídy ze
třech na dvě a
propustili jednoho
učitele. Tři žáci v
současné době chybějí v docházce do Základní školy
v Koberovech, aby v ní mohli zachovat tři
malotřídky. Při počtu 39 žáků by měli snížit počet
vyučujících o jeden pracovní úvazek, a tak zrušit
jednu třídu. „Tak jsme ale neučinili, jelikož bychom
museli udělat novou strukturu výuky a ze třech
malotřídek by zůstaly jen dvě. S kolegyněmi jsme
nalezly náhradní řešení, a to vyučovat na částečný
úvazek s tím, že dvě až tři hodiny týdně odučíme
zdarma,“ vysvětlila ředitelka místní základní školy
Olga Makrlíková, která za to viní nešťastně
nastavený systém, který hovoří, že při odchodu
jednoho žáka, při celkovém počtu čtyřiceti dvou, ve
škole dojde ke zkrácení o celý jeden pracovní
úvazek vyučujícího. Rozhodnutí závisí na jediné
rodině. „To je veliký skok, který záleží jen na jedné
rodině, která má možnost poslat svoji ratolest na
jinou školu,“ doplnila ředitelka ZŠ v Koberovech.
Mzdové náklady na učitele by v případě nutnosti
mohla doplatit obec. Zastupitelstvem však musí
projít návrh, zda je nutný současný počet učitelů.
„Zatím se ředitelka, která rozhoduje o personálních
věcech, s tímto požadavkem na obec oficiálně
neobrátila. Jako obec hradíme provozní náklady
školy,“ sdělil starosta Koberov Jindřich Kvapil.
ČERNÁ STUDNICE - Lesům ČR se během
posledních let podařilo obnovit malé arboretum z
roku 1925, které zcela
zpustlo po druhé světové
válce. Slavnostního
znovuotevření se po
dlouhých jedenašedesáti
letech od svého zpustnutí
v pátek dočkala malá
botanická zahrada na
Černé Studnici. Lesníci
pracovali na obnově
takzvané Květeny vlasti
od roku 2001. V té době
začali v prostoru arboreta
sázet dřeviny, které
odtud během let zmizely. K zániku původní zahrady
z roku 1925 výrazně přispěla druhá světová válka.
Jizerskohorské arboretum pak zcela zpustlo v roce
1948. Obnova této malé botanické zahrady se
zrodila v mysli místního revírníka Pavla Poláka,
kterého jsme se zeptali na několik detailů. Jak, nebo
proč vás vůbec napadlo pokusit se někdejší Květenu

vlasti obnovit? Protože když jsem chodil s lidmi po
lese a narazili jsme na nějaký pěkný dub, tak jsem
slyšel, jak říkají, že je to krásný buk a podobně.
Zrovna tak se mě lidé ptali na rozdíl mezi javorem a
klenem a spoustu dalších podobných otázek. No a
díky arboretu si na malém kousku lesa mohou
dřeviny prohlédnout, případně osahat a přečíst si o
nich základní informace. Arboretum má zkrátka svůj
význam. Kolik druhů dřevin v arboretu v současné
době je? A které tu kvůli podmínkám být nemohou?
Momentálně je v arboretu k vidění jedenadvacet
druhů dřevin, které chceme samozřejmě doplňovat.
Malá zahrada se bude rozvíjet a rozšiřovat neustále,
ať už dosazováním nebo občasným kácením.
Některé dřeviny tu ale být skutečně nemohou,
například olše tady nemá šanci růst, protože
potřebuje velké vlhko. Nebojíte se po několikaletém
úsilí vandalismu? To se samozřejmě bojíme, ale
bohužel, s tím se nedá nic dělat. S vandalismem tu
máme špatné zkušenosti, protože v noci se tu
scházejí bandy opilců a narkomanů. Už jsme i žádali
policii, aby sem občas v noci zajela hlídka. Z
vandalství opravdu máme strach.
JABLONEC N. N.- Prasoloppet 2009. Zaručeně
nejlepší sportovní akce, která pobavila a nezanechá
dluhy, se konala o sobotním odpoledni okolo první
nádrže jablonecké přehrady. Oblíbené recesistické
akce se zúčastnila padesátka „sportovců.“ Každý
účastník závodu musí mít zimní oblečení, běžkařské
lyže a musí přehradu objet nejdéle do jedné hodiny.
To, že Prasův běh stoupá na oblibě, potvrzuje
každoroční vyšší účast závodníků. V prvním ročníku
se rozhodla zdolat náročný terén pouhá dvacítka
běžkařů. Při devátém ročníku, v maskách, barevném
oblečení nebo dlouhých kabátech, vyrazilo na trať
již padesát běžců. Závodníci startovali hromadně, už
za první zatáčkou se ale skupina roztrhala. Jako
první dorazil do cíle Zdeněk Vrána, který přehradu
oběhl za 16 minut 39 sekund.
Více na: http://www.prasoloppet.estranky.cz/
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GYMNÁZIUM U BALVANU JABLONEC N/N –

Na gymnazisty se ale usmálo štěstí. V drtivém
závěru internetového hlasování o nejhezčí tablo
Jablonecka na webu Jabloneckého deníku porazili
svého největšího soupeře, se kterým se ve finále o
vítězství doslova přetahovali. Pro oktávu Gymnázium

U Balvanu Jablonec hlasovalo 3264 lidí. Třídní
kolektiv vyhrál tisíc korun od Jabloneckého deníku a
sud piva od Pivovaru Rohozec, který si zástupci
kolektivu převzali ve čtvrtek v redakci. Na tvorbě
tabla se podílela celá třída (Adam Matěj, Blažek
Tomáš, Blížkovský Radek, Burda Václav, Cironis
Tomáš, Drahoňovská Tereza, Habelová Eva,
Halamová Hana, Jančíková Tereza, Kasanová Aneta,
Kašpar Petr, Kejzlarová Michaela, Kobylka Ondřej,
Košťáková Monika, Kotková Jana, Krahulec Ondřej,
Maryško Jan, Mařasová Alena, Masný Matěj,
Müllerová Kristýna, Petríková Simona, Rubešová
Michaela, Růžičková Anna, Sasínek Jan, Solfronk
Jan, Svoboda Ondřej, Štryncl Martin, Štěpánková
Barbora, Vele Vojtěch), kterou k maturitám přivedla
profesorka Lenka Mikulášková. Snímky nafotila
Aneta Kasanová a Anna Růžičková, grafické úpravy
se ujal Václav Burda a figurky vytvořila Hana
Halamová. Tablo bylo k vidění ve výloze obchodu
Alicom v ulici Komenského.

SEMILY - Již třináctý ročník cykloturistického
maratonu Král Krkonoš se konal v neděli 14. června.
Maratonu se zúčastnilo celkem 151 cyklistů, z toho
140 klasifikovaných, 72 vyjelo na nejdelší
královskou trať na 210 km, 50 jich jelo 120 km a 18
jelo 70 km. „Účastnilo se ale i nepočítaně
nepřihlášených a početná grupa polských cyklistů
(asi 20). Akce proběhla za jasného, ideálního
cyklistického počasí, bez vážnějších kolizí a zranění.
Děkujeme všem cyklistů za účast a partnerům za
podporu a spolupráci při zajištění akce,“ uvedl za
pořadatele z Klubu českých cyklistů BC Sport Semily
Jiří Lukeš.
MLADÁ
BOLESLAV Dva
parašutisté se
zabili při
tandemovém
seskoku
Dva
parašutisté se
dne 21. 6.
2009 po tandemovém seskoku zahynuli u letiště v
Mladé Boleslavi. Po dopadu na zem z výšky tří
kilometrů byli v bezvědomí, ale jejich zranění byla
tak vážná, že jim vzápětí podlehli. Jednalo se o
dvaačtyřicetiletého zkušeného instruktora a o osm
let mladší ženu, jeho žákyni. Parašutisté se zřítili na
louku u obytných domů v mladoboleslavské
příměstské části Chrást. Podle svědků tragické
události se dvojici pravděpodobně neotevřely
padáky, ani hlavní ani záložní. V místním Aeroklubu
se ještě nic podobného nestalo, tandempilot patřil
mezi nejlepší a byl velmi zkušený, řekl Radiožurnálu
vedoucí paravýcviku mladoboleslavského aeroklubu
Václav Volf, který instruktora znal. Za nehodu
nemůže ani počasí, podle Volfa bylo ideální. Událost
potvrdil mluvčí boleslavské policie Ladislav Mareš:
"Policie prošetřuje pád dvou parašutistů v Mladé
Boleslavi, stalo se to při tandemovém seskoku. Oba
dopadli zhruba kilometr od boleslavského letiště,
oba na místě zemřeli. Probíhá ohledání místa činu a
zjišťování dalších skutečností."
Na místě tragédie, která se stala kolem třinácté
hodiny, zasahovaly dva vozy rychlé záchranné
služby z Mladé Boleslavi. Mluvčí tamních záchranářů
Tereza Janečková konstatovala, že oba parašutisté
nemohli přežít. Jejich zranění byla neslučitelná se
životem.
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KULTURA
HARRY POTTER A PRINC DVOJÍ KRVE
Kino Radnice
Jablonec n/N
Čtvrtek,
16. červenec, 2009
00:01
!!! první promítání
filmu v noci ze
středy 15.7. na
čtvrtek 16.7. !!!
Voldemort upevňuje
v lidském i
čarodějném světě
svou moc a Bradavice
postupně přestávají
být spolehlivým
přístavem bezpečí.
Temná tajemství
vyplouvají na povrch...
154 min., český dabing,
Warner Bros, 12-nevhod.
Vstupné: 90 ,- Kč
DOLÁNKY U TURNOVA - Přes dvě desítky
uměleckých řezbářů a dřevosochařů z celé republiky
přijelo společně tvořit do skanzenu Dlaskův statek v
Dolánkách u Turnova. Až do neděle zde probíhá
čtrnáctý ročník řezbářského sympozia, které
vyvrcholí sobotní Svatojánskou poutí s programem
pro širokou veřejnost. „Na pouti vystoupí
divadelníci, folklorní soubory a hudební uskupení.
Pro veřejnost bude k dispozici řezbářská dílna, v níž
si každý může zkusit práci se dřevem,“ uvedla
Vladimíra Jakouběová, ředitelka Muzea Českého ráje
Turnov. Lidé mohou na statek přijít po celou dobu
konání sympozia. „Návštěvníci mají jedinečnou
příležitost nahlédnout pod ruce řezbářů a sledovat,
jak se kus hrubě tesaného dřeva mění v umělecké
dílo,“ doplnila Jakouběová. Mezi řezbáři jsou
zastoupeni i místní umělci, například turnovská
sochařka Iveta Sádecká či duchovní otec sympozia
Karel Hajn. Na dřevěných plastikách zde budou
pracovat také žáci semilské wadorfské školy.
POHÁDKA O BALYNCE - Čtvrtek 25.6. Železný
Brod – Divadelní představení pro ZŠ 1.st.- pohádka
O Balynce, chytrém štěněti v Městském divadel od
8:15 hodin.
LIGA PÉTANQUE- Sobota 27.6. Líšný – Liga
pétanque (9:30 na místním hřišti u Jizery) – více
info: www.lisny.cz

ZPRACOVÁNÍ OVČÍHO ROUNA - Sobota 27.6.
Železný Brod (Běliště) - Zpracování ovčího rouna –
dílny pro veřejnost, ukázka postupů zpracování
ovčího rouna, česání, spřádání, atd.,– více info:
Městské muzeum 438 389 081
HUNTÍŘOVSKÁ POUŤ - Sobota 27.6. Huntířov –
TJ Sokol Huntířov pořádá tradiční Huntířovskou pouť
od 14:00 na místním hřišti.Program: k poslechu a
tanci cca od 15:00 zahraje dechová hudba
Broďanka
od cca 18:30 zahraje country skupina RUM ová
AFÉRA. Nenechte si ujít den plný zábavy:
hry a soutěže, májka, střelnice, stánkový prodej
všemožného poutního zboží
Občerstvení: koláče, halušky maso, pivo,uzenina –
zkrátka zajištěno!!
POHÁDKY A POVĚSTI Z JABLONECKA
25.6.2009 - 25.9.2009, Vernisáž 24. 6. v 17 hodin.
Místo konání: Galerie Belveder Jablonec n/N
LÁZEŇSKÉ A UPOMÍNKOVÉ SKLO
12.6.2009 - 20.9.2009, ZÁZRAČNÉ PRAMENY
Během vernisáže, která proběhne 11. 6. od 17
hodin, bude představena stejnojmenná kniha.
Současně můžete zhlédnout ukázky ryteckého
řemesla. Místo konání: Muzeum skla a bižuterie
Jablonec n/N
WOODSTOCK NAD NISOU
26.6.2009 od 14:00 - Tradiční festival revivalových
hudebních skupin. Vystoupí: ABBA World Revival,
QUEEN Tribute Band Pilsen, THE BEATLES Revival –
Mrtvej brouk, PINK FLOYD Revival Band – Distant
Bells, THE ROLLING STONES Revival Band Brno,
DEEP PURPLE Revival Brno, SANTANA & Friends
Revival, U2 Stay Revival, Místo konání:
Eurocentrum Jiráskova Jablonec n/N
POSELSTVÍ
26.6.2009 od 14:00 - Tradiční pochod městem s
mažoretkami, dechovkou a vílou Nisou. Předání
poselství. Projekt Jablonec nad Nisou
FESTIVAL KOZA 009
Sobota 4. 7. 2009 od 13:00. Přírodní areál u
Zrcadlové kozy. Festival pořádá místní
gotickorocková kapela Nothingham. Dále vystoupí:
Krucipüsk, Roman Dragoun, Big Fish Gone, Silent
Session, Outcry, Morrior, Clockwork Ceremony a
Syndrom. Festival začíná již ve 13:00!!!
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24. června
2009

ČERNÁ KRONIKA

JABLONEC N.N.-V úterý 16.6.2009 v 21,25 hodin
došlo v Jablonci n.N. k odcizení motorového vozidla
na benzínové čerpací stanici. Muž natankoval
pohonné hmoty do vozidla Peugeot 307 a bohužel
při placení zanechal vozidlo nezajištěné navíc s
klíčky od zapalování uvnitř. Neznámý pachatel
zneužil této skutečnosti a muži v průběhu placení
vozidlo odcizil. Způsobená škoda činí 200 000 Kč.

JOSEFŮV DŮL - Podomní prodejce nevpouštějte do
bytů !!! Přílišné důvěřivosti starších lidí zneužil v
úterý dopoledne v obci Josefův Důl – Karlov
neznámý pachatel. Pod záminkou koupě
starožitnosti se vloudil do domu starších manželů. V
nestřežené chvíli muži odcizil brokovnici, která byla
uložena pod skříní. Způsobená škoda činí 25 000 Kč.
Varujeme občany, aby do svých příbytků
nevpouštěli žádné podomní obchodníky a nenechali
se tak zbytečně okrádat.
JABLONEC N.N.-V úterý 16. 6. 2009 v 0,45 hodin
byl v ulici Svatopluka Čecha zastaven 41letý řidič z
Liberce jedoucí s vozidlem Mercedes Benz. Policisté
pomocí přístroje Drager zjistili, že muž řídí s 2,25
g/kg alkoholu v dechu. Muži byl na místě zadržen
řidičský průkaz a nyní ve Zkráceném přípravném
řízení čelí podezření ze spáchání trestného činu
Ohrožení pod vlivem návykové látky, za což může
být potrestán odnětím svobody v trvání až jeden
rok.
PULEČNÝ-V pondělí 15.6.2009 v 20,30 hodin došlo
v katastru obce Pulečný k dopravní nehodě. Řidič s
vozidlem Ford Escort Cabrio nezvládl průjezd
levotočivé zatáčky. Vozovka byla po dešti mokrá a
řidič nejel zřejmě přiměřenou rychlostí. Vozidlo
dostalo smyk, vyjelo vlevo mimo vozovku a přes
střechu se převrátilo do lesního porostu. Po nehodě
řidič vozidla z místa nehody utekl. Policisté nyní
zjišťují, kdo vozidlo řídil. Způsobená škoda činí 15
000 Kč.
JABLONEC N.N. -V úterý 16.6.2009 těsně před
půlnocí přijela do ulice Palackého v Jablonci n.N. 50letá žena s vozidlem Š Felicia. Jelikož bylo hodně
hodin a žena z vozidla potřebovala vynést věci do
bytu, opomněla, že vozidlo je třeba vždy a všude
uzamknout, aby nedošlo ke krádeži věcí z vozidla či
ke krádeži celého vozidla. Krátkodobého vzdálení
ženy od vozidla zneužil neznámý pachatel, který
ženě z vozidla odcizil doklady, peníze a platební
karty. Několikaminutové vzdálení do vozidla pro
ženu znamenalo vnik škody ve výši 15 000 Kč.
SEMILY - Škodu za více než 70. 000 Kč způsobil v
době od 23. 4. 2009 do 16. 6. 2009 pachatel, který
ze skladu motorové nafty na Turnovsku odcizil
naftu. Celkem tak pachatel odčerpal 3. 000 litrů
nafty. Pachatel se tak svým jednáním dopustil
trestného činu krádeže.

LIBEREC -Technická závada na elektroinstalaci
pračky způsobila v pondělí 15. června 2009 okolo
půl páté odpoledne požár v přízemním bytě domu v
ulici Metelkova v Liberci. K pomoci byli vysláni
profesionální hasiči ze stanice Liberec spolu
dobrovolnými kolegy z libereckých městských částí
Růžodol I a Vratislavice nad Nisou.
Protože podle informací ostatních nájemníků se
uvnitř bytu mohla nacházet majitelka, vyrazili hasiči
za asistence policistů vchodové dveře bytu.
Zakouřený byt prohledali a uvnitř nenašli žádnou
osobu. Poté vypnuli v domě přívod energií a vody,
požár pračky v koupelně uhasili vodním proudem a
odvětrali zplodiny hoření. Příčinou vzniku požáru
byla pravděpodobně závada na programátoru
zapnuté pračky. Požár poškodil v koupelně pračku,
bojler a zplodiny hoření poničily interiér bytu. Výše
přímé škody se pohybuje okolo 50 tisíc korun.
Hasičům se podařilo uchránit majetek v hodnotě
950 tisíc korun.
JABLONEC N.N. - V průběhu středeční noci odcizil
neznámý pachatel z parkoviště v ulici Na Čihadle v
Jablonci n.N. zaparkované motorové vozidlo Š Fábia
combi. Spolu s vozidlem majitel přišel o pouzdro s
CD disky, autonabíječku na telefon a navigaci.
Vzniklá škoda byla vyčíslena na částku 170 000 Kč.
ŽELEZNÝ BROD - V sobotu 21. 6. 2009 v 15,50
hodin došlo v Železném Brodě k dopravní nehodě
motocyklisty. 32-letý muž z Žernova jel na
motocyklu Kawasaki ve směru od Pelechova. Při
objíždění překážky na vozovce se zalekl
protijedoucího vozidla, strhl řízení prudce vpravo,
přední kolo motocyklu se podsmeklo a muž spadl na
zem. Motocykl se setrvačností klouzal po vozovce,
až narazil do boku protijedoucího vozidla Hyundai
Accent. Při nehodě nedošlo ke zranění. Vzniklá
škoda byla vyčíslena na částku 65 000 Kč. Provinilý
řidič si z nehody odnáší blokovou pokutu ve výši
2 000 Kč.
HARATICE - V neděli 21. 6. 2009 v 0,50 hodin byl
v obci Haratice přistižen 45letý řidič z Desné, že řídí
motorové vozidlo pod vlivem alkoholu. Muž usedl za
volant vozidla Š Felicia s 2,71 promilemi alkoholu v
dechu. V současné době muž čelí ve Zkráceném
přípravném řízení podezření ze spáchání trestného
činu Ohrožení pod vlivem návykové látky, za což
může být potrestán odnětím svobody v trvání až
jeden rok.
RÁDLO - Sběr lesních plodů se značně prodražil 34leté ženě z Jablonce n.N. Žena zaparkovala své
vozidlo VW Passat combi 1,9 TDI na odstavné ploše
u kraje lesa před obcí Rádlo. V průběhu 1,5 hodiny,
kterou žena strávila v lese, jí neznámý pachatel
vozidlo odcizil. Spolu s vozidlem žena přišla i o
fotoaparát a dětskou autosedačku, které zůstaly ve
vozidle. Způsobená škoda činí 250 000 Kč.
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STŘEDA 24.6.

22 °C/14 °C

ČTVRTEK 25.6.

POČASÍ

NEDĚLE 28.6.

25 °C/15 °C

21 °C/15 °C

PONDĚLÍ 29.6.

25 °C/16 °C

PÁTEK 26.6.

25 °C/15 °C

ÚTERÝ 30.6.

26 °C/15 °C

SOBOTA 27.6.

24 °C/15 °C

STŘEDA 31.6.

25 °C/16 °C

24. června
2009

Úterý 23.6. 2009 - Zataženo až oblačno,
místy déšť nebo přeháňky a bouřky. Noční
teploty 12 až 8 °C. Denní teploty 19 až 23
°C. Severní vítr 4 až 8 m/s, nárazy 20 m/s.
Středa 24. 6. 2009 - Oblačno až zataženo s
přeháňkami, místy bouřkami. Noční teploty
15 až 11 °C. Denní teploty 20 až 24 °C.
Severní vítr 3 až 7 m/s. Čtvrtek až neděle
25. 6. až 28. 6. 2009 - Oblačno, na většině
území přeháňky nebo bouřky. Postupně až
polojasno a srážky jen ojediněle. Noční
teploty 15 až 10 °C. Denní teploty 21 až 27
°C. - Výhled na pondělí až neděli 29. 6. až 5.
7. 2009 - Pravděpodobně bude počasí ve
střední Evropě pod vlivem tlakové výše.
Očekáváme převážně polojasno až skoro
jasno, jen při přechodně zvětšené oblačnosti
přeháňky a ojediněle bouřky. Postupně
přibývání oblačnosti i srážek. Teploty se
budou v nočních hodinách pohybovat v
intervalu 17 až 11 °C. Odpolední teploty se
budou pohybovat v intervalu 24 až 30 °C.
Sourozenci Sáša a Mirek Hrubý-poslední
den ve škole a hurá na prázdniny

INFO KOUPALIŠTĚ:
teplota VODA:
teplota VZDUCH:

15 °C
16 °C

Koupaliště je ve fázi vyčištění a momentálně se
napouští.
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24. června
2009

PRANOSTIKA

24.6.
Na svatého Jana otvírá se létu brána.
Na svatého Jana jahody do džbána!
Od svatého Jana Křtitele běží slunce již k zimě a léto
k horku.
Svatý jen otvírá zimě zase dveře.
Na svatého Jana noc nebývá žádná.
O svatém Janu Křtiteli noc se na prahu prosedí.
Na Jána jasně - vozí se seno krásně.
Na Jána bez deště - bude pěkně ještě.
O Janu-li sucho hostí, máme o žních mokra dosti.
Bylo-li počasí před Janem sychravé,
bude po Janu mírně pršlavé,
neboť svatý Jan chce mít svůj déšť.
Před svatým Janem modli se o déšť, po něm přijde
bez říkání.
Déšť co před Janem jít váhá, po Janu se tím více
zmáhaá.
Prší-li na Jana Křtitele, pršívá tři dny celé;
je-li bez deště, bude pěkně ještě.
Prší-li na svatého Jana, bude za čtyři dni pršet pršeti
pořád a ořechy se nehrubě obrodí.
Prší-li v den Jana Křtitele, louskáme červivé ořechy
nesměle.
Když prší na Jana Křtitele, prší pak čtyři neděle.
Když na den 24. června prší, žně mokré následovati
budou.
Prší-li na den svatého Jana Křtitele, zkazí se ořechy.
Déšť na svatého Jana Křtitele - nenasbíráš ořechů
do věrtele.
Po svatém Janu kukačka věští, málo že můžeme
čekati štěstí.
Čím déle žežulka po Janu zpívá, tím dražší žito na
trhu bývá.
Po svatém Janu, za čtyři neděle kukačka se od nás
odebere.
Včelí roje, které padly před svatým Janem Křtitelem,
jsou ty nejlepší.
Roj včel, který vyšel před svatým Janem a okolo
svatého Víta aneb Božího těla, jest nejlepší.
Ale ten, který vyjde po svatém Jáně, není tak dobrý.
Roj, který se v máji rojí, za plnou fůru sena stojí,
ale o svatém Jáně ani za vodu ve džbáně.

27.6.
Jaké počasí na svatého Ladislava, takové jest po
sedm neděl.
Jaké počasí na Ladislava bývá, takové se příštích
sedm neděl skrývá.
Jaké počasí se na Ladislava objevuje, takové se
sedm neděl ukazuje.
Prší-li na Ladislava, déšť po sedm neděl trvá.
Pro déšť na den Ladislava dlouhým mokrem bolí
hlava.
Prší-li na svatého Ladislava, déšť dlouho přetrvá.

29.6.
Na Petra a Pavla den jasný a čistý, rok úrodný bude
jistý.
O Petru-li prší, třicet dní déšť se vyprší.
Prší-li na svatého Petra a Pavla, bude mnoho myší.
Prší-li na svatého Petra a Pavla, urodí se hojně hub.
Na svatého Petra Pavla když hrom tříská, hřiby do
země zatiská.
Petr a Pavel chodí s nůší, kořínky a houby suší.
Petr rozsévá houby, Pavel myši, když prší.
Je-li od Petra až po Vavřince parno,
bývá v zimě dlouho studeno.
Jaký je Petr a Pavel, takový bude i Havel.

25.6.
Svatý Ivan bývá plačtivý pán.
26.6.
Svatý Jan Burian mlátí bez cepů.
Který svatý mlátí bez cepů? Svatý Jan Burian.

Letní siesta na zahradě u Linků (rodina
dr. Jaroslava Koťátka a Miloslav Linka)
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24. června
2009

KALENDÁRIUM

GRATULUJEME
a pevné zdraví přejeme našim spoluobčanům a přátelům, kteří tento týden slaví
narozeniny.
24. 6. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY Marcel








•
•
•
•
•
•
•

Pohl
25. 6. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY Lucie Urbánková
28. 6. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY Josef Marek
29. 6. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY Jaroslav Hnídek st.
30. 6. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY Pavel Daníček ml.
30. 6. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY Mimi Rogers
A JEŠTĚ JINÁ VÝROČÍ:

25. 6. 1363 – Dvouletý Václav IV. korunován českým králem.
25. 6. 1852 – Antonio Gaudí, španělský architekt († 1926)
27. 6. 1939 – Dušan Klein, český režisér
29. 6. 1793 – Josef Ressel, vynálezce lodního šroubu († 9. října 1857)
30. 6. 1945 – Vznikla Státní bezpečnost. 
30. 6. 1894 – V Londýně byl slavnostně otevřen Tower Bridge přes řeku Temži.
30. 6. 1905 – Albert Einstein představil v článku „On the Electrodynamics of Moving
Bodies“ teorii relativity.

PSÍ KALENDÁŘ:
červen 2009
Po

Út

22
Bron

23
Laura

29
Lima

30
Apollo

St

Čt

24
Lassie

25
Ferda

Pá

So

Ne

26
Felix

27
Akita

28
Arny

červenec 2009
Po

Út

St

Čt

Pá

So

Ne

1
Beli

2
Sany

3
Sultán

4
Rommy

5
Art

6
Alan

7
Fogy

8
Barbie

9
Sax

10
Aranka

11
Rek

12
Boy

13
Paddy

14
Bon

15
Philippo

16
Zora

17
Ťulda

18
Johny

19
Jessie

20
Carmen

21
Lajka

22
Adar

23
Pad

24
Britt

25
Bad

26
Čiko

27
Dora

28
Dina

29
Elza

30
Bodie

31
Miky
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SV. JAN KŘTITEL

24. června
2009

LOUŽNICKÉ TRADICE

Svatý Jan Křtitel, v pravoslavné tradici zvaný též
Předchůdce, je prorok z 1. století, jenž figuruje
ve vyprávěních evangelií. Jan Křtitel se narodil
postarším rodičům (Zacharjáš a Alžběta), toto
narození zvěstoval archanděl Gabriel
Zachariášovi, ten mu nevěřil, proto oněměl až do
provedení obřízky Jana Křtitele.
Jako mladý odešel Jan Křtitel do pouště, aby se
připravil na své budoucí povolání. Ve věku 30 let
se stal kazatelem, aby připravoval lidi na příchod
Vykupitele. Svým příkladným a asketickým
životem se stal velmi populární, proto za ním
přicházelo mnoho lidí, které křtil v řece Jordánu,
takto pokřtil i Ježíše Krista.
Jan Křtitel v jednom ze svých kázání odsoudil i
Héróda Antipu za zavržení manželky a sňatek se
ženou vlastního bratra. Héródés ho za tuto
kritiku nechal uvěznit. Jeho žena, řekla své dceři
Salomé, ať si přeje jeho hlavu, což se brzy poté
stalo. Narození Jana Křtitele církev slaví 24.
června a stětí 29. srpna.

Jan Křtitel je patronem Malty, Burgundska a
Provence. Dále ochraňuje celou řadu profesí:
tkalce, krejčí, kožešníky, koželuhy, sedláře,
vinaře, hospodské, bednáře, kominíky, kováře,
tesaře, architekty, zedníky, kameníky, majitele
biografů, hudebníky, tanečníky a zpěváky atd.
Atributem Jana Křtitele v ikonografii je velbloudí
rouno. Nejznámějším zvykem o svátku sv. Jana
je takzvaný svatojánský oheň.
Jde o téměř jedinečný církevní svátek, kdy se
slaví narození světce.
Jan Křtitel bývá znázorněn s křížem a beránkem.
Je patronem slavnosti křtu a řeholníků.
Na svatého Jana Křtitele přehazovali hospodáři
oves přes krávy, aby hodně dojily. Polední zvon
zas připomínal, že byl ten pravý čas k natrhání
jakýchkoliv bylin, tzv. „svatojánské koření“, které
bylo prý dobré jak na vaření, tak i na léčení.
Světnice se na svatého Jana Křtitele nezametala,
aby se nevymetlo rodinné štěstí. Ve světnici se
za trám dávalo „svatojánské zelí“. Platilo kolik
členů rodiny, tolik proutků.
V Loužnici se tzv. stlala „svatojánská
postýlka“. Svátečně
oděni občané,
natrhali koření (vlčí
mák, chrpu, bílý
bez, heřmánek
mateřídoušku,
jahodiny, bílé růže ad.).
Přinesli je domů, nastlali je pod stůl,
ozdobily svatými obrázky a věřili, že
si tam v noci přijde svatý Jan
odpočinout. Postýlku tam nechávali
až 8 dní, poté koření nasušili a
používali je například do koupele
nebo k léčení dobytka. Místy rodiče
vkládali do svatojánské postýlky
malou nadílku nebo peníz pro děti.
V některých rodinách se těmito květy
zdobily celé setnice.
Sv. Jan Křtitel, poslední Leonardovo mistrovské
dílo, jež umělec provedl podle obecného názoru
celé vlastní rukou. Pomocí rentgenu byl na něm
roku 1962 objeven Leonardův jediný
nepochybný podpis. Rysy světce, stejně
znepokojivého jako Mona Lisa, oscilují mezi
chlapeckou ženskostí a unylou mužností.
Temná, těžká, měkká atmosféra, držení takřka
v jediném barevném tónu, se najednou
tajemně rozvírá pásmem světla s jedinečným
sfumatem.
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LIKÉR PRO TENTO TÝDEN
Ořechový likér - OŘECHOUKA
Asi 20 zelených
ořechů
rozčtvrtíme a
nasypeme do
lahve s širokým
hrdlem, přidáme
3 hřebíčky,
kousek celé skořice, malý kousek vanilky (pokud
nemáme, můžeme pak část cukru nahradit
vanilkovým), čistou kůru z půlky pomeranče

24. června
2009

(chemicky neošetřeného) a špetkou mleté kávy.
Zalejeme litrem režné tak, aby bylo vše
ponořeno, a přidáme vychladlý sirup získaný
svařením asi 300 g (podle chuti možno i více)
cukru ve 1/4 l vody.
Dobře uzavřenou lahev postavíme na 4 týdny
nejlépe až do listopadu, na slunce nebo na teplé
místo. Užíváme 0,25 dl před jídlem pro zlepšení
činnosti žaludku (při slabosti), dále je vhodný
pro ředění krve, při chřipce, jako posilňující
prostředek proti nadměrnému pocení.

BYLINKA PRO TENTO TÝDEN

Vaccinium vitis-idaea - brusinka (brusnice brusinka, brusinka obecná) - Brusnica pravá
Léčitelství: Sbírá se
list (Folium vitisidaeae) a to koncem
léta nebo na podzim,
některými autory je
doporučován i jarní
sběr. Suší se rychle
ve stínu nebo za umělého sušení při teplotách
do 40 °C.
Droga obsahuje fenolický glykosid arbutin (asi
5%), flavonoidy, třísloviny, kyselinu gallovou,
benzoovou a šťavelovou, hydrocholin,
cholesterin, tanin, vaccinin, trochu vitamínu C
a další látky, ze stopových prvků je zajímavý
zejména hořčík. Plody obsahují podobné látky,
mají ale více cukru, barviv, kyseliny šťavelové
a vitamínu C.
Droga má účinky močopudné a desinfekční,
užívá se tudíž zejména při zánětech močového
měchýře či močových cest, působí i mírně
protiprůjmově. Jako pomocný prostředek je
možno brusinky podávat i při léčbě cukrovky a
nemocech žlučníku. Podává se nejčastěji ve
formě macerátu (droga se luhuje 8 hodin a
před použitím se nechá projít krátkým, jen
několika sekundovým varem), výrazné
desinfekční účinky vykazuje i prášek ze
sušených plodů. Droga nemá nežádoucích
účinků, ale neměla by být podávána
dlouhodobě (tj. déle než 2 měsíce najednou a
ne víc než 4 měsíce v roce), kontraindikována
pak je při těžších poruchách jater, plody by
pak neměly být brány vzhledem k vyššímu
obsahu kyseliny šťavelové při ledvinové dietě.
Další užití: Z plodů se dělají kompoty, sirupy,
marmelády a jiné pochutiny.
Caj : Brusinka se skořicí je proti infekcím
močových cest a ledvin, léčba průjmu. Má
antioxidační vlastnosti. Složení čaje: Brusinka,
jablko, jahoda, malina, skořice.

PIKANTNI BRUSINKOVA OMACKA
250g konzervované brusinkové omáčky, 1
lžička nastrouhané kůry z dobře omytého
pomeranče, 1/4 hrnku pomerančové šťávy, 1
lžička mletého
zázvoru, 1/2 lžičky
mletého kardamomu,
1/4 lžičky mletého
nového koření
Příprava: Smícháme
brusinkovou omáčku, kůru a šťávu z
pomeranče a koření. Směs uvedeme pomalu
do varu. Snížíme teplotu a asi 2 minuty zvolna
povaříme. Doporučená příloha: podáváme k
pečené krůtě, kuřeti nebo k vepřovému masu.
Použití brusinek v kuchyni :
Brusinky se jí hlavně syrové. Většinou je však
zavařujeme nebo z nich můžeme připravovat
marmelády, kompoty a šťávy. Lze je přidávat
do kaší, müsli, jogurtů nebo třeba do čajů.
Sušené brusinky jsou vzhledem k množství
minerálních látek a vitaminů skvělým zdrojem
rychlé energie. Jsou známé tím, že se používají
při přípravě divočiny. Z brusinek jsou však také
hodnotné listy, ze kterých se připravují čaje a
bylinné obklady. Brusinky dozrávají od
července do září a sbírají se na přímou
konzumaci nebo další zpracování. Největší
účinky mají brusinky čerstvé nebo sušené.
Brusinkový kompot
1 kg brusinek, 200 g cukru, kůra z půlky
chemicky neošetřeného citronu, kousek celé
skořice, 1,5 sklenice vody.
Ve vodě rozpustíme cukr, přidáme skořici,
jemně nastrouhanou citronovou kůru a
přivedeme k varu. Vsypeme brusinky, krátce je
povaříme, pouze aby změkly. Rozdělíme je do
malých sklenic a dobře uzavřeme. Kompot
nesterilizujeme. Brusinkový kompot
skladujeme na chladném tmavém místě.
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LOUŽNICKÁ POCHOUTKA
RECEPTY Z PAZDRNY

Přeji Všem dobrou chuť, třeba už mezi Vámi nebudu. Pamatuj, že jsem
vše psala s láskou a jen pro Vás. Nikdy nezapomínej, že se dá i v 82 letech
psát a nejhorší je nic nedělat. Vaše babča.
(recepty z ručně psané kuchařky, přepsané, přesně tak jak si je babička zapisovala)

KUŘOHUSA
1 kuře, 500g kysaného vysockého zelí, 1 dl červeného vína, 1 chlebová patka, sůl,
kmín, pivo, sádlo.
Kuře očistíme, osolíme a pokmínujeme uvnitř i vně. Do břicha vložíme patku chleba a
zbytek břišní dutiny a krk vyplníme kysaným vysockým zelím. Otvor zašijeme nebo
sepneme kovovými jehlami. Dáme péci do pekáče vymazaného sádlem. Poléváme
ohřátým pivem a výpekem. Upečeme do červena s bramborovými nebo houskovými
knedlíky.
STUDENÝ VEPŘOVÝ BŮČEK MARINOVANÝ V BYLINKÁCH
500g vyššího bůčku, 1 svazek bylinek (pepř, petrželka, pažitka), 3 stroužky
česneku, mletý pepř, sůl.
Vykoštěný bůček lehce osolíme, opepříme a vložíme do pekáčku a pod pokličkou
upečeme do měkka (asi 2 hodiny). Bylinky nasekáme nadrobno, promícháme
s rozmačkaným česnekem, lehce osolíme a touto směsí potřeme upečený bůček.
Zabalíme jej do potravinářské folie a necháme uležet v ledničce nejméně dva
dny a nejlépe pět dní. Potom bůček nakrájíme na plátky a podáváme s pečivem.
VĚNEC JAMAJKA – BÁBOVKA
3 hrnky polohrubé mouky, 1 hrnek cukru, 1 hrnek kokosu, 1 hrnek mletých
ořechů, 2 hrnky vlažného mléka, 3 celá vejce, 2 lžíce kakaa, 3 lžíce rumu, 1
lžička skořice, 1 kypřící prášek, citronová kůra.
Rumová poleva – 20 dkg moučkového cukru, 2 lžíce vařící vody, 1 lžíce rumu.
Všechny ingredience smíchej dohromady a nalej do větší bábovky, máslem
vymazané a jemnou strouhankou vysypané. Peč 40 -45 minut asi při teplotě
180 – 200°C. Teplou bábovku potři polevou a posyp kokosem. Je dobrá, stačí i
početnější rodině.
BORŮVKOVÝ DŽEM S LIKÉREM
Na 2 sklenice 250 ml 300g borůvek, 4 lžíce likéru z černého rybízu, 4 lžíce
pomerančové šťávy, 150 g želírovacího cukru (2:1). Přebrané borůvky dáme na
síto pod mírným proudem studené vody je propláchneme a necháme okapat. Do
většího hrnce vložíme borůvky. Přelijeme rybízový likér a pomerančovou šťávu,
promícháme s želírovacím cukrem a uvedeme do varu. Za stálého míchání
vaříme klokotem na silném plameni asi 3 minuty. Hotový džem ihned plníme
sklenice vypláchnuté horkou vodou, pevně uzavřeme šroubovacím víčkem a na 5
minut je postavíme víčkem dolů na mokrou utěrku. Uskladněný v temnu a chladu vydrží až dva roky.
Babičiny rady:
 Pokud chceme, aby halušky (bramboráky) zůstaly nadýchané a vláčné i po usmažení, přidáme
místo mléka spíše trochu jogurtu. Zvýrazní se tak chuť bramboráků a koření a halušky
zůstanou vláčné i po pár hodinách.
 Dřevěné vařečky snadno vyčistíme, namočíme-li je do octové vody a očistíme kartáčkem.
Budou pěkně vybělené, odstraníme i nepříjemné pachy.
 Pokud při vaření přidáváme do pokrmu celý bobkový list a jídlo konzumujeme až na druhý
den, nezapomeneme jej vyndat. Pokrm by nám zhořkl, což platí i při dlouhém vaření.
DĚKUJI MANŽELŮM ŠPIDLENOVÝM ZA POSKYTNUTÍ TĚCHTO ÚŽASNÝCH MATERIÁLŮ. JANA
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NĚCO PRO ZASMÁNÍ

Zákazník: "Prosil bych smuteční pásku." "Širokou, či
úzkou?" "To je snad jedno, ne?" "Čím bližší vám byl
zesnulý, tím širší má být páska." "Nám umřela teta,
která nás vydědila. Tak mi dejte černou nit."

Jednoho nedělního rána se probudil pan Novák
roztoužený. A jak to tak v horkém ránu bývá, ležela
vedle něj jeho žena jen tak. Chvíli si ji prohlížel a
pak si pomyslel: "No, já to snad raději rozchodím..."

Obchodník se ptá učedníka: "Víš, co je kilogram?"
"Jasně, devadesát dekagramů plus obal."
Baví se takhle Mars se Zemí a Mars povídá: "Tak co
Země, jak se máš?" Země: "Ale je to se mnou
špatný. Chytla jsem lidi." Mars: "To nic, to za chvíli
přejde."

obstaral koňak, pivo, víno i nealko. Náhle se rozhrne
křoví, vykoukne žába se strašnou držkou a ta
zahuláká: "Jéé, to budéé chlastačka a
vožráávačka!!" Lev ji ignoruje a zavolá si jaguára a
tomu nařídí, aby obstaral lahůdky. Vyjmenuje, co
má koupit, když vtom opět z rákosí vykoukne žába a
začne ječet: "Jéé, to budéé žráádlo, to budéé
báášta!!" Lev si ji znechuceně prohlédne, zavolá si
geparda a tomu řekne: "A ty budeš hlídat, aby se na
oslavu nedostalo žádný protivný zelený zvíře s
velkou hubou!" Žába opět vykoukne a radostně
zařve: "Jéé, to budéé krokodýl nasranééj!!"

Víte, kdy si manželka odpočine od nákupů, vaření,
praní, uklízení, hlídání dětía podobně?
Když dovezou uhlí.
Říká paní Kalianková: "Můj manžel zlikvidoval
počítačovou síť" "On je hacker?" "Kdepak, jenom
obyčejný debil!"

Na Václaváku u koně zastaví chlap druhého a ptá se
kudy že se dostane k Prašné bráně. "To to
mumumusíte jíjít tatady dodolů popo Váváclavským
nánáměstí, popořád rorovně a popotom dodo
popodchodu a popořád rorovně a popotom po
eskaeskalátoru nanahoru a popořád rorovně. No a
popotom na rorohu je tatam bubufet Kokoruna a
tam se dádáte dododoprdele je nás tady milion a vy
si vyberete zrovna mě!"

"Mravenče, proč utíkáš z lesa?" "Bojím se, že mě
seberou policajti." "A cos provedl?" "Nic. Ale někdo
znásilnil slonici, a já nemám alibi."
Víte, co znamená, když si dvě blondýnky hází
slaměným míčem? Vyměňují si názory.
Víte, proč zůstala blondýnka celou noc vzhůru?
Chtěla vidět východ slunce
Dva kamarádi jeli na letecké závody a za autem
měli vlek s letadlem. Cestou vzali stopařku - krásnou
blondýnu a ta jim povídá: „Tak co, hoši, kam jedete
na vodu?”
Víte, co se stane, když blondýnka spolkne mouchu?
Bude mít víc rozumu v břiše než v hlavě.
Dvě blondýnky jdou lesem a jedna náhle zvolá:
„Hele - jelení stopa!” Druhá na to: „To není jelení
stopa, to je vlčí stopa!” „Ne, ne,” stojí na svém
první. „To je jelení stopa!” „Kdepak,” namítá druhá.
„To je vlčí stopa!” Po dvou hodinách hádání je zajel
vlak.
Proč šneci tak často lezou přes silnice ? Chtějí si
užít adrenalinové sporty.
Lev pořádá oslavu narozenin. Pozve si tygra a tomu
nařídí, aby si vzal na starost pití. Požaduje, aby

Jede vozíčkář kolem Bati, zastaví ho prodavačka a
zeptá se, jestli by nechtěl nový botičky. Ten na ní
kouká, co si to vůbec dovoluje, vynadá jí a celej
rozčílenej odjede. Je tak dopálenej, že přejde na
červenou a když ho chytí policista, tak si mu hned
postěžuje: "Představte si, zastavila mě prodavačka a
jestli prej nechci nový botičky." Policajt na to: "No
to je kráva, měl jste ji kopnout do pr*ele!" To už ho
úplně dorazí, jede radši domů a všechno poví ženě.
"Z toho si nic nedělej, já ti teď naleju panáka
Skotský, to tě postaví na nohy!"
Policajti vyšetřují smrt babky, která se během Vánoc
zadusila rybí kostí. Dědka se ptají: "Dědo a to jste
neviděl, že se babka dusí?" "Cóó? Já blbě slyším!!!!"
"Ptáme se vás, zda jste neviděl, že se babka dusí?"
"Já jsem jen viděl, že stále otvírá ústa a koulí očima
jak kapr a tak jsem si myslel, že jen zpívá koledy..."

MOUDRÁ VĚTA

Milióny lidí touží po nesmrtelnosti, a přitom nevědí, co mají dělat, když v neděli
odpoledne prší.
Susan Ertz

15

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 23 /2009

24. června
2009

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ- Z LOUŽNICKÉ HISTORIE: 47. DÍL
BABIČKO, POVÍDEJ, JAKÉ TO BYLO, KDYŽ JSI BYLA MALÁ…………
Aneb jak se žilo v Loužnici od počátku osady do II. světové války

Domy v Loužnici:

popisné číslo: 10.
„U RYBÁŘŮ“

starší domek, dnes opravený patřící Petru Morávkovi a jeho ženě Marii rozené
Kodejšové z Loužnice. Dříve zde bydleli dvě rodiny pohromadě a to rodina Morávková a Cvrčková (ze starých knih)
V roce 2009 domek stále patří rodině Morávků, jen je pronajímán od roku 2005 motoklubu Kumpáni.

ROK

MAJITELÉ
Václav Louma

1786

Jan Louma

1804

Josef Hušek ze Zásady

1805

Josef Schaurek

1827

Vdova Pulíčková
a nezletilá Barbora
Šourková
Joachim Pulíček

1848

Morávkovi
2009

V pronájmu
Loužnický motoklub
KUMPÁNI
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Vzorková prodejna
Železný Brod
Zdeněk Jelínek, Zásada č. p. 188,

zjelen@seznam.cz,
w.w.w.jelinek.euroregin.cz,
mob.605 811 761,
PRODÁVÁME !
BARVY A LAKY – MÍCHÁME BARVY DLE VAŠEHO VÝBĚRU
PLOVOUCÍ PODLAHY dřevěné i laminátové
OBKLADY A DLAŽBY RAKO mnoho vzorků na prodejně
KOUPELNOVÉ ZAŘÍZENÍ dle katalogů
DVEŘE vzorky na prodejně
KOBERCE A PVC mnoho vzorků na prodejně
PODHLEDOVÉ STROPNICE zn, OWA
PRACOVNÍ DROGERIE
OBJEDNANÉ ZBOŽÍ S DOVOZEM AŽ DOMŮ DLE DOMLUVY

Těšíme se na Vaší návštěvu přímo v prodejně Železný Brod,
u čerpací stanice Benzina

18

