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Zakoupením této pohlednice přispějete, částkou 30,- Kč,
na obnovu zvoničky v Loužnici,
poškozené vichřicí v červenci 2012.
Fotografie ZVONIČKA LOUŽNICE:
http://janeklouznice.rajce.idnes.cz/LOUZNICE_
-_ZVONICKA/

Pohlednice jsou k prodeji v obchodě v Loužnici u pana
Pohla a v Hospůdce Na Záduší v Kulturním Domě –
sokolovně v Loužnici.
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BARBORKY
V pondělí 3. 12. 2012, v podvečerních hodinách, potkáte v naší obci družinu
„Barborek“, které dětem nosí sladkosti a kytičku – Barborku, z dřínu. (všechny
tajemné postavičky, v tento čas, chodí v předvečer svého svátku!)

MIKULÁŠ, ANDĚLÉ a ČERTI
Nezapomeňte, že ve středu 5. 12. 2012, v podvečer, se ke zvoničce snese poselstvo
z nebes, svatý Mikuláš a Andělé a z pod skály vylezou z pekla čerti, aby prošli naší obcí a
navštívili Loužnické dětičky.

„ZELIÁDA 2011“
V sobotu 8. 12. 2012 se koná v Hospůdce na Záduší „ZELIÁDA“, tak si připravte sklenice na
vzorky, prohlédněte kérhanice a Ti co letos nenakládali, ať si připraví chuťové pohárky na
ochutnávání. Každoročně již od roku 1999 se u nás v Hospůdce Na Záduší pořádá tradiční
klání o nejchutnější nakládané zelí. První cena je zápis na kameninový zelňák, který je
„putovní“, ale je vystaven celoročně v hospodě. Porotou jsou všichni návštěvníci a udělují
anonymním soutěžícím svoje body, při vyhlášení výsledků je již tradicí, že jsou oceněni první 3 výherci a také ten
poslední, ten dostává cenu útěchy. Tak Vás všechny srdečně zveme, přijďte se podívat a zasoutěžit si, nebo ochutnat
místní specialitky.

ŠTĚPÁNSKÁ DISCO
V neděli 25. 12. 2012 vypukne od 21 hodin, již tradiční a vyhlášená Štěpánská diskotéka.
Hrát nám bude DJ Matěj

SILVESTR 2012/2013 – 31. 12. 2012 – 1. 1. 2013
Letošní Silvestr v Hospůdce Na Záduší, bude! Rádi přivítáme všechny z Loužnice,
přátelé a kamarády.
Silvestr bude v duchu příjemného sousedského posezení s chuťovkami – co kdo
donese a s dobrou hudbou.
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ZE SVĚTA

DOLÁNKY - Část
budované cyklostezky
Greenway Jizera u
Turnova na Semilsko
nebude zcela
bezpečná. Úsek mezi
osadou Loužek a
Dolánky totiž povede
po úzké silnici, po níž jezdí i auta. Vyplývá to z nedávno
vytvořeného posudku policie, který má k dispozici ČTK.
Úsek mezi osadou Loužek a Dolánky totiž povede po
úzké silnici, po níž jezdí i auta. Cyklisté se jim tam jen
obtížně vyhnou. Ideálním řešením by podle policie bylo
rozšíření vozovky, která se po nedávné opravě už stala
také oblíbeným místem pro inlajnisty. S tím se ale v
projektu nepočítá. „Domníváme se, že problematika
bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích byla
při přípravě předmětného úseku trasy Greenway Jizera
podceněna," píše se v posudku. Více než
dvoukilometrový úsek je široký od 2,6 do 3,25 metru,
policisté doporučují jeho rozšíření na 4,5 metru s
odděleným pruhem pro cyklisty a inlajnisty. Minimálně
by se měly zřídit takzvané výhybny pro bezpečné
vyhnutí motoristy s cyklistou nebo inlajnistou. Při
výjezdu z chatové osady by se také měla, pro lepší
rozhled řidičů, odstranit zeleň. Pokud by to nestačilo, je
nutné tam umístit dopravní značku upravující přednost
v jízdě a zrcadlo. Ke sporům mezi motoristy a sportovci
v Loužku docházelo už letos. „Je to stresující. Už se mi
stalo, že mi inlajnista kopl kolečkovými bruslemi do
auta. Jednou přišel také jeden muž a obviňoval mě, že
jsem srazila jeho manželku, když jela na inlajnech. Až
později se mu žena přiznala, že spadla sama," řekla
obyvatelka Loužku Jana Svobodová. Jeden z obyvatel
osady podle ní při cestě autem z Loužku do Dolánek
spočítal, že minul asi 50 cyklistů a inlajnistů. „Až bude
cyklostezka otevřená, bude to ještě horší," obává se
Svobodová. Aut tady denně projede přes deset.
I kvůli relativně malému provozu turnovská radnice
nechce inlajnisty nebo cyklisty omezovat. Podle Vaňátka
by se měli motoristé, inlajnisté a cyklisté vzájemně
respektovat a chovat ohleduplně.
Zhruba desetikilometrový úseky cyklostezky mezi
Turnovem a Líšným za 33,4 milionu korun by měl být
hotový do jara příštího roku. Proti výstavbě cyklostezky
protestují majitelé nemovitostí v Loužku už několik
měsíců. Obrátili se i na Liberecký kraj s žádostí o
přezkoumání vydaného stavebního povolení, krajský
úřad však jejich žádost zamítl. Podle ředitele Sdružení
Český ráj Jiřího Lukeše, které je investorem výstavby,
není možné vést cyklostezku přes osadu jinudy.
Starostka Turnova Hana Maierová už dříve uvedla, že z
Loužku budou častěji vyvážet odpadky a vybudují
odpočívadlo pro cyklisty mimo osadu. Greenway Jizera
by měla v budoucnu vést od pramene řeky až po
soutok Jizery s Labem. Do roku 2015 by mělo vzniknout
asi 190 kilometrů.

ŽELEZNÝ BROD - V rámci soutěže Město pro byznys
Libereckého kraje udělil Týdeník Ekonom Městu Železný Brod
uznání za dobré hospodaření. V hodnoceném kritériu "přístup
veřejné správy" získalo město 3. místo.

HARRACHOV - Dne 8.
července 2012 byla v
Harrachově slavnostně
otevřena Včelí naučná
stezka, které požehnala
hrabata Harrachova v
podání manželů
Nešněrových z Trutnova
se už nyní uložila k
zimnímu spánku.
Návštěvníci stezky se na 3,5 km dlouhé trase, vedoucí
převážně údolím Rýžoviště, dozvěděli z informačních tabulí
mnoho zajímavého z života včel, mohli si odpočinout na
lavičkách, které byly součástí stezky a smočit unavené nohy v
Ryzím potoce, seznámili se s krkonošskou květenou v
Krakonošově zahrádce a měli šanci přesvědčit se přes
prosklené úly o tom, že včelky jsou skutečně pilné bytosti. A
protože se nám už nezadržitelně blíží zima a spolu s ní i
sněhová nadílka, byla v sobotu 3. listopadu 2012 i tato stezka
uložena k zimnímu spánku. Deníček, který byl ukryt na
nejvyšším bodě stezky, u svatého Ambrože byl takřka celý
popsán vzkazy příchozích (vybrané dětské vzkazy si můžete
přečíst zde ). A právě z těchto vzkazů jasně vyplývá, že stezka
se zalíbila nejen dětem, rodičům, prarodičům, ale i mladým
lidem a zahraničním návštěvníkům. A to bylo i cílem, přiblížit a
naučit vnímat přírodu všechny generace. O tom nakonec
svědčí i poslední zápis: „Děkujeme za krásnou a poučnou
procházku, která přispívá k lásce lidí k přírodě, jejímu
pochopení a hlavně k respektu," který zanechali jedni z
poutníků. Stezka bude opět zprovozněna v květnu příštího roku
a návštěvníci se budou moci těšit na novinky, na kterých se už
nyní pracuje.
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STEZKA Riegrova stezka je
z důvodů
rekonstrukce
pochozí galerie
nad řekou Jizerou
od pondělí 5.
listopadu 2012
uzavřena. Předpokládá se uzavření na 14 dní ze
strany od Semil i Podspálova. K rekonstrukci dochází
kvůli korozi železné konstrukce jedné z lávek.
SYCHROV Státní zámek
Sychrov je na
rozdíl od
jiných hradů a
zámků v
Libereckém
kraji přístupný
i v zimním
období. Pro
děti i celé
rodiny je připravena pohádková výstava, a také
pohádkové prohlídky zámku, aktuální O Arvenské
princezně se koná 17. a 18. listopadu. Pro dětské
návštěvníky je zpřístupněna pohádková výstava
Pohádkové srdce Evropy od známé spisovatelky,
ilustrátorky a grafičky Vítězslavy Klimtové - výstava
pohádkových bytostí je umístěna v zámeckém
sklepení a její otevírací doba koresponduje s otevírací
dobou zámku, to znamená, že je přístupná denně od
10 do 14 hodin. Pro rodiny s dětmi, ale i dospělé, si
správa zámku připravila pohádkové prohlídky zámku,
a to o víkendu 17. - 18. listopadu. V tyto dny se v
zámeckých komnatách odehraje premiéra nové
pohádky O Arvenské princezně. Pohádkové prohlídky
se budou konat v 10.00, 11.00, 12.00, 13.30, 14.30 a
15.30 hodin. Správa zámku doporučuje rezervaci na
telefonním čísle: 482 416 011 mezi 10 až 14 hodinou.
Zámek Sychrov je proslulý také svým anglickým
parkem s oranžerií, která byla po rozsáhlé
rekonstrukci veřejnosti zpřístupněna v roce 2011 a v
současné době slouží jako kulturní stánek a kavárna.
V sobotu 17. listopadu zde proběhne další díl z cyklu
Čajů o páté, tentokráte v hudebním duchu - od 17
hodin se můžete těšit na Slavné operetní árie v
podání Ivany Veberové, sólistky opery J. K. Tyla v
Plzni, Lubomíra Havláka, sólisty Státní opery a
Národního divadla Praha a klavírní doprovod bude mít
Irena Havláková. Správa zámku doporučuje rezervaci
na telefonním čísle 482 416 011.

2012

LIBERECKÝ
KRAJ - Do
pravidelného
provozu na tratě v
Liberci vyjela v
listopadu částečně
bezbariérová
tramvaj T3R.SLF
evidenční číslo 66.
Stala se tak sice již
třináctou v pořadí
na bezbariérové spoje, ale je zcela první tramvají, která
byla kompletně sestavena zaměstnanci dopravního
podniku. „Vedení společnosti počítá s tím, že se budou
ročně ve vozovně tramvají, tímto, dnes již vyzkoušeným
způsobem, kompletovat 1 až 2 částečně bezbariérové
tramvaje. Prováděné práce vlastními zaměstnanci
přinášejí nejenom úsporu finančních prostředků ve výši
přibližně 1,5 milionu korun na jedno vozidlo, ale také
zhodnocení znalostí našich kvalifikovaných zaměstnanců
při provádění oprav vozidel. Cena jednoho takto
zkompletovaného vozidla vyjde dopravní podnik na 7,5
milionu korun," uvedl za Dopravní podnik měst Liberce a
Jablonce nad Nisou Tomáš Krebs.
Na městské trati z Lidových sadů do Horního Hanychova
je v pracovních dnech v provozu 10 tramvajových souprav
a na trať do Jablonce nad Nisou potřebuje dopravní
podnik 6 souprav. Spoje, u kterých je garantováno
nasazení částečně bezbariérových tramvají, jsou
vyznačeny v jízdních řádech. „Zprovoznění dalšího, v
Liberci zkompletovaného vozidla, dovolí od 10. 12. 2012
rozšíření počtu garantovaných spojů na trati do Jablonce
nad Nisou. Další takto modernizované tramvaje umožní
podle naší strategie na obou tratích nasazení
bezbariérových vozidel na 95 % spojů v horizontu 5 let,
jako je tomu již dnes v případě autobusových linek,"
dodal Krebs.
ŽELEZNÝ BROD Město Železný Brod ve
spolupráci s TJ Sokol
Železný Brod
vyhlašuje další ročník
ankety Sportovec
Železnobrodska pro
rok 2012. Vyplněný
anketní lístek můžete
zaslat do konce roku
2012 na e-mail: sportovnikomise@zelbrod.cz nebo jej
odevzdat v Turistickém informačním centru Železný Brod,
kde si ho také můžete vyzvednut. Anketní lístek naleznete
rovněž v Železnobrodském zpravodaji č. 11 / 2012 –
strana 44.
http://www.zeleznybrod.cz/cz/

www.nasejablonecko.cz
http://jablonecky.denik.cz/
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KULTURA a POZVÁNKY

NEJVĚTŠÍ PŘÁNÍ
& OLGA ŠPÁTOVÁ
Na čtvrtek 22.11. od 17.00 hodin zařazujeme
do programu promítání filmu Největší přání.
Po filmu bude následovat beseda s
režisérkou filmu Olgou Špátovou.
Hrdinové celovečerního filmu Největší přání jsou po
čtyřiceti letech komunismu první dospělou
generací, která se utvářela ve svobodné
společnosti. Mladí lidé se zamýšlejí nad
zdánlivě banální otázkou: Jaké je tvoje
největší přání?

Vstupné = 70 Kč.
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ČERNÁ KRONIKA

JABLONEC NAD NISOU - V úterý 6. listopadu
policisté z Obvodního oddělení ve Mšeně ve
zkráceném přípravném řízení sdělili 41leté
ženě podezření ze spáchání trestných činů
krádeže a neoprávněné opatření, padělání a
pozměnění platebního prostředku, kterého
se dopustila ve čtvrtek 1. listopadu letošního roku
třicet minut po druhé hodině ranní. V tu dobu
jednomu z návštěvníků herny v ulici Palackého v
Jablonci nad Nisou odcizila peněženku, ve které měl
uloženou hotovost 12.000,- Kč, platební kartu a
osobní doklady. Peněženku mu ukradla v okamžiku,
kdy tento návštěvník spal u baru a měl ji volně
položenou před sebou. Podezřelé nyní za spáchání
uvedených trestných činů hrozí trest odnětí svobody
až na dva roky.
JENIŠOVICE - V neděli 4. listopadu policisté z
Obvodního oddělení v Rychnově u Jablonce nad
Nisou ve zkráceném přípravném řízení sdělili 69leté
ženě podezření ze spáchání trestného činu
poškození cizí věci, kterého se dopustila v létě
letošního roku v Jenišovicích. Podezřelá poškodila
část eternitové střechu kůlny u jednoho z domů.
Dále ještě odštípla a rozlámala několik kusů
dřevěných latí. Tím, dle odborného vyjádření,
způsobila škodu ve výši 9.410,- Kč. Podezřelé nyní
za spáchání uvedeného trestného činu hrozí trest
odnětí svobody až na jeden rok.
ŽELEZNÝ BROD - Ve středu 7. listopadu policisté z
Obvodního oddělení v Jablonci nad Nisou ve
zkráceném přípravném řízení sdělili 18letému
mladíkovi podezření ze spáchání trestného činu
zatajení věci, kterého se dopustil v noci 21. září
letošního roku v Jablonci nad Nisou na trase mezi
ulicemi Jungmannova a Lovecká. V tomto úseku
muž ze Železného Brodu ztratil mobilní telefon zn.
Nokia v hodnotě 7.500,- Kč, který měl uložený v
bílém pouzdře v kapse své bundy. Podezřelý mladík
tento ztracený telefon našel a přisvojil si ho. Za
spáchání uvedeného trestného činu nyní
podezřelému hrozí trest odnětí svobody až na jeden
rok.
JABLONEC NAD NISOU - V době od 6. do 7.
listopadu neznámý pachatel vylezl po uzamčené
vstupní brance do dvora a na střechu přístavby
domu v ulici Rychnovská v Jablonci nad Nisou –
Kokoníně. Následně ze spodní části domu ukradl
měděný žlab v délce deseti metrů. Při tomto jednání
ještě přeštípl elektrický kabel, který vytápí v zimním
období svody a žlaby domu proti zamrznutí. Majiteli

domu tak způsobil škodu v předběžné výši 15.000,Kč. Pachatel se dopustil trestných činů krádeže a
poškození cizí věci, za které mu hrozí trest odnětí
svobody až na dva roky.
VELKÉ HAMRY - V noci ze 7. na 8. listopadu
neznámý pachatel navrtal plastovou palivovou nádrž
u vozidla zn. Škoda Forman, které v té době bylo
zaparkované na parkovišti před domem ve Velkých
Hamrech. V uvedené nádrži udělal otvor o průměru
osm milimetrů a následně z ní odcizil benzín v
hodnotě 400,- Kč. Pachatel se tak dopustil trestného
činu krádeže, za který mu hrozí trest odnětí svobody
až na dva roky.
VELKÉ HAMRY - Požár sazí v komíně rodinného
domu ve Velkých Hamrech a hasičům byl nahlášen v
půl páté přes tísňovou linku 112. Na místě
zasahovali profesionální hasiči z Tanvaldu a místní
dobrovolná jednotka. Požár se naštěstí nerozšířil
mimo komín, a tak se mohli hasiči zhruba za hodinu
vrátit na své základny.
TANVALD - Hasiči mají opět náročný den, kromě
ranních požárů zasahovali odpoledne u pátého
požáru v pořadí, který jim byl ohlášen ve 14:01
hodin přes tísňovou linku. Šlo o požár dřevěného
srubu v zahrádkářské kolonii na sídlišti Výšina v
Tanvaldu. Požár hasiči zlikvidovali jedním vodním
proudem. „Poté se musela rozebrat střecha a
přístavek na dřevo, kde bylo pravděpodobně
ohnisko požáru,“ upřesnil velitel družstva
tanvaldských profesionálů nprap. Tomáš Průcha. Na
likvidaci se podíleli již zmínění tanvaldští hasiči,
pomáhali i profesionálové z Jablonce nad Nisou a
dobrovolné jednotky Tanvald-Šumburk a Desná.
Událost se obešla bez zranění a kupodivu i beze
škody, neboť srub nikdo nevlastnil.
BZÍ - V době od 4. do 12. listopadu neznámý
pachatel vnikl násilím do rekreační chalupy na
oploceném pozemku v obci Bzí. Rozbil dvojitou
skleněnou výplň okna, kterým se následně dostal
dovnitř, kde vše prohledal. Z chalupy odcizil dva
LCD televizory zn. LG, SetTopBox, notebook zn. HP,
řetězovou motorovou pilu zn. Oleo-Mac, přenosný
šicí stroj a ručně tkanou tapiserii s motivem ptáků
na zeleném podkladě. Pachatel tímto jednáním
způsobil škodu v celkové výši 40.600,- Kč. A nyní
mu tak za spáchání trestných činů krádeže a
porušování domovní svobody hrozí trest odnětí
svobody až na tři roky.
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POČASÍ

Podrobné počasí najdete zde: http://www.louznice.com/2012/pocasi.php
Kde právě prší, najdete zde: http://mapy.in-pocasi.cz/ , http://radar.bourky.cz/
A jak je na horách? To najdete zde: http://hydronet.tumam.cz/content/cz/Default.aspx,
http://yowindow.com/weatherwidget.php

STŘEDA
14.11.

Den: 6/10°C
Noc: 3/-1°C

NEDĚLE
18.11.

Den: 5/9°C
Noc: 5/1°C

ČTVRTEK
15.11.

Den: 4/8°C
Noc: 4/0°C

PONDĚLÍ
19.11.

Den: 4/8°C
Noc: 5/1°C

PÁTEK
16.11.

Den: 4/8°C
Noc: 4/0°C

ÚTERÝ
20.11.

Den: 4/8°C
Noc: 5/1°C

SOBOTA
17.11.

Den: 5/9°C
Noc: 5/1°C

STŘEDA
21.11.

Den: 4/8°C
Noc: 5/1°C

16.11.
Na svatého Otomara neuvidíš komára.

PRANOSTIKY

17.11.
Počasí o svaté Alžbětě předpovídá, jak bude v létě.
Z ledu Alžběta má brod, u Kateřiny znám Ond. (1472)
Svatá Alžběta se sněhem přilétá.

20.11.
Z ledu Alžběta má brod, u Kateřiny znám Ond.
Počasí o svaté Alžbětě povídá, jak bude v létě.
21.11.
Jaký den na Obětování Panny Marie, taková pak zima je.
Když je na Obětování Panny Marie noc jasná, čistá,
krutá zima se v lednu chystá.

OBLOHA
Slunce

Vychází: 7:13
Zapadá: 16:20

17.11.1989 - Ve večerních hodinách
byla v Česku pozorována polární
záře, jev v této zeměpisné šířce
pozorovatelný jen zřídka.

Měsíc

Vychází: 6:30
Zapadá: 15:58

Výskyt polárních září v České
republice je vzácný a v průběhu
jednoho slunečního cyklu (tj. v
průběhu přibližně 11 let) dochází
průměrně k 5-8 polárním zářím
takové intenzity, aby byly pozorovatelné od nás. Chcete-li se aspoň trošku
pojistit, abyste o záři nepřišli, sledujte průběžně vývoj sluneční aktivity,
případně se zaregistrujte k odběru mobilních alertů, například na
http://ukazy.astro.cz/polar-registrace.php
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
KALENDÁRIUM
GRATULUJEME

Pevné zdraví přejeme našim spoluobčanům a přátelům, kteří tento týden slaví narozeniny.

20. 11. 2012
20. 11. 2012
21. 11. 2012

Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny

VÝROČÍ
14.11. 1840 – Claude Monet, francouzský malíř († 5.
prosince 1926)
14.11. 1918 – Proběhla první schůze Revolučního
národního shromáždění, kde byla vyhlášena
republikánská forma státu, z trůnu sesazena HabsburskoLotrinská dynastie, Tomáš Garrigue Masaryk zvolen
prvním československým prezidentem a ustavena první
vláda s předsedou Karlem Kramářem.
15.11. 1632 – Saská vojska bez boje obsadila Prahu a s
nimi se vrátili mnozí čeští emigranti.
15.11. 1939 – Uskutečnil se pohřeb Jana Opletala, jedné
z obětí střelby do demonstrantů 28. října 1939.
15.11.1975 – Otevřena obnovená Labská bouda.
16.11. 1893 – Byl založen fotbalový klub Sparta Praha
(jako Athletic Club Královské Vinohrady), klub českého
fotbalu.
16.11. 1810 – Karel Hynek Mácha, básník, největší
představitel českého romantismu († 6. listopadu 1836)
16.111861 – Václav Suk, houslista, dirigent a hudební
skladatel působící v Rusku († 12. ledna 1933)
16.11. 1900 – Eliška Junková, automobilová závodnice (†
5. ledna 1994)
17.11. 1939 – Po pohřbu studenta Jana Opletala dne 15.
listopadu, který se stal posledním projevem
manifestačního odporu českého lidu proti německé
okupaci Čech a Moravy v roce 1939, nařídil Hitler, aby
jakékoliv další demonstrace byly bez ostychu ihned
potlačeny vojenskou silou. Byly uzavřeny české vysoké
školy, vedoucí představitelé vysokoškoláků byli zatčeni a
9 popraveno, 1200 českých studentů bylo zbito a
odvlečeno do koncentračních táborů. V roce 1941 byl 17.
listopad vyhlášen v Londýně za Mezinárodní den
studentstva.
17.11.1945 – Vstoupily v platnost Benešovy dekrety 122
a 123/1945 Sb. o zrušení německé univerzity v Praze a
německých technických škol v Praze a Brně
17.11. 1989 – Brutální zásah policie proti studentské
demonstraci v Praze vyvolal „Sametovou revoluci“.
17.11. 1558 – na anglický trůn nastoupila Alžběta I.
17.11. 1917 – Fan Vavřincová, spisovatelka
18.11. 1847 – Eliška Krásnohorská, česká spisovatelka (†
26. listopadu 1926)
18.11. 1852 – Mikoláš Aleš, český malíř a ilustrátor († 10.
července 1913)
19.11. 1923 – Helena Zmatlíková, ilustrátorka dětských
knížek († 4. dubna 2005)
21.11. 1344 – Jan Lucemburský položil základní kámen ke
gotické novostavbě katedrály svatého Víta, Václava a
Vojtěcha na Pražském hradě.
21.11.1347 – Karel IV. založil v Praze Na Slovanech
klášter slovanských benediktinů (Emauzy).

Magda Halamová
Radek Živný
Eliška Daňková (Hrubá)

STAROČESKÝ HOROSKOP
Toto období (21.11. - 30.11.)
je určeno, ve staročeském a
keltském horoskopu stromu JASAN
Štěstí přeje připraveným a na
člověka narozeného ve znamení
Jasanu toto pořekadlo platí
dvojnásob. Mají dar předvídat
události, které nastanou na
základě jejich rozhodnutí, což z
nich dělá neuvěřitelně schopné
stratégy, hlavně ve spojení s
jejich dobrými organizačními
schopnostmi. Obvykle bývají tito
lidé ambiciózní, rádi a rychle se učí novým věcem a nelépe
se jim daří plnit úkoly na poslední chvíli. Na vedoucí pozici
jsou přímo ideální, ale potřebují kolem sebe lidi, kteří za ně
dokončí to, čemu oni dali jméno a formu, neboť běh na
dlouhou trať není jejich nejsilnější stránka. V osobním
životě jsou nároční na pozornost protějšku, po kterém
vyžadují inteligenci a rovnocennost, jinak se nudí a
propadají pesimismu.
Ve vztazích bývají často sobečtí. I když dovedou naslouchat
potřebám svého protějšku, je pro ně samozřejmostí, že se
jim vše mnohonásobně vrátí. Pokud se tak ovšem nestane,
dokážou být velice nepříjemnými společníky. Jsou
přesvědčeni o svém postavení „hlavy rodiny“ a nesnesou
na tomto místě konkurenci. Fyzicky jsou na tom tito lidé
dobře, poznáte je i podle mladistvého vzhledu a vyzařující
energie, která z nich srší. Lidé narození ve znamení Jasanu
jsou vynikající týmoví hráči i vůdčí osobnosti. Mají
přirozenou autoritu a komunikační schopnosti, což z nich
dělá skvělé obchodníky, jednatele i politiky. Nemají rádi
stereotyp, tudíž vyhledávají kreativní práce s možností
osobního rozvoje.
------------------------------------------------------------------------------VÝZNAMNÉ DNY
14.11. - Světový den diabetu
15.11. - Den vězněných spisovatelů
16.11. - Mezinárodní den tolerance
17.11. - Státní svátek: Den boje za svobodu a demokracii,
Mezinárodní den studentstva, Mezinárodní nekuřácký den
19.11. - Světový den prevence týrání a zneužívání dětí, Světový
den toalet
20.11. - Světový den dětí
21.11. - Světový den pozdravů, Světový den televize
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BYLINKY BABKY KOŘENÁŘKY
KUKUŘICE
Kukuřice je nutričně velmi bohatou potravinou, i když na první pohled by se
nám mohla zdát příliš obyčejná. Naopak, je to neobyčejně zdravý zdroj
důležitých látek a energie pro naše tělo a mozek.
Kukuřice původně pochází z horských oblastí Peru, kde ji domorodé
obyvatelstvo nejspíš vyšlechtilo až do dnešní podoby. Pro svoji výživnost a
široké spektrum využití se tato plodina rozšířila do celého světa, také u nás
je její pěstování poměrně hojné. Využití nachází jak jako potravina pro nás,
lidi, a jako výchozí plodina pro další zpracování, tak jako krmivo pro chovná
zvířata.
Podle kvality zrna a tedy využití se dělí na 5 základních typů. Některé jsou
určeny pro přímou spotřebu a výrobu mouky, jiné slouží jako potrava pro
dobytek, jako základní surovina pro výrobu škrobu, nebo lisování oleje.
Kukuřici zvanou pop-corn není jistě třeba představovat, její popularita je
stále na vzestupu. Tzv. sladká kukuřice je tím typem, jehož vařené klasy se
běžně konzumují jako příloha k jídlu nebo samotné a jejíž zrna používáme
pro přípravu jídel.
Kukuřičná zrna mají neobvyklé vysoký obsah vitamínů skupiny B, a to
zejména thiaminu (B1), dále biotinu (B3), kyseliny pantotenové (B5) a kyseliny listové (B9). Všechny
tyto vitamíny jsou nezbytné pro správnou funkci našich orgánu a metabolické procesy organismu.
Z minerálních látek jsou v kukuřici zastoupeny hlavně železo, hořčík, zinek, mangan a selen, opět
nepostradatelné stopové prvky, např. pro krvetvorbu, okysličování buněk, správnou hladinu
hormonů, plodnost a potenci, zdravou pleť a hezké vlasy.
Mimo to je v kukuřici značný podíl cukrů - konkrétně glukózy, která je zdrojem energie pro naši vitalitu
jak tělesnou, tak mentální. V této obilovině nalezneme též mnoho vlákniny, bílkovin a nenasycených
mastných kyselin, její výživnost je opravdu značná.
Jak jsme zmínili, dostatečná hladina glukózy v krvi zajišťuje našemu mozku přísun energie a nutnou dávku
odolnosti vůči negativním impulzům. Naopak nedostatek glukózy má za následek mentální únavu, podrážděnost a
náchylnost ke stresovému chování. Kukuřice navíc obsahuje i mnoho thiaminu a dalších vitamínů skup. B a
minerálů s pozitivním vlivem na naši mentální kondici. Tento koktejl biologicky aktivních látek je ideální potravou
pro náš mozek. Kukuřice nám dodává energii a stimuluje mozkovou činnost, a zároveň zvyšuje naši odolnost vůči
stresu a podporuje soustředění.
U dětí předškolního a školního věku a v období dospívání je kukuřice zdrojem jak energie, tak látek
nezbytných pro zdravý vývoj, jak fyzický, tak mentální. U dospělých a starších lidí zase pomůže
udržet kondici a celkovou vitalitu, pevné nervy a odolnost vůči stresu, pohlavní výkonnost a funkční
imunitní systém. Má pozitivní vliv na kvalitu našich vlasů, kůže, nehtů a vazivových tkáni a svalové
hmoty, je tedy i potravinou pro krásu.
Kukuřici můžeme upravovat mnoha způsoby. Mladé šťavnaté klasy se dají jíst syrové, buď samotné, nebo v
zeleninovém salátu, mají velmi příjemnou, nasládlou chuť. Tradičně se ale také přidávají do pokrmů např. asijské
a mexické kuchyně, můžeme je lehce osmažené vmíchat např. do rýže nebo těstovin, popř. je sterilizovat v octě,
podobně, jako okurky.
Zralé, ale ještě neztvrdlé palice sladké kukuřice, které
lze koupit jak čerstvé, tak zmražené, jsou výtečnou
přílohou k jídlům. Dají se povařit v solené vodě,
upravit na páře, péct, nebo grilovat. Samotná zrna
můžeme připravit stejným způsobem. Běžně je
koupíme i mražená, nebo sterilovaná, hodí se do
pokrmů z rýže a těstovin, do polévek, salátů, nebo
opět jako příloha k masitým pokrmům.
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ZAHRADA
Začíná zima, udělejte si
výlet a podívejte se, co je
nového v Botanické
zahradě v Liberci.
Botanická zahrada Liberec je
nejstarší v České republice,
překročila 110 let věku.
Dlouhá historie je dobrým
základem pro jakousi
spolehlivost kvality.
Botanická zahrada Liberec,
Purkyňova 630/1,
vchod: Lesní ulice, blízko tramvajové
zastávky Botanická - ZOO
tel.: 485 252 811, fax: 485 252 833
e-mail: info@botanyliberec.cz
http://www.botaniliberec.cz/index.php

Otevírací hodiny :
Otevřeno je každý den ( Po - Ne )
8 - 16 hod. během zimního času
8 - 18 hod. během letního času
Bezbariérové zařízení.
Vstup se psy není dovolen.

Exotické skvosty
Kdo by se rád pohledem potěšil na nějakou tu exotiku v podzimním chladném a lehce
ponurém počasí, nechť zavítá do Botanické zahrady Liberec. Vitríny s orchidejemi jsou
naplněny úžasnými kvetoucími rostlinami z celého světa!
Phragmipedium, Paphiopedilum, Cymbidium, Vanda, Cattleya, Dendrobium,
Bulbophyllum, Epidendrum, Stanhopea, Oncidium, Miltonia, Masdevallia, Coelogyne,
Catasetum, Ada, Renanthera, Dracula, Cypripedium, Habenaria, Ansellia, Odontoglossum,
Gongora, Eulophia, Brassia – to zmiňuji jen pár příkladů z celkového počtu cca 850 rodů a
na 20 000 druhů!
Gesneriaceae ve vitríně
“Gesnerky” – tak se u nás mezi zahradníky hantýrkou nazývá pestrá skupina rostlin z čeledi
Gesneriaceae (podpětovité). Pečuje o ně zahradnice specialistka Petra Urbanová, která je také
do vitríny umístěné v horní etáži skleníků naaranžovala.
Zástupci této čeledi se vyskytují v tropických a subtropických oblastech prakticky celého světa.
Jedná se celkem asi o 3000 druhů zařazených do 150 příslušných rodů! Ve vitríně můžete
kupříkladu spatřit některé botanické zástupce rodů běžně pěstovaných v domácích
podmínkách. Velmi oblíbené pokojové rostliny jsou kultivary rodu Saintpaulia (africká fialka),
kterých bylo během 20. století vyšlechtěno na 12 000! Ke kultivaci v domácích podmínkách se
hodí i některé odrůdy rodu Streptocarpus či Sinningia. Vyjma prošlechtěných kultivarů je však
pěstování této skupiny obtížné.
Nejmenší a největší masožravé rostliny
Pan ředitel RNDr. Miloslav Studnička, CSc. do pavilonu masožravých rostlin umístil dočasnou
ukázku právě kvetoucích nejmenších masožravých rostlin světa – bublinatek (Utricularia). To
jsou velmi zajímavé, avšak velmi nepatrné rostlinky, které ani nejsou nijak krvelačné. Svými
lapacími měchýřky totiž loví na principu podtlaku mikroskopický plankton.
To láčkovky, to je jiné kafe! A doslova! Když se mi při práci ve vitríně, kde jsou láčkovky
(Nepenthes) umístěny, podaří vylít na sebe obsah natrávené tekutiny hnědé barvy,
odporného zápachu a se zbytky nestrávených švábích těl, to je pak o zábavu postaráno…
Kořistí láčkovek totiž bývá většinou hmyz (v naší BZ jsou to často z tropů zavlečení švábi),
ale větší druhy jako např. N. rajah mohou v přírodě ulovit i drobné obratlovce.
V expozici mohou návštěvníci obdivovat množství druhů z rozsáhlé sbírky rodu Nepenthes s
nejrůznějšími velikostmi a tvary láček. Opravdu je na co se dívat.
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LOUŽNICKÉ DOBRŮTKY

TORTILLY S KUKUŘICÍ A ŠPENÁTEM
12 velkých tortill, Na náplň: 2 lžíce rostlinného oleje + na vytření pekáčku a
potření alobalu, 1 velká cibule, nakrájená, 300 g mletého masa (směs),
několik naložených feferonek, pokrájených, 2 lžičky chilli koření, 1 velká
plechovka kukuřice, 1 krabice sekaného mraženého špenátu, povoleného, 300
ml zakysané smetany, 200 g strouhaného sýra typu čedar, ½ lžičky soli, Na
doplnění: 180 ml mexické salsa verde (zelené omáčky) nebo avokádové
guacamole, hrst jemně nasekaného koriandru.
Mřížku umístěte do spodní třetiny trouby a tu rozehřejte na 180 stupňů. Pekáček vymastěte, stejně jako jednu
stranu alobalu na překrytí pekáče. Olej rozehřejte v pánvi na středně silném plameni. Vsypte cibuli a smažte, až
zesklovatí, asi čtyři minuty. Přidejte maso, dobře promíchejte a opékejte zhruba čtvrt hodiny. Během opékání do
něj vmíchejte feferonky a chilli. Stáhněte z ohně a vmíchejte špenát, kukuřici, polovinu zakysané smetany i sýra a
sůl. Tortilly zabalte do vlhkého ubrousku, vložte do mikrovlnky a zahřívejte asi minutu na nejvyšší stupeň, až se
placky prohřejí a půjdou snadno rolovat. Přikryjte je utěrkou, aby zůstaly teplé, a vždy, když jednu placku
odeberete, ostatní opět přikryjte. Doprostřed každé tortilly navršte trochu náplně a placku stočte do kornoutku.
Tortilly pokládejte těsně vedle sebe do pekáčku švem dolů, ale můžete z nich i vytvarovat ‚kytku‘, tedy klást je do
formy nastojato. Těsně překryjte alobalem a pečte asi půl hodiny. Omáčku a zbylou smetanu promíchejte, potřete
placky a vše posypte zbylým sýrem a koriandrem. Nepřikryté vraťte do trouby a pečte deset minut, až se sýr
rozteče a začne bublat. Ihned podávejte.
ASIJSKÁ KUKUŘIČNÁ POLÉVKA
Olej, 1 stroužek česneku, 2 zelené jarní cibulky, 1l kuřecího vývaru, jedno
kuřecí prso, nakrájené na malé na tenké plátky, 300g kukuřičných zrn, 300g
mixované kukuřice (není-li k dostání, stačí promixovat obyčejná zrna v
mixéru; rozhodně nekupujte nejlevnější typu Albert apod, není tak sladká),
vajíčko, 1 lžíci kukuřičné mouky, voda, sůl (jen je-li třeba).
Cibulku a česnek nakrájíme/podrtíme (nemáme-li drtič česneku, stačí nastrouhat, popř. nakrájet na kousky a
podrtit pod jídelním nožem). Zlehka cibulku a česnek osmažíme na oleji. Přidáme vývar, přivedeme k varu a
vložíme kuře. Vaříme, dokud kuře není dobře provařené (krájet je ideální v lehce nerozmrzlém stavu, plátky jsou
jemnější). Poté přidáme oba druhy kukuřice a opět krátce povaříme, než kukuřice trochu změkne.
Přidáme mouku rozmíchanou v troše vody a chvíli vaříme, než polévka zhoustne. Nakonec rozklepneme do
polévky vajíčko, důkladně promícháme, odstavíme a podáváme s pár tenkými kolečky jarní cibulky (pro
pikantnější chuť lze podávat také s pár kroužky nakrájené chilli papričky).
INDIÁNSKÉ KUŘE
2 lžíce burských oříšků, 10 mandlí, 4 sušené meruňky, 2 větší rajčata,
jednu středně velkou kapii, 300 g kuřecích prsou, 2 lžíce oleje, špetka
mleté skořice, 100 ml pomerančového džusu, 4 lžíce vyloupané mražené
kukuřice, lžičku rozpuštěné hořké čokolády.
Do mixéru vhoďte 2 lžíce burských oříšků, 10 mandlí, 4 sušené meruňky,
2 větší rajčata a jednu středně velkou kapii. Všechno rozmixujte na jemnou pastu a nechte chvíli odpočívat.
Mezitím připravte maso: 300 g kuřecích prsou lehce poklepejte, nakrájejte na kostky, osolte a zprudka opečte na
2 lžících rozpáleného oleje. Orestované kuře posypte špetkou mleté skořice a podlijte 100 ml pomerančového
džusu. Přiveďte k varu a poté přidejte rozmixovanou pastu a 4 lžíce vyloupané mražené kukuřice. Asi tak deset
minut poduste – kuřecí kostky by měly být obalené v pastě, ze které se musí odpařit přebytečná tekutina. Na
závěr podle chuti dosolte a přidejte lžičku rozpuštěné hořké čokolády. Důkladně promíchejte a okamžitě
podávejte. Dětem indiánské kuře nejvíce chutná s rýží nebo různě upravenými bramborami.
PERNÍČKY PANÍ DANY
900g hladké mouky – prosáté, 300g moučkového cukru, 250g medu rozpuštěného v
1/8 vody, 1 lžíce perníkového koření, 1 lžíce kakaa, 1 čajová lžička cukrářského droždí
(Uhličitan amonný), nebo soda či prášek do pečiva, 1 vejce, 3 žloutky – těsto z těchto
surovin zpracujte a nechte 2 – 7 dní v lednici ve folii odpočinout.
Pak vyválejte a vykrajujte perníčky. Klaďte na plech vymazaný včelím voskem, před
dopečením potírejte přecezeným bílkem rozšlehaným s kakaem a troškou rumu, po

upečení potřete znovu.
Zdobte bílkovou polevou - 1 bílek (čerstvý), 20 dkg cukru moučka 3x přesátý, 1 lžíce vymačkané šťávy z citrónu
(přecedit) – polevu také nechte nejlépe přes noc v chladu zakrytou folií odpočinout.
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Postava myslivce se objevovala v různý pohádkách, např. postava čerta bývá často
zobrazována v mysliveckém stejnokroji. S myslivostí byl také spojen vznik různých
hudebních děl, která tvoří nedílnou součást mysliveckých ceremonií.
Myslivcům byla odedávna připisována čarovná moc. Jejich takřka neustálý pobyt v
lesním šeru a tichu vzbuzoval v lidech představy o jejich kouzelné moci a spojení s
tajemnými silami. Říkalo se, že prý myslivci v lese trhají čarovné byliny, že kule do
zbraní lijí zvláštním způsobem a zvěř
je prý poslouchá na slovo. Dokonce
se proslýchalo, že mají myslivci
spolky s ďáblem a možná proto si
lidé představovali lidskou podobu
vyslance pekel, tedy čerta jako myslivce. Pytláci se
neodvažovali vystřelit na myslivce, protože věřili, že by se
kulka od myslivce odrazila a zasáhla střelce.Když přišel někdo
nový do mysliveckého učení, dal si mistr pozor na to, co jeho
učeň zastřelil jako první. Trefil-li čtyřnohé zvíře, znamenalo to,
že zůstane u myslivců dlouho. Zastřelil-li ale ptáka, tvrdilo se,
že mysliveckou službu brzy opustí. Myslivcům a rybářům, kteří
šli na lov, nepřál nikdo zdaru, protože se věřilo, že by se jim
pak lov nevydařil. Pokud měl někdo za to, že je jeho ručnice začarovaná, měl potřít hlaveň zastřeleného zvířete.
K myslivosti patří v první řadě mimořádná míra etiky. Ten, kdo rozhoduje o životě a smrti jiné bytosti, musí být
k tomu morálně připraven a to zvláště dnes, kdy myslivec nechová zvěř proto, aby ji usmrcoval pro obživu, ale
usmrcoval jen jedince churavé, slabé, do chovu nevhodné a nad kmenové stavy přespočetné proto, aby
zachoval celek přírody. Musí tedy o životě zvěře a o přírodě vůbec vědět mnoho, aby své rozhodnutí obhájil
před sebou samým i svými druhy. Rytířsky musí vidět ve zvěři nikoliv
jen živý terč, ale partnera s právem na rovnost šancí. Z toho důvodu
není možno pokládat myslivost za druh sportu. Myslivost má však
hlubší smysl, je to široký pojem, zahrnující i složku hospodářskou, lov
popřípadě střelba je pouze jednou z jejich stránek. Střelectví jako
takové je ovšem druhem sportu. Při střeleckém sportu je cílový objekt
lhostejný, střelba je účelem. V myslivosti hraje při střelbě na lovu
cílový objekt rozhodující úlohu, pro myslivce je též předmětem
ochrany, péče a uváženého výběru. Střelba je zde pouze
prostředkem.
I když to žádný zákon nezakazuje, v duchu myslivecké etiky myslivec
například nevystřelí na panáčkujícího zajíce, nebo na bažanta, pokud
neletí. Musí-li odstřelit slabou srnu se špatně vyvinutým srnčetem, střílí nejprve mládě, které by bez matky s
jistotou uhynulo. A to je pouhý zlomek modelových situací, kde záleží na myslivecké etice. Právě tedy tato patří
na první místo do souboru mysliveckých zvyků a tradic. A jest si jen přáti, aby myslivci naplnili
skutky parolu, kterou myslivecký spisovatel František Vodička deklaroval v roce 1948 ve své
knize “Zvěř a myslivost ve světle věků”: Kdo je dobrým myslivcem, je i dobrým člověkem.
POSLEDNÍ LEČ –Završením veškeré snahy a odměnou je v neposlední řadě zážitek z
poslední leče. Myslivecká zábava "POSLEDNÍ LEČ" je již každoroční tradicí konanou i
v naší obci (akce se koná v Loužnici od roku 2006).
Poslední leč je zopakováním všech úspěchů, zklamání, hodnocení lovů, předání zkušenosti
mladším začínajícím myslivcům, ale také povídky opředené mysliveckou latinou u sklenky dobrého vína.
Příjemnou atmosféru navodí hudba, tanec a zvěřinová večeře. Pro veřejnost je jistě zajímavá zvěřinová
tombola.
Myslivecké knoflíky
300 g hladké mouky, 200 g tuku, 80 g práškového cukru, 1 vejce, 1 žloutek, 1 lžíce
rumu, špetka vanilky. NÁPLŇ: 2 bílky, 100 g pískového cukru, 100 g nastrouhaných
ořechů, půlky ořechů na ozdobení.
Odleželé těsto rozválíme a vykrájíme z něj kolečka o průměru asi 3 cm. Přendáme je na plech a
ve vyhřáté troubě je dobleda upečeme. Mezitím z bílků a cukru ušleháme tuhý sníh a promícháme
jej s ořechy. Na kolečka doprostřed nastříkáme trochu sněhu, poklademe půlkami ořechů, vložíme
zpět do trouby, teplotu snížíme na 170 °C a těsto dopečeme. Pečivo ihned sesuneme na
podložku, po vychladnutí je uložíme v chladu a necháme odležet.
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Z HISTORIE

Z Loužnické kroniky:

… Na mládež se sice hubuje, no to už je tak vžité,
že ti starší hubují vždy zase na ty mladé, ale
nehvíce hubují ti, kteří sami v mládí byli největší
rošťáci.
Většina dětí po vychození osmileté školy jde na
další vzdělání, povětšina na průmyslové a
výběrové školy, někteří také na jedenáctiletku. Tak
např. z jednoho ročníku osmileté školy v Zásadě
šlo z 35 žáků 25 na vyšší školy, několik na řemeslo
a několik málo přímo do zaměstnání.
Významnou událostí roku 1957 bylo také vypuštění
první sovětské umělé družice. Byla vypuštěna dne
4.října 1957, dostala se do vesmíru a vesele
kroužila kolem naší planety. Byla to první umělá
družice země, kterou dokázali lidé vypustiti do
vesmíru.
Toho se však zalekl toho jeden loužnický občan
tak, že v rozčilení rozbil v hospodě tácek od piva
na kousky. Družice však toho nedbala, kroužila
dále a ještě si při tom pohvizdovala a nežli jsme
tuto kroniku za období do konce roku 1957
dopsali, krouží již ve vesmíru první meziplanetární
kosmická raketa, obíhá kolem slunce a k naší
radosti je to zase raketa sovětská. Nevíme co
tomu říká ten ulekaný občan, zda už pochopil, že
už „to“ létá tak rychle, že to už ani asi nezabrzdí,
ani nezastaví.
Společenský život v naší obci, který byl počátkem
tohoto desetiletí tak nějak rozladěný, se ve druhé
polovině desetiletí značně usměrnil. O kulturní
život se starají tyto složky:
1. Kulturní a osvětová komise při MNV
2. Osvětová Jizba a obecní knihovna, která je součástí OJ
3. Dobře pracuje VŽ při MNV
4. ČSČK zajišťuje akce z oboru zdravovědy a hygieny.
5. Velmi pěknou činnost vyvíjí pěvecký kroužek, který řídí K.
Motejlek a byl utvořen při ZV ROH – ŽBS závod 03.
6. Závodní výbor ROH ŽBS – závod 03, má vlastivědný kroužek,
který se zaměřuje na pořádání výletů, zájezdů a exkursí pro
zaměstnance závodu. Má také svoji vlastní knihovnu.
7. Požární jednota pečuje o výcvik a výchovu požárníků.
8. Odbočka svazu přátel SSSR – z počátku pracovala, ale
v poslední době pozaspává, ale doufáme, že se také probudí.
9. Odbočka ČSM má možnosti i někdy chuť do práce, ale chybí ji
dobrý vedoucí.
10. Tělocvičná jednota Jiskra se také v posledních dvou letech
probudila ze spánku. Zásluhou s. Ivy Adamičkové, cvičí u nás
děvčata, kterých se Iva obětavě ujala. Pomáhají jí děvčata Olga Špidlenová a Jana Vavřínová.
Žáky a dorostence připravil na veřejné vystoupení při oslavě 70 let výročí založení Sokola v naší obci s. Boh.
Pavlata. Pomáhal mu Mirek Kramář a Jaroslav Hnídek…….
Pokračování příště……..

(Foto: 1 – Tablo Pěveckého kroužku, 2 – Pěvecký kroužek, 3 – Tělocvičná Jednota)
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Dva myslivci se vydali na lov kachen. Ještě se ani pořádně
nestačili připravit, když vyplašili celé hejno. Oba rychle zamířili.
„Kterou bereš?” zeptal se první. „Tu, která spadne první...”
Potkají se dva myslivci: „Proč jdeš na hon v takovém hrozném
počasí?” „Možná budu mít štěstí a nějakého zajíce zabije blesk!”
„Nebuď dneska na lovu moc dlouho,” nabádá myslivce žena.
„Cítím, že se žene pořádná bouřka.” „Neboj,” odvětí manžel, „já
žádnej blesk netrefím.”
Jak poznáš ožralého myslivce? Huláká na lesy.
Myslivec vyčítavě promlouvá ke svému jezevčíkovi: „Dobře, pro
dnešek ještě půjdu já, ale příště už do té nory bez řečí vlezeš
ty!”
Potkají se dva myslivci: „Kam jdeš?” „Nakoupit.” „Tak proč máš
u sebe tu flintu?” „Nejsem milionář!”
Co znamená, že vykouříme lišku z nory? Nabídneme jí cigaretu.
Hajná připomíná manželovi: „Pepane, zítra je to zrovinka
pětadvacet let, co jsme se brali. Měl bys zastřelit bažanta!”
Myslivec na to: „Prosím tě, copak ten chudák za to může?”
Tichá zasněžená krajina. Padne výstřel. Kontrola přátel: “Josef,
žiješ?” “Jo.” “Karle žiješ?” “Jo.” “Chlapi, vypadá to, že jsem
konečně dostal divočáka.”
Hajný se chlubí v hospodě, jakého měl chytrého psa: „Pánové,
jak velký kus dřeva jsem mu ukázal, tak velkého zajíce ulovil.
Škoda, že ho už nemám.” „A co se mu stalo?” „Minulý týden mu
stará ukázala žehlící prkno a od té doby se ještě nevrátil!”
Leží to u lesa ve škarpě, je to zelený a dělá to pořád dokola šlip,
šlip, šlip... Jestlipak víte, co to může být? Je to ožralej hajnej,
kterej se snaží zpívat Šly panenky silnicí.
Medvěd má vypracovaný seznam zvířátek, která sežere. Přijde
liška: "Medvěde, máš mě na seznamu?" "Mám." "A sežereš mě?"
"Sežeru." "Můžu se jít rozloučit s rodinou?" "Můžeš." Medvěd
sežral lišku a přijde vlk: "Medvěde, máš mě na seznamu?"
"Mám." "A sežereš mě?" "Sežeru." "Můžu se jít rozloučit s
rodinou?" "Můžeš." Medvěd sežral vlka a přijde zajíc: Medvěde,
máš mě na seznamu?" "Mám." "A mohl bys mě vyškrtnout?"
"Mohl."

MOUDRÁ VĚTA
„Pokud má daň z cigaret odradit lidi od kouření, daň z alkoholu odradit lidi od pití, tak daň
ze mzdy plně pochopili pouze cikáni ....“
TIRÁŽ
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