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BENEFIČNÍ VEČEŘE “DEN DÍKŮVZDÁNÍ V ČECHÁCH”
Rádi bychom Vás pozvali na speciální benefiční večeři k
americkém svátku Den díkůvzdání a prvnímu výročí knihovny
Blue Owl / Modrá sova, před naším večerním benefičním
koncertem.
Výtěžek z obou akcí pomůže Modré sově, aby nadále mohla
pomáhat všem mladým studentům angličtiny v dalším roce!
Plánujeme tradiční americkou večeři ke Dni díkůvzdání
"se vším všudy" v Sokolovně v Loužnici v 18 hodin v sobotu 26. listopadu.
Kapacita je omezená, tak dejte nám prosím vědět, pokud se chcete
zúčastnit, kolik lidí (včetně dětí), a pokud máte nějaké preference sezení
(spolu s jinou rodinou, přáteli, sousedy, atd.) nejpozději do 24. listopadu.
Cena večeře je 300 Kč; 150 Kč za dítě mladší než 12 let. V ceně je vstup na večerní
rockový koncert a jeden alkoholický nebo nealkoholický nápoj.
Rezervace na 721 518 385, info@modrasova.org nebo v knihovně.
Doufáme, že budete mít možnost být s námi při této oslavě prvního výročí Modré
sovy a americkým národním svátkem.
Jsme velmi vděční všem, kteří pomohli Modré sově, aby v uplynulém roce "letěla", a
speciální poděkování patří obci Loužnice za laskavou podporu na tuto akci.
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

ZE SPORTU

V neděli 20. 11. 2016 a 27. 11. 2016 se
Florbal nebude hrát, z důvodu přípravy a
úklidu velkého sálu na benefiční akci
Modré sovy.
Další florbal bude v neděli 4. 12. 2016
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VÁNOČNÍ STROM
Vánoční strom je na místě. Letošní Vánoční strom věnovala rodina Černých z Loužnice.
Krásnou hvězdu vyrobil Filip Skrbek.
Během neděle byl strom ozdoben světýlky a tak je připraven na sobotní slavnostní rozsvícení.
„Stará sokolovna“ – místo, kde stávala sokolovna od roku1920-23 do roku 1957, nyní obecní plac.
GPS: 50.6824869N, 15.2691103E
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26. 11. 2016 – SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU.
Poprvé se v Loužnici uskuteční slavnostní rozsvícení Vánočního stromu, v místě, kde stávala Stará
sokolovna.

26. 11. 2016 – DEN DÍKUVZDÁNÍ MODRÁ SOVA – Kulturní dům.
Přijďte oslavit roční výročí otevření americké knihovny Modrá sova v Loužnici, s tradičním jídlem, které
se podává na den Díkuvzdání a s programem, který je připraven.

3. 12. 2016 – BARBORKY – Tento den můžete potkat v naší obci družinu „Barborek“, které
dětem nosí sladkosti a kytičku – Barborku, z dřínu – ten vykvétá na jaře, v Loužnici jako první.

5. 12. 2016 – MIKULÁŠ – Tento den, v podvečer, se ke zvoničce snese poselstvo z nebes,
svatý Mikuláš a Andělé, a z pod skály, vylezou z pekla čerti, aby společně prošli naší obcí a navštívili
Loužnické dětičky.

24.12. 2016 - ŠTĚDRODENNÍ PROCHÁZKA SE SVAŘÁKEM - Tak jako minulých
letech i letos na Štědrý den, odpoledne ve 14.30 hodin. Sejdeme se u rybníka u Banána a popřejeme
si krásný sváteční den. Teplé nápoje sebou.

SILVESTR 2016/2017 – 31. 12. 2016 - Letošní Silvestr v Hospůdce Na Záduší, bude!
Všichni jsou srdečně zváni.
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NA JACHTĚ KOLEM SVĚTA
Pondělí 28. listopadu od 18 hodin
KC Kino Železný Brod
Cestopisná přednáška Jaroslava Bernta z Loužnice o plavbě kolem světa
lodí SAYONARA, kterou si splnil svůj životní sen. Na cestě, která trvala 3
roky a 45 dnů, uplul 36 478 mil a navštívil 28 států.
Více na: http://www.sysayonara.cz/
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KNIHOVNA MODRÁ SOVA

http://www.blueowlbohemia.com/
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Tuto sobotu, v modré sově, děti hráli hry a malovali k tématu amerického svátku Díkuvzdání. Při tom se dozvěděli
o významu tohoto amerického svátku a o tom, jak se tradičně slaví.

http://www.blueowlbohemia.com/
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ZE SVĚTA
MALÁ SKÁLA, TANVALD - V anketě Dobrovolní
hasiči 2016 uspěli hasiči z Malé Skály i Tanvaldu
Šumburku. Oba zástupci z Jablonecka uspěli, do Malé
Skály a Tanvaldu zamíří nové vybavení pro
dobrovolné hasiče. „Na slavnostní vyhlášení do Brna
jsme jeli společně autem, nazpátek jsme vezli dvě
Skleněné helmy, dvě motorové pily a dva šeky po
osmdesát tisících korun," přiblížil Michal Rezler,
starosta obce Malá Skála, zároveň i starosta místní
SDH. Maloskalští hasiči bojovali o hlasy veřejnosti v
kategorii o nejlepší jednotku sboru dobrovolných
hasičů obce v oblasti Východ Čech (Pardubický,
Královéhradecký a Liberecký kraj), Šumburští v
kategorii SDH z oblasti východní Čechy s celkovým
počtem 959 hlasů. Zásahová jednotka SDH Malá
Skála se do povědomí dostala úspěšným zásahem při
tragickém požáru firmy Agba v Turnově v prosinci
loňského roku. „Nejdřív jsme ven ze skladu vyvezli
ještěrku a další techniku a za tím objevili různé sudy a barely. Pak jsme díky upozornění místního technika našli také
lahve s propan butanem a další nádrže, které jsem vyvážel tou ještěrkou," vzpomněl Petr Prokop, velitel JSDH Malá
Skála. Společně s velitelem JSDHO Turnov Martinem Bartoníčkem byl v lednu vyznamenán Záslužnou medailí IZS
Libereckého kraje II. stupně. Letos se do ankety přihlásilo 143 týmů. Více na adhr.cz.
JIZERSKÉ HORY - Obnova rašeliniště v přírodní
rezervaci Nová louka a opravy turistických stezek v
Jizerských horách.
Na tyto účely půjdou peníze z letošního výtěžku
kalendáře Zaostřeno na Jizerky, který vydává
Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor, a to
už pošesté. „Naším dlouhodobým cílem bylo nejen
vydávat kalendář pro všechny milovníky Jizerských
hor, ale zároveň tomuto pohoří pomoci. A jsem
přesvědčen, že se povedlo obě věci skloubit. Lidé si
mohou přinést domů pěkné fotografie ve formě
kalendáře a zároveň přispějí na dobrou věc," říká
Ondřej Petrovský, ředitel nadace. Nástěnné
kalendáře ve formátu A2 jsou za 300 Kč k dostání v
infocentrech v Liberci, Bedřichově, Josefově Dole,
Tanvaldu a Eurocentru v Jablonci nebo přímo v
sídle nadace, v Matoušově ulici v Liberci.
Vloni se vytisklo 1 400 kusů, které byly ihned
rozebrány. „Kvůli velikému zájmu jsme se letos rozhodli náklad ještě navýšit. Lidé oceňují nejen nádherné snímky, ale i
to, že je sestaven z fotografií různých autorů a každý má trochu jiné nahlížení na Jizerské hory," přiblížil Petrovský.
Ostatně mezi soutěžními snímky vybírali i čtenáři Libereckého deníku, kteří hlasovali na internetu.
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TANVALD - V úterý 15. listopadu bylo za
přítomnosti starostů, zastupitelů města a
ředitelů škol otevřeno středisko volného času
v Tanvaldě. Přítomní si prohlédli krásné a
moderně vytvořené prostory, ředitelka
Helena Beranová všechny seznámila s
činností a možnostmi, které nově
zrekonstruovaná budova nabízí. Starosta
města Tanvald Vladimír Vyhnálek pohovořil o
průběhu rekonstrukce a finančních
nákladech, které město do rekonstrukce
vložilo. Suterénní prostory jsou proměněny
na volnočasový klub a informační centrum
mládeže. Své místo zde najdou nejen školáci
a studenti, ale i maminky s malými dětmi a
senioři. V letošním roce bylo otevřeno 47
zájmových útvarů, které navštěvuje na 500 dětí, studentů a dospělých z Tanvaldu a širokého okolí. Kromě
pravidelné činnosti pořádá Středisko volného času Tanvald mnoho jednorázových akcí a spolupracuje se školami
a zájmovými organizacemi ve městě Tanvald a okolí.
LIBERECKÝ KRAJ - Mrznoucí srážky a ledovka v
průběhu úterního podvečera a v noci na středu
zaměstnaly při několika nehodách krajské hasiče i
záchranáře. Zvýšený počet tísňových výzev k úrazům
převzali dispečeři zdravotnického operačního střediska
ZZS LK z celého Libereckého kraje, především pak z
Liberecka a Jablonecka. „Záchranáři ošetřili 14 chodců
s lehkými zraněními horních či dolních končetin nebo
hlavy. Zasahovali také u dvou dopravních nehod, které
si vyžádaly tři lehká zranění. V průběhu středečního
rána ošetřili dalších pět lidí po pádu na ledu a jednu
řidičku osobního vozu. Všichni utrpěli pouze lehká
zranění," uvedla tisková mluvčí ZZS Libereckého kraje
Lenka Moravcová. Zledovatělé silnice komplikovaly i
samotné výjezdy sanitních vozidel. Ve dvou případech
musely výjezdové skupiny s pacientem čekat na silnici
na posypové vozy, aby mohly bezpečně pokračovat v jízdě do zdravotnických zařízení. „V úterý ve 22.05 byl
hasičům ohlášen zapadlý posypový vůz na silnici mezi Jítravou a Zdislavou. Na místě zasahovali profesionální
hasiči z Jablonného v Podještědí a liberečtí drážní hasiči s jeřábem. Událost se obešla bez úniku provozních
kapalin a bez zranění. Kvůli špatně sjízdné komunikaci bylo v úseku odstaveno několik neosvětlených aut bez
řidičů. Hasiči místa označili světelnými LED puky a prostor zásahu osvětlili stožárem z cisterny," sdělila tisková
mluvčí HZS Libereckého kraje Zdenka Štrauchová. Právě kvůli jednomu z odstavených aut nebylo možné ustavit
těžkou techniku, a proto musel být nejprve dopátrán majitel vozu, kterého hasiči kontaktovali s prosbou o klíče.
Po odjezdu osobního auta začaly vyprošťovací práce řetězovými úvazky. Při vyprošťování si museli hasiči počínat
opatrně, neboť sypač byl naložen z poloviny technickou posypovou solí a mohlo dojít ke změně jeho těžiště.
Zásah trval tři hodiny. Nehoda se večer před 20. hodinou nevyhnula jabloneckým profesionálním hasičům
jedoucím do Rádla, kde jim byla nahlášená nehoda s možností pádu auta ze stráně. Po cestě měli hasiči sami na
zledovatělém úseku nehodu, u které se zranili dva příslušníci HZS Libereckého kraje.
Ve středu ráno vyjížděli před 8. hodinou jilemničtí profesionální hasiči k nehodě v části obce Hrabačov, kde sjela
řidička mimo komunikaci. Bez zranění i úniku provozních náplní se obešla další nehoda, ke které došlo před půl
devátou v České Lípě. „U ledovky je velmi složité odhadnout přesně na jakém území a v jakém čase nastane,"
vysvětlil Petr Šén, ředitel společnosti Silnice LK a.s., která má na starosti zimní údržbu krajských silnic na území
Libereckého kraje. Ledovka způsobila největší komplikace v dopravě na území měst Liberec a Jablonec nad
Nisou, ale postihla i další části Libereckého kraje.
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KULTURA a POZVÁNKY
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MINIMUZEUM SKLENĚNÝCH BETLÉMŮ ŽELEZNÝ BROD
O letošním Adventu a Vánocích bude minimuzeum otevřeno po všechny adventní soboty a neděle
a také 25., 26., 27. a 28. 12. vždy od 13 do 17 hodin.
Dále v rámci akce Zimní sklářské pátky (= prohlídka více sklářských firem)
o všech zimních pátcích od 11 do 14 hodin.
MIMO TO LZE DOMLUVIT OTEVŘENÍ I JINDY - INDIVIDUÁLNĚ,
NA TELEFONU 777 168 470.
TĚŠÍM SE NA VÁS.
Novinkou letošní zimy bude rozšíření výstavy skleněných betlémů v mé zahradě u domu v Hluboké
115 (hned vedle nad budovou minimuzea, v památkové rezervaci Trávníky).
Instalovala jsem tam své betlémy už dříve (viz foto), ale tentokrát bude tato venkovní expozice ještě
rozšířena a doplněna o další betlémy a další večerní osvětlení.
Zvu Vás tímto jak do minimuzea, ale i na adventní a vánoční procházku památkovou rezervací
Trávníky s výše uvedenou venkovní expozicí betlémů.
Přeji Vám krásný zážitek a radostné a pokojné Vánoce i Advent.
Alena Kortanová
http://minimuzeum.wixsite.com/betlemy
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RESTAURACE OTEVŘENA
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NOVÝ WEB PRO VŠECHNY MAMINKY JE SPUŠTĚN
Paní Lenka Havrdová ze Zásady, v těchto dnech, spustila velký a krásný
projekt pro maminky, ale také babičky a tatínky, prostě pro všechny,
kterým není lhostejná bezpečnost, starost i radost jejich dětí.
Podívejte se sami!
Zapojte se také a buďte vždy informováni kvalitními informacemi.

http://mamain.cz/

https://www.facebook.com/mamain.cz/?fref=nf
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ČERNÁ KRONIKA
JABLONEC NAD NISOU – V pondělí 14. listopadu před jedenáctou hodinou 42letý řidič osobního vozidla Ford Focus přijížděl
po vedlejší komunikaci do křižovatky ulic 28. října a Rýnovická v Jablonci nad Nisou, a to ze směru od nemocnice. Ve stejný
okamžik po hlavní silnici projíždělo vozidlo Kia Sportage, jehož řidič už nedokázal střetu zabránit. Výsledkem tohoto nedání
přednosti je poškození vozidel, žulového oplocení přilehlého domu a lehká zranění obou řidičů. Alkohol dopravní policisté na
místě vyloučili provedenými dechovými zkouškami. Viníka nehody čeká správní řízení, ve kterém bude mimo jiné vysvětlovat,
proč jel na letních pneumatikách.
JABLONEC NAD NISOU –V neděli 13. listopadu po osmé hodině večer v Jablonci nad Nisou v ulici Liberecká, cestoval 70letý
řidič s vozidlem Peugeot 407 směrem do centra. Ve stoupání vlivem únavy na okamžik usnul a následně naboural do ocelového
oplocení. Vlivem nárazu bylo vozidlo odmrštěno mimo vozovku až k parovodu a zůstalo zaklíněné v zídce. Z ošklivě vypadající
havárie vyšel senior bez újmy na zdraví, předběžná hmotná škoda byla vyčíslena na částku 35.000,- Kč. Alkohol byl u řidiče
vyloučen provedenou dechovou zkouškou, která měla negativní výsledek. Policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad
Nisou viníkovi nehody uložili blokovou pokutu.
JABLONEC NAD NISOU - 15.11.2016 v půl druhé odpoledne stala dopravní nehoda v
Jablonci nad Nisou v ulici Želivského. Řidič s vozidlem Škoda Octavia jel ve směru na centrum
města, kde po projetí pravotočivé zatáčky vyjel do protisměru, kde čelně narazil do
protijedoucího vozidla Chevrolet. Při tomto střetu se naštěstí nikdo nezranil. Ovšem
provedenou dechovou zkouškou policisté řidiči Škody Octavie v dechu naměřili hodnotu
alkoholu 0,64 promile. Následně mu zadrželi řidičský průkaz a samozřejmě zakázali další jízdu.
Dechová zkouška provedená u řidiče druhé vozidla měla výsledek negativní. Předběžná výše
způsobené škody činí částku 250.000,- Kč. Událost i nadále šetří policisté z Dopravního
inspektorátu v Jablonci nad Nisou.
JABLONEC NAD NISOU - V noci na dnešek v jedenáct hodin se v lesním úseku ulice Pod
Vodárnou v Jablonci nad Nisou stala dopravní nehoda. Řidič s vozidlem Škoda Octavia jel ve
směru od Liberce, kde při průjezdu levotočivé zatáčky údajně vyhýbal dosud nezjištěnému
protijedoucímu vozidlu, přičemž vyjel mimo komunikaci a narazil do vzrostlého stromu.
Posádka Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje řidiče havarovaného vozidla vyšetřila
na místě události bez nutnosti jeho převozu do nemocnice. Alkohol u něj policisté vyloučili
provedenou dechovou zkouškou, která měla negativní výsledek. Věc následně policisté z
Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou vyřešili jako dopravní nehodu s projednáním a
jejímu viníkovi tak udělili blokovou pokutu.
ŽELEZNÝ BROD – 15.11. 2016 policisté z Obvodního oddělení v Železném Brodě ve zkráceném přípravném řízení sdělili
25letému mladíkovi podezření ze spáchání trestných činů ublížení na zdraví a výtržnictví, kterých se dopustil v červenci
letošního roku v restauraci v obci Pěnčín, kde v jeden podvečer fyzicky napadl dvaačtyřicetiletého muže sedícího na židli u
stolu. Udeřil ho pěstí do hlavy tak, že napadený upadl na podlahu, kde ho ještě několikrát znovu podezřelý udeřil pěstí do
hlavy. Napadený muž při tomto fyzickém napadení na místě veřejnosti přístupném utrpěl zranění, jehož doba léčení přesáhla
jeden měsíc. Podezřelému nyní za spáchání uvedených trestných činů hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.
KRÁTCE:
17.11.2016 11:30 do 13:35; na silnici 10 u obce Železný Brod okres Jablonec nad Nisou; nehoda; probíhá vyšetřování nehody,
nebezpečí; havárie OA, místo průjezdné s opatrností.
20.11.2016 06:55 do 08:55; na silnicích 14, 10 v obcích Tanvald, Velké Hamry, Plavy, Držkov, Jílové u Držkova, Radčice,
Loužnice, Pěnčín a Železný Brod okres Jablonec nad Nisou , délka 16km; Tanvald - Žel. Brod.; ledovka, průjezd se zvýšenou
opatrností
20.11.2016 16:40 do 17:40; na silnici 10 u obce Jílové u Držkova – obalovna - okres Jablonec nad Nisou, délka 196m; nehoda;
srážka OA se srnou, bez zranění osob
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POČASÍ
Podrobné počasí najdete zde: http://www.louznice.com/2012/pocasi.php
Kde právě prší, najdete zde: http://radar.bourky.cz/ https://www.windyty.com
A jak je na horách? To najdete zde: http://hydronet.tumam.cz/content/cz/Default.aspx,

PÁTEK
25. 11.

Den: 6/10°C
Noc: 7/3°C

Den: 12/16°C
Noc: 8/4°C

SOBOTA
26.11.

Den: 6/10°C
Noc: 6/2°C

STŘEDA
23.11.

Den: 5/9°C
Noc: 6/2°C

NEDĚLE
27.11.

Den: 4/8°C
Noc: 4/0°C

ČTVRTEK
24.11.

Den: 5/9°C
Noc: 6/2°C

PONDĚLÍ
28. 11.

Den: 4/8°C
Noc: 2/-2°C

PONDĚLÍ
21.11.
ÚTERÝ
22.11.

Den: 8/12°C
Noc: 7/3°C

PRANOSTIKY
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.
22.11.
Svatá Cecilie sněhem pole kryje.
23.11.
Svatý Kliment zimu oblibuje, svatý Petr (22.2.) ji ucezuje.

Slunce Měsíc 23.11. 2016
Vychází: 7:16
Zapadá: 15:51

Vychází: 00:40
Zapadá: 13:38

25.11.
Kateřina na ledě, vánoce na blátě.
Sníh na svatou Kateřinu věští vysoké obilí.
Chodí-li svatá Kateřina po ledě, chodí svatý Štěpán po
blátě.
Na svatou Kateřinu schováme se pod peřinu.
Přitrhla-li zima s Kateřinou, bývá do omrzení.
Jaké počasí na Kateřinu, takové v příštím lednu.
Svatá Kateřina strčí housle do komína.

OBLOHA

Jaká bude zima?

Čím později padá
listí, tím bude zima
drsnější. Takto lze
shrnou význam několika pranostik, jen
vyjádřených různými
slovy.
Jak to s tou zimou
ale bude doopravdy,
zpřesňují další z nich. Například napadne-li sníh
na ještě zelené listy, předchozí předpověď to potvrdí. Pokud ale nasněží na listí spadané, tedy v
obvyklé době, nebude to se zimou tak katastrofické.
Katastrofu by ale znamenalo podle pranostik,
kdyby byl hodně teplý podzim. Pokud by předčasně stromy nasadily na květy, znamenalo by to
velmi dlouhou zimu.
Zimu bychom mohli odhadnout i podle úrody žaludů: říká se, že čím větší úroda, tím tužší zima…..
tak se necháme překvapit co nás čeká?
Foto: 15.12.2010
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FÁZE MĚSÍCE
29.11.

07.12.

14.12.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
KALENDÁRIUM
GRATULUJEME
Pevné zdraví přejeme našim spoluobčanům a přátelům, kteří tento týden slaví narozeniny.
Pokud si někdo nepřeje být uveden v Loužnickém Zpravodaji, nebo naopak, není z naší obce, ale má naši obec
rád a chce zde být uveden, stačí zavolat redakci.
21. 11. 2016
23. 11. 2016
26. 11. 2016

OSLAVÍ NAROZENINY
OSLAVÍ NAROZENINY
OSLAVÍ NAROZENINY

Eliška Dańková
Venuše Hubková
Vladimír Stehno

VÝROČÍ
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).
22.11. 1922 – Ilja Hurník, hudební skladatel, významný hudební pedagog,
dramatik a spisovatel († 7. září 2013)
23.11. 1792 – Václav Kliment Klicpera, český spisovatel a dramatik
24.11. 1941 – Alfred Strejček, český herec
24.11. 1949 – Petra Černocká, česká herečka, zpěvačka a modelka
25.11. 1888 – Vydán Ottův slovník naučný.
26.11. 1346 – Karel IV. byl v Bonnu korunován králem Svaté říše římské.
27.11. 1989 – Sametová revoluce: Proběhla dvouhodinová generální stávka.
VÝZNAMNÉ DNY
21.11. - Světový den pozdravů, Světový den televize
25.11. - Mezinárodní den za odstranění násilí páchaného na ženách, Den
polévky Gazpacho v seriálu Červený trpaslík, Den bez nákupů
ZAJÍMAVÉ DNY OBCE LOUŽNICE z kroniky:

1947
ZÁDUŠÍ – velkou zásluhou o
příznivý výsledek přidělení
Záduší k Loužnici mají v
poslední době bratři Miloslav a
Josef Linkovi z čp. 63.

SILNICE - Rekonstrukce
silnice přes Loužnici pokročila
letošního roku na tolik, že v
měsíci listopadu mohl býti
zahájen provoz, ovšem jen
provizorně. Od bratříkovské
silnice až na první most jest
silnice vydlážděná. Přes naši
obec jest položena kanalizace,
takže budeme míti chodník od zásadského rozcestí až k „Dolenským“. Zásluhu
že tato věc se stala skutkem dlužno přičísti vedoucímu stavby Zdn. Smolenkovi.
Naše obec musí svým nákladem opatřiti pro chodník obrubové kameny. Na
stavbě silnice jsou zaměstnány ponejvíce Slováci od Bardějova.
Stavby budov v tomto roce nebyly žádné naopak byl zbourán starý dům č. 35 a
Petr Šourek čp. 11 zboural před domem stodolu a postavil novou kůlnu za
domem.
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VÝZNAM JMEN v tomto týdnu:
VŠEM K JEJICH JMENINÁM GRATULUJEME!!!
Tento týden 21. 11. – 27. 11. 2016,
slaví svátek:
21.11. - ALBERT je mužské jméno německého
původu (Adalberaht). Vykládá se jako
adal/vznešený, beraht/zářící.
22.11. - CECÍLIE (častěji krátce Cecilie) je
ženské křestní jméno latinského původu. Pochází
ze slova caecus - „krátkozraký, slepý“.
23.11. - KLEMENT (nebo také Kliment, někdy
se, zejména u starověkých postav, používá
nejednotně, latinsky Clemens) je mužské křestní
jméno latinského původu, které znamená „vlídný,
laskavý, shovívavý“.
24.11. - EMILIE je ženské křestní jméno. Emilie
pochází z latinského aemilius, což znamená
„soutěžící, soupeřící“, mužská podoba jména je
Emil. Další variantou je možná Amélie, Amelia a
Amilia, její česká domácká podoba pak Emilka či
Emča.
25.11. - KATEŘINA pochází původně ze
starořeckého ženského křestního jména aikaterine.
Původ tohoto jména je nejasný. Může pocházet z
řeckého slova „hekateros“ (česky každý z obou)
nebo má základ ve jméně řecké bohyně Hekaté.
Jméno Kateřina znamená čistá, cudná, mravná.
Římané mylně odvozovali původ z řeckého
adjektiva „katharos“ (čistý) a připojovali souhlásku
„h“, aby dokázali spojení právě s tímto slovem.
26.11. - ARTUR je mužské křestní jméno.
Pochází pravděpodobně z keltského výrazu pro
medvěda (arth). Případně se může vykládat i jako
„vznešený“. Podle českého kalendáře má svátek
26. listopadu. Staročeskou podobou jména Artur
je Artuš (anglicky King Arthur – česky král Artuš).
27.11. - XENIA je ženské křestní jméno. Jméno
pochází z řeckého xenois - „pohostinná“, „milující
hosty“. Domácké podoby můžou být Xeňa, Xený,
Nia, Xen
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RADY BABKY KOŘENÁŘKY
PERNÍKOVÉ KOŘENÍ

KARDAMOM - původem je z tropických pralesů Kardamomských hor v pohoří Ghat
při jihozápadním pobřeží Indie. Pomáhá ke správnému trávení, působí preventivně
proti různým virům. Má posilující účinek na organismus a také napomáhá zklidnit
bolesti revmatického původu. Skvěle pomáhá proti plynatosti, srdeční slabosti, při
léčbě zánětů dásní a zubů. Čaj s kardamomem pomáhá také při stresu, únavě,
přepracování nebo depresi. Semena kardamomu s medem zlepšují kvalitu zraku. Pomáhá i na
zklidnění nervů (stačí žvýkat pár zrnek), antisepticky a k osvěžení dechu.
BADYÁN - Pochází z jihozápadní Číny. Dnes je rozšířen v celé jihovýchodní Asii a
tichomoří. Do Evropy se dostal teprve na počátku 17. století. V lidovém lékařství bývá užíván
jako čaj příznivě působící při kolikách a revmatismu. V některých zemích se i žvýká po jídle jako
digestiv. V poslední době získal velkou popularitu díky tomu, že se stal přírodní surovinou pro
výrobu známého léku proti virovým onemocněním Tamiflu. Účinnou látkou je oseltamivir - ester
derivátu cyklické karboxylové diaminokyseliny - ve formě fosforečné soli. V roce 2005 došlo dokonce z tohoto
důvodu k přechodnému nedostatku hvězdicového anýzu na trhu. Dnes se však již většinou surovina pro přípravu
léku Tamiflu vyrábí synteticky.
SKOŘICE - původ má skořicovník v Asii, kde se používal jako koření i lék. Nyní jej najdeme
nejen na plantážích v celém tropickém a subtropickém pásmu jihovýchodní Asie, zejména v
Indonésii, ale i na Seychelských ostrovech a Madagaskaru nebo na americkém kontinentu.
pomáhá krevnímu oběhu, snižuje krevní tlak, zmírňuje krvácení z nosu a silné menstruace,
zlepšuje trávení.
ZÁZVOR - Zázvor má antibakteriální a protizánětlivé účinky. Pomáhá při žaludečních, cestovních a
těhotenských nevolnostech. Léčí rýmu a chřipku. Snižuje cholesterol, stimuluje krevní oběh a
podporuje redukci váhy. Zpomaluje určité druhy rakoviny. Má ale mnoho vedlejších účinků.
Některým lidem způsobuje zažívací obtíže, pálení žáhy nebo bušení srdce. Není proto vhodný pro
děti. Pro těhotné se doporučuje jen v omezené míře. Vyhnout by se mu měli i diabetici nebo lidé
užívající léky proti překyselení žaludku, na srdce a snížení krvácení.
HŘEBÍČEK - Má výrazné desinfekční a místně znecitlivující účinky. Působí mírně dráždivě. Bývá
využíván v zubním lékařství. Lze jej využít jako účinnou příměs kloktadel. Hřebíčková silice tlumí
citlivost i bolestivost zubního nervu. Může být obsažen v protirevmatických mastech. Podáván
inhalační formou desinfikuje dýchací cesty a léčí průduškové záněty.
ANÝZ - Anýz je výborným prostředkem podporujícím vykašlávání. Žvýkání semen anýzu zabraňuje
páchnutí z úst. V trávícím traktu působí spasmolyticky. Jeho použití je vhodné i v pediatrii.
Podporuje tvorbu mateřského mléka, do nějž se jeho účinky také přenáší. Zvyšuje tvorbu žluče,
urychluje trávení, omezuje plynatost. Působí proti střevním katarům, křečím trávicího traktu.
KORIANDR - podporuje tvorbu žaludeční šťávy, čímž příznivě ovlivňuje trávení. Čaj z koriandru
pomáhá při bolestech břicha, pocitu plnosti či nadýmání; je doporučován též v čajové směsi s
kmínem. Obklady z koriandru pomáhají při revmatických potížích kloubů.
MUŠKÁTOVÝ KVĚT - Jedná se o sušený míšek ze semene muškátovníku pravého (Myristica
fragrans). Nejedná se tedy vůbec o „květ“, jak naznačuje název.
PEPŘ - obsahuje ostře chutnající pryskyřici, silici a alklouid piperin, který dráždí sliznici a podporuje trávení. V
mírných dávkách dráždí příznivě sliznici žaludeční a pravděpodobně i poněkud stimuluje
srdeční činnost. Působí močopudně a kladně ovlivňuje metabolismus. Ve větších dávkách
škodí!

21

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 45/2016

LOUŽNICKÉ DOBRŮTKY
SKLENIČKOVÝ PERNÍK
3 skleničky polohrubé mouky, 2 skleničky krystalového cukru, 2 skleničky mléka, 1,5 skleničky oleje, 2 lžíce kakaa, 2
celá vejce, 3 lžíce medu, 2 lžíce rumu, 1 lžíce „Perníkového“ koření, 1 prášek do
pečiva.
Ve větší misce smícháme všechny sypké přísady, tedy 3 skleničky vyprosívané
polohrubé mouky a 2 skleničky krystalového cukru. Přilijeme 2 skleničky mléka a 1,5
skleničky oleje. (Suroviny naměříme jednoduše pomocí skleničky nebo hrnečku
velikosti cca 250 ml.). Dále přidáme 2 lžíce kakaa, 2 celá vajíčka, 3 lžíce medu, 2 lžíce
rumu a 1 lžíci „Perníkového koření“. Přisypeme 1 kypřící prášek do pečiva a vše dobře
promícháme. Perníkové těsto lijeme na hluboký plech vymazaný tukem a vysypaný
hrubou moukou. Pečeme v předehřáté troubě při 180 °C asi 1/2 hodiny. Zdobíme
polevou (čokoládovou, citrónovou atp.), oříšky, mandlemi, nebo rozinkami, či kandovaným ovocem, které můžeme
vmíchat též do těsta. Perník po dopečení a vychladnutí lze podélně rozříznout a namazat marmeládou, povidly či
různými typy krémů.
VÁNOČNÍ PERNÍČKY
Na těsto: 400 g hladké mouky, 150 g moučkového cukru, 3 lžíce medu, 3 lžíce rozehřáté
„Hery“, 3 vejce, 1 lžíce směsi „Perníkové“ koření, 1 lžička jedlé sody, 1 vejce na potření
Na polevu: 1 bílek, 130 g práškového cukru, pár kapek citronové šťávy.
400 g hladké mouky, 150 g moučkového cukru, 3 lžíce tekutého medu, 3 lžíce rozehřátého tuku,
např. „Hery“, 3 celá vejce, 1 lžíci směsi koření „Perník“ a 1 lžičku jedlé sody smícháme a
vypracujeme v hladké a tuhé těsto. Těsto zabalíme do potravinové folie a necháme odležet v
chladnu minimálně 4 hodiny – nejlépe přes noc. Těsto vyválíme na 2 – 3mm silnou placku, ze které
vykrajujeme formičkou vánoční perníčky. Pokládáme je na plech vyložený pečícím papírem. Pečeme při 190 °C do
zlatavé barvy – asi 8 – 10 minut. Ihned po vyndání z trouby (musí být horké) je rovnoměrně potřeme rozšlehaným
vajíčkem. Vytvoří se krásný, lesklý povrch. Perníčky můžeme zdobit bílkovou polevou, kterou si připravíme smícháním 1
bílku, 130 g práškového cukru (cukr je třeba dvakrát prosít přes husté síto) a pár kapek citronové šťávy. Polevu
šleháme asi 20 minut. Zakryjeme ji, aby neoschla. Bílkovou polevu plníme do celofánových nebo jiných kornoutů a
zdobíme jí upečené a vychladlé perníčky dle fantazie.
STAROČESKÝ PERNÍK
Uvaříme med (na1kg medu 1 dcl vody – nejlépe med tmavý), sbíráme pěnu – uvařeno je, až se pěna přestane dělat.
Přidáme jemně natlučené koření – 9 druhů: kardamom, badyán, skořice, zázvor, hřebíček, anýz,
koriandr, muškátový květ, pepř. Necháme vychladnout na teplotu 37-400C. To je velmi důležité
jinak se nám z hmoty udělá guma. Do medu s kořením vmícháme hladkou mouku tak, aby směs
byla velmi hustá kaše. Necháme uležet nejméně 14 dní. Směs vydrží až dva roky, ale musí se
chránit před vysycháním. Polotovar před použitím zvolna přivedeme na teplotu těla, ne více. Na
pomoučněném vále vpravíme další hladkou mouku tak, aby těsto bylo značně tuhé a nelepilo se na
ruce – těsto důkladně propracujeme. Můžeme přidat i vejce, ale není to nutné. Vyválíme plát na sílu
tužky, může být i tenčí, vykrojíme příslušný kus a vmáčkneme do olejem vytřené formy. Urovnáme válečkem, nejlépe
vmáčkneme těsto palcem do formy, vyklopíme, odkrojíme přesahující těsto a vnitřní vybírání. Plech namažeme včelím
voskem a připravené figurky dáme péci do slabě vyhřáté trouby – spíše sušit – 100-1200C. Až okraje a vršky začnou
„žemlovatět (zlátnout)“, perníkové figury potřeme celým rozšlehaným vejcem do kterého můžeme přidat karamel –
směs přiměřeně naředíme. Nátěr se provádí dvakrát až třikrát. Pečeme velmi zvolna, asi ¾ hodiny
PERNÍK SE SUŠENÝM OVOCEM
200 g medu + 4 lži ́ce mléka, 100 g másla, 200 g tř tinového cukru, 330 g hladké
mouky, 1 sáček kypř ici ́ho prášku, 2 lžič ky perni ́kového koř eni ́, 1,5 lži ́ce kakaa
holandského typu, 2 vejce
Náplň: 265 g meruňkového džemu, 50 g sušených meruněk, na kostič ky, 30 g rozinek,
50 g sušených švestek, na kostič ky, 60 ml meruňkového likéru nebo pálenky
Poleva: 50 g másla, 150 ml smetany ke šleháni ́, 200 g hořké č okolády.
Sušené ovoce na náplň propláchněte horkou vodou. Všechny př i ́sady na náplň
smi ́chejte a nechte 2 hodiny stát, aby ovoce změklo. Troubu př edehř ejte na 180 °C. V
kastrůlku zahř ejte med, př idejte cukr, mléko a máslo a mi ́chejte, až se cukr rozpusti ́, a nechte trochu zchladnout.
Mouku prosejte s kypř ici ́m práškem, perni ́kovým koř eni ́m a kakaem. Pak př imi ́chejte medovou směs a vejce a
vypracujte hladké těsto. Polovinu těsta rozetř ete do formy s vyšši ́m okrajem 20x30 cm vyložené peč ici ́m papi ́rem.
Pomoci ́ lžič ky na povrch rozdělte náplň. Na to rozprostř ete zbylé těsto a povrch uhlaďte. Peč te asi 45 minut, až
zapi ́chnutou špejli vytáhnete č istou. Př i ́sady na polevu za stálého mi ́cháni ́ zvolna rozpusťte ve vodni ́ lázni. Nechte mi ́rně
zchladnout a naneste na zchladlý perni ́k vyndaný z formy. Po ztuhnuti ́ krájejte na kostky.
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DŮM a ZAHRADA
Nachystejte dětem originální adventní kalendář, nebo ho vyrobte společně, nyní je ten nejlepší čas.
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LOUŽNICKÉ TRADICE
ADVENT
Advent byl dobou očekávání příchodu Spasitele na svět. Slovo Advent pochází z latinského „adventus“, což
znamená "příchod". Doba adventní byla vlastně přípravnou dobou na vánoční svátky a už od 11. století se její
doba trvání ustálila na posledních čtyřech týdnech před Štědrým dnem. Byla časem půstu, při kterém se měli lidé
namísto požívání nadměrného jídla a pití, věnovat zbožnému rozjímání. Zakázány byly veškeré zábavy, tanec a
zpěv. I tak se o adventu konaly některé lidové obřady, které tento zákaz více méně porušovaly. První adventní
nedělí navíc začínal (na rozdíl od toho kalendářního) liturgický rok. Křesťané totiž odvíjeli čas od narození Krista,
tj. že ke všem událostem docházelo buď ante nebo post Christum natum (před nebo po narození Krista). Až do
třetí adventní neděle byla charakteristickou postní barvou temně fialová, po třetí neděli ji nahradila barva,
symbolizující radost, barva růžová. Každá z adventních nedělí měla své lidové označení (železná, bronzová,
stříbrná a zlatá). Doba adventní nebyla svým začátkem ani délkou vždy stejná. Například z roku 581 pochází
nařízení biskupa Perpetua, podle něhož byl stanoven začátek adventu na svátek sv. Martina, tzn. 11. listopadu.
Rovněž jsou zmínky o 40 denním půstu před Vánocemi. Sněm církevní Turonský roku 567 n. l. ustanovil začátek
adventu na počátek prosince. Z roku 1001 pochází z opatství Abbo zmínka o adventu, trvajícím čtyři neděle.
Advent, tak jak ho známe, začíná čtvrtou neděli před Štědrým večerem, trvá 22 až 28 dní a může připadnout na
jakoukoliv neděli mezi 27. listopadem a 3. prosincem.
V roce 2016 připadá 1. adventní neděle na 27. listopadu.
Pokud budete ctít Advent, tak jako v časech našich praprapředků, jistě si udělejte čas a udělejte si procházku
skoro již zimním lesem. S překvapením zjistíte, že les žije a je krásný i v zimě. Všimnete si že, mech není jen
zelený. Je krásně světle šedý, zelený v různých odstínech. Vezměte velkou mísu nebo talíř a vkusně naskládejte
různé druhy mechu vedle sebe. Je i pěkné zapíchat borůvkové a brusinkové větvičky ale i jehličnany. Možná
dokonce najdete i houby. Je opravdu teplý podzim. Ještě něco červeného, šípky a vypadá to krásně na stole jako
dekorace. Jen pozor na svíčky! Doporučuji vlhčit vodou.








O Adventu:
Před adventem se smělo veselit, tančit či dobře jíst naposledy o svátku svaté Cecílie (22.11.)
Nejhorší bývalo třídenní období „suchých dnů“, kdy směli věřící požívat jen suchý chléb, těmto dnům se říkalo
adventní kvatembr.
6. století se během adventu smělo jen vyjímečně uzavírat manželství a to jen u biskupa.
Adventní odříkání skončilo až o Štědrém večeru s příchodem první hvězdičky.
V první polovině adventu konají katoličtí věřící již za ranního svítání bohoslužby zvané roráty.
V 1. polovině 19. století se v Německu a Rakousku objevily první adventní věnce. Tenkrát byly ještě ze dřeva
V ČECHÁCH SE O ADVENTU STAVĚJÍ BETLÉMY
Tradici vánočních betlémů založil v roce 1223 svatý František z
Assisi v italské Umbrii. V Praze byl první betlém postaven
pravděpodobně v roce 1560 v dominikánském kostele sv.
Klimenta. Jak vypadal, nikdo přesně neví. Předpokládá se, že byl
napodobeninou betlémské jeskyně s jesličkami, kde se Ježíšek
narodil. Podle tohoto vzoru se jesličky začaly šířit do dalších
kostelů a klášterů.
Ke konci 18. století, v době
osvícenství, jesličky opustily
kostely a ujaly se na vesnicích
i ve městech mezi prostým
lidem. K základním figurkám Ježíškovi v jeslích, Marii,
Josefovi, volu, pastýřům se stády a třem mudrcům - si lidé přidávali i další
postavy ze svého nejbližšího okolí. Postavy byly zasazeny do mnohdy
fantastické krajiny. Materiály, z nichž se betlémy stavěly, byly rozmanité.
Betlémy byly papírové, ručně malované, vyřezávané ze dřeva nebo
modelované z různých tvárných hmot. I v betlémářství se vytvořily v průběhu
staletí četné krajové rozdíly jak v pojetí, tak i v materiálech. Betlémy dodnes
vábí mnoho návštěvníků do různých regionálních muzeí. Nejvíce se stavěly v
okolí Králíků na Královéhradecku, v Orlických horách, Jeseníkách, Krkonoších a
Třešti.
V Železném Brodě máte možnost navštívit výstavu skleněných betlémů, které
k našemu kraji neodmyslitelně patří
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ADVENTNÍ KALENDÁŘ - V době svého vzniku zdaleka
nevypadal tak, jako vypadají dnešní adventní kalendáře.
Předkem kalendářů se čtyřiadvaceti okénky, za nimiž se
skrývá čokoládový bonbón, byla papírová vystřihovánka,
která spatřila světlo světa roku 1908. Podnikavý
Mnichovan Gerhard Lang vytiskl na své náklady dvojlisty,
na nichž bylo 24 okének s básničkami a na druhé straně
stejný počet obrázků. Kalendář nazval V zemi Ježíškově, a
přesto, že v prvních letech s tímto novým obchodním
artiklem nedosáhl větších úspěchů, dal základ tradici, která
se drží dodnes. Později kalendáře připravovali i uznávaní malíři a byla to taková malá umělecká
dílka. Stejně jako dnes i dřív měly tyto kalendáře zkrátit dětem dlouhé čekání na Ježíška – vždyť bezmála měsíc
do stromečku může být pro děcko dlouhé k nepřečkání! Nejčastěji se kalendáře vyráběly z tvrdého kartonu a
zobrazovaly domečky s umně schovanými okénky, v nich byly obrázky, básničky nebo liturgické výjevy se svatými
obrázky a citacemi z Písma. V druhé polovině minulého století se začaly do kalendářů dávat sladkosti, cukrátka,
kousky marcipánu, ořechů, křížal, ozdobiček, dnes čokoládových figurek, pro ty nejmenší. Zatímco dnes se
adventní kalendáře kupují každý rok nové, dříve byly podomácku vyráběné ze dřeva nebo lepenky a po Štědrém
dnu se pečlivě uschovaly pro příští rok. Stačilo jen přední stranu s prohlubněmi na sladkosti přelepit novým kusem
papíru a označit jednotlivá otevíratelná okénka. Čokoládový adventní kalendář vznikl až v 70. letech v USA.
Adventní kalendář slavil úspěch po celém světě, jeho úspěch přerušila druhá světová válka, ale po válce zase
přišel jeho rozmach. V padesátých a šedesátých letech 20. století se adventní kalendáře začaly objevovat na
pultech většiny evropských zemí a každý národ si zanedlouho vytvořil svou vlastní variantu předvánočního
kalendáře, charakterizující vkus a cítění dané země. Původním cílem adventního kalendáře je připomenout dětem
vánoční událost popisovanou v bibli a zpříjemnit jim čekání na vánoční dárky. Bylo v něm ale také zachyceno i
samotné poselství adventní doby, kdy se křesťané připravují na Vánoce, doby, kdy „očekávají“ příchod Ježíše
Krista, podobně jako tehdy lidé žijící v nesvobodě očekávali příchod Zachránce.
V Čechách se tento zvyk Adventních kalendářů uchytil po roce 1989, kalendáře za doby komunismu byly k
sehnání pouze v Tuzexu, nebo jej děti dostávaly poštou od příbuzných „ze Západu“, pokud prošla pošta kontrolou
celníků, nemusel kalendář dorazit do cíle…
VYROBTE SI SVŮJ VLASTNÍ, PERNÍČKOVÝ ADVENTNÍ KALENDÁŘ
K Vánocům, od nepaměti, patřili perníčky. Každá hospodyňka má ten svůj recept na skvělé perníčky. Zde je ten
můj, jsou to perníčky, které milují děti a jsou okamžitě k jídlu. Nebo je ozdobte, napište čokoládou, nebo
cukrovou polevou čísla, zavěste na dlouhou mašli a máte originální adventní kalendář.
Postup a návod najdete zde: http://janeklouznice.rajce.idnes.cz/PERNICKY#

Perníčky nejen na adventní kalendář
(úžasné, ihned k jídlu a měkké)
125g medu, 125g Hery, 130g cukru krupice, 1 lžička
perníkového koření, 500g hladké mouky, 1 lžička jedlé
sody, 3 vejce, 1 vejce – procezené přes sítko – a
rozkvedlané – na potření.
V robotu našlehejte oba cukry s vejci, vmíchejte k nim
rozehřátý med, rozehřátou Heru, koření a postupně
mouku s jedlou sodou a nechte dobře propracovat.
Těsto je řídké a lepivé, toho nedbejte. Přendejte jej do mísy vysypané
moukou. Zabalte do folie a nechte nejlépe přes noc rozležet. Druhý den
vyválejte placky, nakrájejte na obdélníčky, ozdobte mandlemi a potřete
vajíčkem. Dejte péct do předehřáté trouby na 180°C (cca 10 – 12
minut). Cukrová poleva: 1 vaječný bílek, 1 lžička solamylu, 1 lžička citronové šťávy, cukr moučka (podle potřeby,
dokud není hmota hustá a neteče)
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LOUŽNICKÁ HISTORIE
PŘEPIS KRONIKY OBCE LOUŽNICE od roku 1933 do roku 1945

SPOLEČENSKÉ UDÁLOSTI
Obecní přirážky na rok 1927: 200% činžovní, 700% k ostatním daním.
Dne 19. června konal se v Loužnici slet okrsku Držkov. Zahrada u Liškova háje. Počasí pěkné.
Divadel sehráno 8.
HOSPODÁŘSKÉ UDÁLOSTI
Nezaměstnanost v tomto roce polevila.
Následek to zavedení broušení lampových kroužků na strojích .
Počíná se organizovat dělnictvo, prozatím jsou to mačkáři při pecích, stanoveny nové ceníky. Nastává urovnání
všech výrobních i prodejních cen.
Dělnictvo kroužkařské zůstává neorganizováno ke své škodě.
Na jaře konány demonstrace v Brodě a v Jablonci. Na poli šmirglového zboží. Ovšem bez valného účinku. Toto se
vyrábělo dál.
Snaha výrobců všech
jest, nahraditi výrobku
ruční za strojovou.
Nejen u kroužků, ale i
v oboru korálkařském,
zaváděny jsou stroje
na vše možné.
Tím ceny, ovšem
klesají, a nastává nad
výroba.
ZEMŘELÝ A NAROZENÍ.
V tomto roce
nezemřela v Loužnici
ani jedna osoba, což
jest událost jistě
pamětihodná. Narodily
se 3 dítky.
POVĚTRNOST
Zima byla dosti mírná,
převážně mokrá, jaro
taktéž mokré, takže
pozdě se jelo do polí.
Červen velmi mokrý,
senoseče přišly později.
Úroda obilí prostřední
taktéž i brambor.
Podzim příznivý.

foto: hlavní silnice - dům, který stával pod „dolení vilou“ – čp. 15 a čp. 47, bydleli zde dvě rodiny.
Pokračování příště……
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PRO ZASMÁNÍ
Had připraven na svou největší úlohu: "Evo, vezmi si
jablko, poznáš rozdíl mezi dobrým a zlým". Eva:
"Nevezmu."
Had: "Vezmi si jablko a budeš jako bůh." Eva: "Nevezmu."
Had se zamyslí a říká si, vždyť je to ženská. A povídá jí:
"Vezmi si jablíčko nejsou v něm žádné kalorie". Chramst.
Povídají si dva kamarádi: "Proč chodíte se svou manželkou
jenom do nočních lokálů?" "Než se oblékne, všechno už je
zavřené!"
Být ženou je těžké:
Musíte myslet jako muž,
chovat se jako dáma,
vypadat jako děvčátko
a dřít jako kůn.
Časopis Květy vytiskl kvíz "Jak známe ženy." Zvítězil Jirka
Nový, stáří 10 let. Rozčilený čtenář napsal redakci: "Je to
směšné, je mi 65 let, poprvé jsem ženu poznal ve 12-ti
letech a vy jste dali hlavní cenu nějakému klukovi!"
Redakce odpověděla: "První otázku našeho kvízu - Kde
mají ženy nejkudrnatější vlasy?
Jirka zodpověděl správně - v centrální Africe.
Co jste odpověděl Vy? A ještě nakreslil!
Na druhou otázku našeho kvízu - Název nejdůležitějšího
orgánu žen? Jirka odpověděl také správně - Celosvětová
federace žen. Co jste odpověděl Vy? A ještě nakreslil?!
I poslední, třetí otázku - Co ženy netrpělivě očekávají každý
měsíc? Jirka zodpověděl správně - nové číslo časopisu
Květy.
Co jste odpověděl Vy? A díky bohu, že jste nic nenakreslil!"
Ženská s chlapem si v posteli užívají a ona začne křičet:
"Ano, ano! Ještě miláčku, ano, ano a teď přijde
orgasmus..." "Ty si ale blbá, sme v nejlepším a ty pozveš
nějakýho Řeka."

MOUDRÁ VĚTA
„Když něco opravdu chceš, celý vesmír se spojí, abys to mohl uskutečnit.“
TIRÁŽ
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REKLAMA

http://www.tommat.cz/

28

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 45/2016

29

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 45/2016

CO PATŘÍ DO ODPADOVÝCH NÁDOB?
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