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V¯TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA

Vítání obãánkÛ,
prvnáãkÛ a patnáctilet˘ch

V‰ichni vítaní obãánci.
Pravidelná spoleãenská akce, kterou poﬁádá obec Homole u Panny,
letos má uÏ své patnácté v˘roãí.
A konala se ve stﬁedu 23. srpna od
16ti hodin na obecním úﬁade. Pozvány
byly dvû nové obãanky-miminka, tﬁi prvnáãkové a tﬁi patnáctiletí. V‰ichni dostali hodnotné dárky. Maminky kytiãku
a miminka krásného zeleného ply‰ového Ïabáãka. Prvnáãkové obdrÏeli dár(Pokraãování na str. 2)

Malé obãerstvení urãitû pﬁijde vhod.

Vítání obãánkÛ,
prvnáãkÛ
a patnáctilet˘ch
(Dokonãjení ze str. 1)
kovou ta‰ku se ‰kolními potﬁebami
a patnáctiletí kytiãku a stﬁíbrn˘ ﬁetízek
s pﬁívû‰kem. Po spoleãném focení
venku se v‰ichni odebrali zpût, kde
mûli pﬁipraveno malé obãerstvení,
o které se postarala paní Alena Pincová. A já jen dodám, alespoÀ pro ty vût‰í
dûti. Jedno si pamatuj, ve stínu mûj.
DodrÏuj pravidla dûj se co dûj, na hﬁi‰ti Ïivota poctivû hrej, abys hrál o Ïivot
vÏdycky „FAIR PLAY“.
ZdeÀka âerná, redaktorka

Nov˘ obãánek Klárka Jouklová s maminkou a pan starosta.

Malí prvnáãkové, Patrik Janda a David
Pavle.

Tﬁi patnáctiletí, Krist˘na Jandová, Vítek âern˘, Josef Matou‰ek. • Malá Klárka s rodiãi.

Co se dûlo na jednání zastupitelstva
v ãervnu, ãervenci a srpnu
■ Byl zájem o pozemky a to v Suleticích, Lhotû pod Pannou a hlavnû na Bláhovû. Pozemky byly prodány v celkové hodnotû 16 530
Kã.
■ Firma Elektro‰rot podala nabídku
na likvidaci elektro odpadÛ. Vzhledem k jejich vysok˘m cenám obec
nemá zájem.
■ Zastupitelstvu byly pﬁedloÏeny
návrhy pohlednic místních ãástí
obce od nakladatelství a vydavatelství Baron. Schváleno bylo 11
pohlednic po 200 kusech. Obãané
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uÏ si pohlednice zakoupili minimálnû za 3000 Kã.
■ Dal‰í po‰kození hﬁbitovní zdi zapﬁíãinilo odloÏení nákupu traktoru pro obec
a uvolnûné peníze se pouÏijí na opravu
hﬁbitovní zdi. Byl pﬁedloÏen rozpoãet
firmy Tepostav, kterou zastupitelstvo
schválilo na opravu, ale obec musí zajistit likvidaci zboﬁené zdi a vyhloubení
základÛ. Náklady na tuto stavbu jsou
300 000 korun.
■ Dále byla provedena oprava
krovÛ, stropu a stﬁechy na obecní
hasiãské zbrojnici od firmy Pila Ja-

nou‰. Oprava stála 160 000 korun.
■ Na srpnové schÛzi se tajn˘m hlasováním rozhodovalo pﬁidûlení bytu
v bytovce ãp.48. S pûti hlasy se ho
koneãnû doãkal Michal Holík.
■ Pﬁedseda bytového v˘boru
oznámil v˘mûnu pûti kuchyní do
nájemních bytÛ a navrhl, aby to
bylo projednáno na pﬁí‰tím zasedání, kde se rozhodne na základû
fotografické dokumentace. Rozhodlo se, Ïe ze ‰esti kandidátÛ na
kuchynské linky vybere bytov˘
v˘bor jenom tﬁi.
(redakce)

Ohlédnutí zastupitele
Vítûzslava âerného
Chtûl jsem opût kandidovat do obecního zastupitelstva, ale bohuÏel chyba úredníka a moje zahraniãní dovolená v dobû odevzdání náleÏit˘ch dokumentÛ mi to
neumoÏnila.
Tak bych tímto chtûl podûkovat lidem, kteﬁí mi dali ‰anci
poznat chod obce a mohl jsem do nûho snad trochu zasáhnout. Dále tûm kdo mi pomáhali celé ãtyﬁi roky pﬁi rÛzn˘ch akcích jak pro dûti, tak pro dospûlé. Doufám, Ïe ty
ãtyﬁi roky nebyly promarnûné a jenom prosezené schÛzováním. A splnil jsem, alespoÀ z ãásti, oãekávání tûm, co mi
dali svÛj hlas. Dobr˘ pocit jsem mûl z dûtsk˘ch akcí, pﬁi
kter˘ch dûti nûco dokázaly a mûly radost s odnesené odmûny. Doãkal jsem se i podûkování od nûkter˘ch rodiãÛ.
Tak doufám, Ïe mÛj nástupce bude stejnû horliv˘ a ‰tedr˘
k dûtem, které jsou jeho budoucími voliãi. A do tﬁetice,
musím taky podûkovat tûm, kteﬁí mi odmítali pomáhat,
utvrzovali mû jiní o jejich pravdû a jak se ﬁíká, házeli mi
klacky pod nohy. Byla to pro mû dobrá Ïivotní zku‰enost.
Vítûzslav âern˘, pﬁedseda kulturního v˘boru

■ TANEâNÍ ZÁBAVA SE VYDA¤ILA
V sobotu 17. ãervna se konala v Hostinci U HoráãkÛ taneãní zábava. K tanci i poslechu hrála skupina Bonanza. Celkem
pﬁi‰lo 60 lidí, kteﬁí se chtûli i v teplém poãasí pobavit. Zaãínalo se od 20ti hodin a konãilo se o pÛl druhé ráno.

■ LOSOVÁNÍ
K¤ÍÎOVKY
Ve ãtvrtek 3. srpna na
schÛzi obecního zastupitelstva se opût losovalo. Tajenka kﬁíÏovky znûla, Ïe Emil
Holub byl ãesk˘ lékaﬁ, cestovatel a spisovatel. Tentokrát
ruka pana Jiﬁího Barboﬁíka vylosovala Alenu Matou‰kovou (na snímku vpravo) z Homole. V˘herkynû obdrÏela
prací prá‰ek a aviváÏ. Cenu
vûnovali manÏelé âern˘.

■ LU·TùTE I NADÁLE
Listopadovou tajenku opût odmûníme dárkov˘m balíãkem,
protoÏe je o nûj velk˘ ohlas. Správnû vylu‰tûnou tajenku z kﬁíÏovky posílejte nebo odevzdáte Zdence âerné, bytovka ã.48
do schránky nebo jí osobnû.

Náv‰tûva z nebe

Ukládání balonu do vaku.

Vzná‰ející se balon a první zvûdavci.
Jeden ãervencov˘ odpolední den se nad Homolí vzná‰el
balon, kter˘ mûl tﬁi pasaÏéry. Na vesnici to zpÛsobilo velké
pozdviÏení, hlavnû pro dûti, které takovou událost nevidí
kaÏd˘ den. Ale tenhle záÏitek si nenechali ujít ani dospûlí,
kteﬁí se s auty pﬁijeli podívat z okolních vesnic. Balon pﬁistál
na poli naproti bytovkám. Tam ho majitelé sloÏili, za dohledu
dûtí dali do auta a odjeli.
(redakce)

Jedni z mnoha dûtí u balonu, Jakub, Honzík a Filip.
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Skupinové foto, vrátili se v‰ichni a zdraví.

Zájezd pro dûti i dospûlé
Jako kaÏd˘m rokem, tak i letos se uskuteãnil zájezd od
obce do ZOO do Dvora Králové nad Labem.
V sobotu 5. srpna se v Homoli u Panny na návsi se‰ly dûti
a dospûláci. Autobus byl pﬁistaven pﬁed sedmou hodinou
ranní. KdyÏ byli v‰ichni úcastníci v˘letu pﬁítomni, mohlo se
vyrazit. Poãasí se moc po ránu netváﬁilo, pr‰elo. Ale cestou
se pomalu zaãalo umoudﬁovat. Po tﬁech hodinách jízdy s jednou pﬁestávkou se dorazilo na místo. Pﬁed prohlídkou ZOO
Vítûzslav âern˘ rozdal v‰em pﬁítomn˘m pÛllitrové limonády,
hamburgera, bagetu nebo mexickou placku.
Po zakoupení vstupenek se dal skoro ãtyﬁ hodinov˘ rozchod po zoo. Nûkteﬁí vyrazili po pavilonech a v˘bûzích pro
zvíﬁata a jiní na vláãek nebo koÀsk˘ potah, kter˘ je odvezl
k safaribusu na prohlídku volnû pobíhajících zvíﬁat. Zrovna
v ten den moc elánu zvíﬁata nemûla, radûji se povalovala po
zemi a línû koukala.V této Zoo je pﬁes 400 drÏen˘ch druhÛ
a poddruhÛ.
Pravidelnû jsou zde provozovány v˘stavy- Stálá v˘stava
obrazÛ „Pravûk oãima Zdenka Buriana“ ve správní budovû.
Ve dvû hodiny byl sraz u autobusu a odjezd domÛ. Bûhem
jízdy si dûti sdûlovaly své dojmy a ukazovaly si navzájem co

Dût‰tí úcastníci zde obdivují zvíﬁata.
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Hrr na Zoo.
koupily. Nûkteﬁí turistické známky, pamûtní mince, kaktusy
a ply‰ová zvíﬁátka, která jim koupili hodní rodiãové nebo babiãky.
I pﬁes po‰mourné poãasí se v˘let urãitû v‰em líbil a budou
se tû‰it zase pﬁí‰tû.
ZdeÀka âerná, redaktorka

Kaãenka si odváÏí vzpomínku na tento den.

Mineralogické muzeum prof. J. E. Hibsche
Narodil se 26. 3. 1852 a v pûti letech
zaãal chodit do obecní ‰koly v Homoli.
Otevﬁení muzea bylo 26. 3. 2002. Jako
první se pﬁi‰li podívat obyvatelé Homolska, dále úãastníci mezinárodní konfe-

rence z deseti zemí Evropy i ze zámoﬁí,
kteﬁí se se‰li k uctûní památky s rodákem
z Homole. Nejvíce obdivovan˘ je pyrop a
ilmenit, to jsou ãeské granáty, které byly
nalezeny ve Staré u Tﬁebívlic. Vstupné

do muzea je 20 korun, do 15ti let je vstup
zdarma. Prohlídku Vám rádi v pracovní
dobû umoÏní pracovníci Obecního úﬁadu,
ale i paní Pincová, která je k zastiÏení
kdykoliv a kdekoliv.
(redakce)

Pohled do prostoru muzea.

Nejobdivovanûj‰í ãesk˘ granát je uprostﬁed.

Ve dnech 3. aÏ 8. ãervna leto‰ního roku se v Teplé u Tﬁebenic, v Ústí nad Labem a v Mariánsk˘ch lázních, konalo zajímavé mezinárodní symposium, vûnované 150. v˘roãí narození v˘znamného pﬁírodovûdce, pedagoga, ale pﬁedev‰ím
geologa - profesora Josefa Emanuela Hibsche.
J. E. Hibsch, syn rolníka Franze Hübsche, se narodil v
Homoli pod Pannou (nûm. Hummel) 26. února 1852 a
zemﬁel 4. listopadu 1940 ve Vídni; za své zásluhy o v˘zkum
severních âech byl mimo jiné jmenován mimoﬁádn˘m ãlenem Státního geologického ústavu republiky âeskoslovenské (1920), ãestn˘m obãanem Dûãína (1925) a ãestn˘m
doktorem nûmecké techniky v Praze (1931); mimoto se pﬁed
rozpadem Rakousko-Uherska stal ãlenem Císaﬁské akademie vûd, ãestn˘m ãlenem a ãestn˘m prezidentem vídeÀské
Mineralogické spoleãnosti a dopisujícím ãlenem vídeÀského
Státního geologického ústavu; roku 1908 mu byl udûlen ¤ád
Franti‰ka Josefa I.

celé ﬁady specialistÛ zvuãn˘ch jmen i mlad˘ch zaãínajících
badatelÛ ze stﬁední a západní Evropy, z Velké Británie a ze
Spojen˘ch státÛ, mezi nimiÏ nechybûl ani v˘znamn˘ dánsk˘
geolog profesor H. Sﬁrensen. ÚroveÀ pﬁednesen˘ch pﬁíspûvkÛ i vûdecká diskuse prokázaly, Ïe taková mezinárodní setkání mohou b˘t i na regionální úrovni velmi kvalitní a podnûtná.
Vûdecké schÛze a oficiální spoleãenská setkání se odb˘valy v prostorách Mûstského muzea a Fakulty Ïivotního prostﬁedí Univerzity J. E. Purkynû v Ústí nad Labem. Souãástí
programu první ãásti symposia byla i náv‰tûva basanitové
skály Vrkoã, odhalení pamûtní desky J. E. Hibschovi v areálu zemûdûlské a zahradnické ‰koly v Libverdû u Dûãína 2) a
prohlídka mineralogického musea v rodné obci Homole pod
Pannou, otevﬁeného v b˘valé obecní ‰kole pﬁi pﬁíleÏitosti
150. v˘roãí badatelova narození. Muzeum vzniklo péãí
obce a za odborné spolupráce s RNDr. N. Krutsk˘m a M.
Radonûm z Regionálního muzea v Teplicích; expozice je
umístûna v pﬁízemních prostorách staré ‰koly, v níÏ J. E.
Hibsch trávil prvních pût ‰kolních let svého Ïivota.

JOSEF EMANUEL HIBSCH (1852 - 1940)
Hibsch získal mezinárodní vûhlas mimo jiné i na svoji dobu
podrobn˘m geologick˘m a petrografick˘m v˘zkumem tûles
vyvﬁel˘ch hornin tﬁetihorní neovulkanické oblasti âeského
stﬁedohoﬁí. V˘sledkem jeho úÏasné píle bylo napﬁíklad 20
listÛ geologické mapy 1:25 000, vydávan˘ch postupnû v letech 1891 aÏ 1932 a zachycujících Hibschem nalezené, prozkoumané a popsané v˘skyty nejrÛznûj‰ích typÛ hornin a
vulkanick˘ch útvarÛ; tyto mapy jsou je‰tû po mnoha desetiletích cenn˘mi podklady, slouÏícími geologÛm i v dobû poãítaãÛ, moderních analytick˘ch metod a satelitního snímkování zemského povrchu.
Symposium, poﬁádané Geologick˘m ústavem Akademie
vûd âeské republiky, âesk˘m geologick˘m ústavem, Pﬁírodovûdeckou fakultou Karlovy Univerzity v Praze a ﬁadou dal‰ích regionálních i zahraniãních institucí, bylo setkáním odborníkÛ, zab˘vajících se ﬁe‰ením pﬁíãin vzniku a v˘voje vulkanismu ve vztahu ke geologii podkru‰nohorsk˘ch pánví a
jim podobn˘ch struktur, naz˘van˘ch rifty. Bûhem prvních
dvou dní jednání vyslechli úãastníci symposia pﬁedná‰ky

Jedni z mnoha kamenÛ a rÛzn˘ch ãástic zde uloÏen˘ch.
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V tomto ãísle Obãasníku opût otiskuji dva obrázky, jeden namalovaly spoleãnû Renãa Jandová a Zdenka âerná ze
ZOO. A druh˘ pohled na vesnici od Vítka âerného.
(redakce)

Zima se blíÏí. Jste pﬁipraveni?
Léto je pryã a nastal ãas si poloÏit otázku: Udûlali jsme v‰echno, aby nás
zima nezaskoãila? Otázka míﬁí jak na majitele obytn˘ch domÛ, tak na chalupáﬁe a chataﬁe. KaÏd˘ by mûl obhlédnout svÛj majetek zvenku i zevnitﬁ
a urychlenû udûlat bilanci toho, co je tﬁeba stihnout dﬁív, neÏ uhodí mrazy
a snûhové plískanice.
Jakákoli lehkováÏnost není na místû, neboÈ zima se ráda mstí nejen mraziv˘m dechem, ale i materiálními ‰kodami. Na co tedy nezapomenout?
TEPLO JE NA PRVNÍM MÍSTù
Máte dostatek paliva na celé zimní
období? Jde zejména o tuhá paliva
(uhlí, koks, dﬁevo a podobnû), na která
topí stále víc neÏ polovina domácností.
B˘t pﬁedzásoben na celou topnou sezonu je víc neÏ dobrá zvyklost. Paliva
je na trhu dostatek a uhelné sklady ho
vÏdy rády dodají.
Ale ãím pozdûji od ﬁíjna k bﬁeznu, tím
bude draÏ‰í a nikdo nezaruãí, Ïe bude
dostateãnû suché. (Odhaduje se, Ïe
mokré uhlí znamená ztrátu na váze aÏ
zimním období se mohou objevit rÛzné
dopravní kalamity a zásada „co je
doma, to se poãítá“ rázem získá na
pravdivosti.
P¤ÍPRAVA TOPIDEL
Máte pﬁed zimou vyãi‰tûná kamna,
seﬁízen˘ kotel topení? Topná sezona
se uÏ sice rozebûhla, ale poãasí je‰tû
dovoluje napravit zanedbané. Splnûny
by mûly b˘t zejména pﬁedepsané povinné revize a kontroly. Zvlá‰tû dÛleÏité je to u uÏivatelÛ plynového kotle,
u nichÏ je stanovena povinnost jednou
za rok zajistit kontrolu celého spalovacího procesu, ãistotou hoﬁákÛ poãínaje
a funkcí pojistkového ventilu ãi termostatu konãe.
Topí-li se na pevná paliva, zanesen˘
komín pﬁiná‰í nejen ‰patné hoﬁení, ale
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i nebezpeãí vznícení sazí. Zvlá‰tní nároky jsou opût poÏadovány u plynov˘ch kotlÛ. U nich je nutná jak ãistota
komínov˘ch prÛduchÛ, tak pﬁedepsaného tahu komína. A pozor! Odpovûdnost za stav komínu (jako souãást
domu) nemá kominík, ale majitel objektu.
âÍM RYCHLE UTùSNIT OKNA?
Kovové pásky (kovotûs): Tato metoda se pouÏívá jiÏ léta. Jde o montáÏ
kovov˘ch páskÛ pﬁímo na obvod okna.
Pro dokonalou úãinnost je lep‰í jejich
montáÏ svûﬁit profesionálÛm. • Samolepicí molitanové pásky: Pﬁedstavují
rychlou pomoc a snadnou montáÏ. Nev˘hodou je jejich krátká Ïivotnost. • Samolepicí pásky z polyetylenové
pûny: V˘hodou je pﬁíznivá cena, snadná práce a dobrá Ïivotnost. U jednoduch˘ch oken se lepí na rám okenního
kﬁídla. U dvojit˘ch oken vÏdy na vnitﬁní
okna. U dveﬁí se páska umisÈuje na
dveﬁní kﬁídlo, pﬁípadnû i na rám. • Tûsnicí hmoty: Nejvíce se hodí pro nepravidelné spáry, kde se jiné zpÛsoby tûsnûní neosvûdãují. Aplikují se pomocí
speciální pistole pﬁímo na okenní rám.
Tûsnicí hmota má dlouhou Ïivotnost,
montáÏ v‰ak vyÏaduje profesionální
zruãnost. • Skláﬁsk˘ tmel: Je urãen zejména pro star‰í okna, kde pÛvodní

tmel je naru‰en rozpraskáním nebo uÏ
vypadal.
9 RAD: NA CO NEZAPOMENOUT
P¤ED ZIMOU?
1. Pﬁíprava náﬁadí
Zkontrolovat a uvést do pohotovosti
náﬁadí (i dal‰í prostﬁedky), kter˘mi se
odklízí sníh z chodníkÛ kolem domu.
Zvlá‰tû dÛleÏité je to u povinné údrÏby
chodníkÛ pﬁed domy, které slouÏí i veﬁejnosti.
2. Vyvézt jímku
V domácnostech bez napojení na
centrální kanalizaci nebo na ãistiãku
odpadních vod je prozíravé nechat si
zavãas vyvézt jímku s fekáliemi. V nûkter˘ch pﬁípadech je nutné udûlat opatﬁení proti zamrznutí domácí ãistírny.
3. Pozor na studnu
Máte-li domácí studnu pitné vody,
chraÀte pumpu proti po‰kození mrazem (podle pokynÛ v˘robce) uvolnûním
odtokového otvoru.
4. Postupn˘ úklid
Postupnû podle pﬁíchodu zimy je
nutné uklízet zahradní náﬁadí a techniku. Samozﬁejmostí by mûlo b˘t dÛkladné oãi‰tûní a nakonzervování. Pokud
se nûco z toho porouchalo, bude zima
pﬁíleÏitostí k opravû. To se t˘ká i zahradního nábytku.
5. Mráz ‰kodí barvám
Vodou ﬁeditelné nátûrové hmoty nesnesou mráz. Z nevytápûn˘ch dílen
nebo kÛlen je potﬁeba je pﬁemístit do
bezpeãí. To se mÛÏe t˘kat i mnoha dal‰ích pﬁípravkÛ (jak v návodu upozorÀuje v˘robce). U‰etﬁí se tím nemálo
(Pokraãování nas tr. 7)
penûz.

(Dokonãení ze str. 6)
6. Cement nesná‰í vlhko
Podobnû je tomu s nespotﬁebovan˘m stavebním materiálem, zejména
cementem. Ten se pﬁed ztvrdnutím
uchrání pﬁemístûním do suchého prostﬁedí a vloÏením do dal‰ího igelitového
pytle.
7. Pozor na zatékání
Také stﬁecha potﬁebuje kontrolu. Ke
slab˘m místÛm patﬁí napﬁíklad oplechování komínÛ, prÛchody televizních
antén, ale i stﬁe‰ní okna ãi vik˘ﬁe.
8. Okapy a svody
âasto opomíjenou souãástí domu
jsou okapy a svody vody. Voda z tajícího snûhu si pﬁi naru‰eném odtoku vÏdy
najde náhradní cestu, která mÛÏe po‰kodit obvodové zdi a b˘t pﬁíãinou vzniku plísní i v interiéru.
9. Budka pro ptactvo
Je-li u domu zahrádka, mûla by v ní
b˘t i budka pro zpûvné ptactvo. Majitel
si tím udûlá radost a souãasnû pomÛÏe
k pﬁeÏití sv˘m mal˘m pomocníkÛm.
TEPLO UNIKÁ SKLEPEM
I ST¤ECHOU
Na nejv˘znamnûj‰í opatﬁení, jako je
zateplení fasády domu, v˘mûna oken,
zmûna topné soustavy a podobnû, je
nyní vût‰inou jiÏ pozdû. Nic v‰ak nebrání vyuÏít i zb˘vajících opatﬁení, jako

je tûsnûní oken, zateplení sklepa nebo
regulace teploty, jejichÏ v˘znam pro finanãní úspory není rovnûÏ zanedbateln˘.
Regulace teploty Základním pﬁedpokladem je regulování teploty v jednotliv˘ch místnostech na doporuãené
a zdraví prospû‰né hodnoty. UÏ mnohokrát bylo publikováno, Ïe kaÏd˘ stupeÀ na teplomûru navíc zvy‰uje spotﬁebu tepla zhruba o pût procent.
Pozor na okna Odborníci spoãítali, Ïe
vstupními nebo balkonov˘mi dveﬁmi
a okny uniká nazdaﬁbÛh 40 aÏ 50 procent z celkového mnoÏství tepeln˘ch
ztrát v bytovém domû. Pokud bydlící
neinvestoval do nového zasklení ãi v˘mûny oken za dokonalej‰í, mÛÏe si pomoci alespoÀ náhradními zpÛsoby tûsnûní. Izolace do sklepa Je tﬁeba prohlédnout sklepní okna a dveﬁe, zda nejsou nûjak po‰kozeny a dají se dobﬁe
zavírat.
Vût‰ina sklepÛ není vytápûna,
a není-li jejich strop izolován, mÛÏe b˘t
rovnûÏ cestou, kudy z podlahy bytu
nad ním „odchází“ teplo. K nápravû
staãí, kdyÏ se na strop sklepa nalepí
cca 40 mm silné desky izolace. Stﬁecha Achillovou patou Hlavnímu náporu
zimy musí odolávat pﬁedev‰ím stﬁecha
domu. Proto je tﬁeba je‰tû jednou zkontrolovat stﬁe‰ní krytinu, pﬁípadnû obstarat v˘mûnu popraskan˘ch dílÛ.
Pﬁitom bedlivû zváÏit, co lze zvládnout svépomocí a na co pﬁizvat profesionály.
(r)

A na závûr nûco pro zasmání...
ANEKDOTY O LORDECH
■ Lord Harold, znám˘ svûták, vykládá
v klubu své svûtové názory. V‰ude byl,
v‰ecko zná, v‰ecko vidûl. Suverénnû
odmítá jakékoliv jiné mínûní kromû
svého. K tomu nakonec pﬁipodotkne
lord Patrick: „Jak vidím, pﬁíteli, my dva
dohromady vlastnû víme v‰ecko na
svûtû!“ „Jak to?“ zarazí se chvástálek.
„To je tak,“ vysvûtluje lord Patríck. „Vy
víte v‰echno na svûtû, aÏ na to, Ïe jste
osel. A to na‰tûstí zase vím já!“
■ Dva lordi chytají ryby. Najednou zabere jednomu z nich nûjaká veliká. Po
pÛl hodinû námahy vytáhne do lodi
krásnou moﬁskou pannu. Zbaví ji udice,
dlouho si ji prohlíÏí a pak ji hodí zpátky
do vody. „Proã?“ ptá se druh˘ lord.
„Jak?“ odvûtí první.
■ Lord Cecil povytáhl lehce oboãí: „Zdá
se, Ïe zde nûco neklape, Johne,“ obrátil se na svého sluhu, „jiÏ t˘den jsem
nevidûl lady Julii.“ „Ano,“ odvûtil sluha,
„lady Julie je jiÏ t˘den nezvûstná.“ I

nav‰tívil lord Cecil policii. Inspektor
Baker jej vyslechl, vyptal se na pár podrobností a poÏádal lorda Cecila o podrobn˘ a pﬁesn˘ popis lady Julie.
„Yes,“ odpovûdûl lord, „ale dejte mi, inspektore, ãestné slovo, Ïe se popis v
Ïádném pﬁípadû nedostane do rukou
lady Julie.“
■ „Drahá lady, pár sklenek portského
vás ãiní neobyãejnû krásnou.“ „Dovolte, Va‰e lordstvo, vÏdyÈ já jsem nic nepila.“ „Ale já ano, drahá lady.“
■ Lord Basil byl pﬁed první svûtovou
válkou jako mlad˘ dÛstojník vojensk˘m
velitelem v nejzapadlej‰í ãásti africké
britské kolonie. Po vypuknutí války obdrÏel telegrafick˘ rozkaz internovat
v‰echny nepﬁátelské cizince. Za nûkolik hodin pﬁi‰la do Lond˘na na ministerstvo války telgrafická odpovûì: „Internováno pût FrancouzÛ, ãtyﬁi Holanìané, dva Italové, dva Ameriãané a tﬁi
Nûmci. Prosím telegraficky o odpovûì:
proti komu bojujeme?“
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■ Zapékané papriky-letní veãeﬁe
10 paprik - pÛlen˘ch
1 kg mletého masa
Máslo, anglická slanina, nakrájené
papriky a rajãata, keãup, cibule, sÛl,
pepﬁ a strouhan˘ s˘r
10 vajec, petrÏelka a paÏitka
Rozpustit máslo, nakrájet slaninu,
rajãata a papriky. Naplnit pÛlky paprik mlet˘m masem. Osolit, opepﬁit
a pﬁidat keãup. Dáme péct do trouby. Po upeãení na‰leháme 10 vajec
a zalít celou smûs. Posypat strouhan˘m s˘rem. Nechat dojít a znova
vyndat a posypat petrÏelkou a paÏitkou. Podávat s chlebem nebo
vekou.
■ Kuﬁe trochu jinak
Budeme potﬁebovat: Vykostûné kuﬁecí maso, sojovou omáãku, pomeranãov˘ dÏus, rostlinn˘ olej, kousek
zázvoru, trochu medu, papriky, rajãata, okurku a r˘Ïi.
No a teì jen postup: Do misky nalijeme dÏus, omáãku, olej, med
a pﬁidáme kousek zázvoru. Do
smûsi ponoﬁíme maso nakrájené na
kostiãky, zakryjeme a necháme asi
dvû hodinky odleÏet v lednici. Pak
kousky masa navlékáme na jehly
a opeãeme na rostlinném oleji. Jako
pﬁílohu podáváme vaﬁenou r˘Ïi
a ãerstvou zeleninu.
A NùCO SLADKÉHO.
■ Plnûná peãená jablka.
Potﬁebujeme: Vût‰í tvrdá jablka, citron, oﬁechy, rozinky, máslo, pi‰koty
a zavaﬁeninu. Jablka omyjeme,
oloupeme a odstraníme jadﬁinec.
Pokapeme je ‰Èávou z citronu. Rozinky nasekáme a smícháme je
s nasekan˘mi oﬁechy a kouskem
másla a pi‰kotov˘mi kousky. Touto
smûsí vyplníme stﬁed jablek a posypeme cukrem. Dáme je do vymazaného pekáãku a peãeme v dobﬁe
pﬁedehﬁáté troubû. Upeãená jablka
ozdobíme zavaﬁeninou.
(r)
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K¤ÍÎOVKA O CENY
Cestovat
ZAâÁTEK
autoTAJENKY
stopem

·panûlsk˘
cyklista

Je tu dal‰í kﬁíÏovka o ceny. Správné znûní kﬁíÏovky
mÛÏete odevzdat osobnû nebo do po‰tovní schránky
redaktorce Z. âerné. Tak hodnû ‰testí pﬁi lu‰tûní.

Keﬁ s narkotick˘mi
látkami
v listech

NAPOVÍME:

Ouvej

Karetní
v˘raz

HÛlek,
Okabe,
ré, ové.

Japonsk˘
ST¤ED
soupeﬁ
TAJENKY
Sakaly

Holohlavec
(expr.)

Okresní
stavební
podnik
(zkratka)

Slovensky
„tchán“

Sloní
‰piãák

U‰ité
z tylu

Prodejní
stÛl
Italsky
„mír“

Jiné

âesk˘
zpûvák
Ná‰ b˘val˘ koulaﬁ

Borovice
limba

Rychl˘
pohyb
Velké
kolo

Horské
jezírko

Filmová
hvûzda
Skon

Znaãka
voltampéru

NuÏe

Strom
s trny

Amatér
¤íãní ryba

Desinfikátor

Kovová
deska
Dûtsk˘
pozdrav

Vydávat
tíkavé
zvuky

KONEC
TAJENKY

Sakrovat

NAPOVÍME:

ÚtrÏek

Podnebí

Avomet,
pina, pace,
Kube‰.

Zabiják
(expr.)

LyÏaﬁsk˘
v˘tah

Jméno
reÏiséra
Olmera

Pﬁivábit
Kytovat
Literární
noviny
(zkratka)

Hnít
TûÏk˘
kov

¤ím. 49

Elektrikáﬁsk˘
mûﬁící
pﬁístroj

Slovensky
„pouze“
Vanouti
Podlahové
prkénko

Ná‰ reprezentant
v jízdû na
vozíku
Dravec
(slov.)

O‰típat
jízdenku

Neroztáti
na
povrchu

Homolsk˘

·achová
prohra
Moje
Název
hlásky

Alfons MUCHA

Zkratka
registrované
tuny

Kniha
map
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