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Setkání spoluÏákÛ se vydaﬁilo

ak jako kaÏd˘ rok se první pátek v
ãervnu (letos 4. ãervna 2010)
uskuteãnil sraz b˘val˘ch ÏákÛ základní ‰koly Homole u Panny a Tﬁebu‰ín. Tradiãnû se sraz konal v „Hostinci U HoráãkÛ“ v Homoli u Panny.
Úãast byla velká (viz foto), poãasí
skvûlé, atmosféra vynikající. „Îáci“
se roze‰li se slibem úãasti na dal‰ím
srazu v roce 2011.

T

Podûkování obãanÛm
■ MUDr. Jiﬁí Krombholz, Iva Ptáãková a Jan Beran vûnovali sponzorské dary, pro odmûÀování dûtí pﬁi soutûÏích
poﬁádan˘ch v rámci akce „Dûtsk˘ den“, kter˘ se konal dne
6. ãervna 2010.
■ AneÏka BroÏová, Jakub Guttmann a Michal Janda na‰li
pﬁed bytovkou ã. 43 osobní doklady paní Jouklové a odevzdali je. Touto cestou jim chce podûkovat.

Z ãinnosti Obecního úﬁadu
■ Dne 13. 05. 2010 se uskuteãnilo
jednání s právním zástupcem obce
ABGH advokátní kanceláﬁ. Pﬁedmûtem
jednání byl postup proti neplatiãÛm nájemného a problém prostupnosti obecní komunikace v Bláhovû.

■ V mûsíci dubnu 2010 se provedla
v˘mûna vodomûrÛ u v‰ech bytÛ v domech 43, 47 a 48.

■ Vût‰ina ãinností v mûsíci kvûtnu
2010 byla zamûﬁena na technickoorganizaãní zaji‰tûní voleb do Poslanecké snûmovny Parlamentu
âR.

■ Dne 17. 05. 2010 probûhlo jednání s fy. RENOMAT, s.r.o., o moÏnostech realizace zateplení obecních bytovek v rámci programu „Zelená úsporám“.

■ Dne 03. 05. 2010 byla odeslána na
Úﬁad pro zastupování státu ve vûcech
majetkov˘ch Ïádost na bezúplatn˘ pﬁevod pozemkÛ nacházejících se pod stávající komunikaci vedoucí k rampû prodejny smí‰eného zboÏí v Homoli u
Panny.

■ Dne 20. 05. 2010 se uskuteãnilo
‰kolení k obsluze nainstalovaného geografického informaãního systému
Gramis.
■ Dne 21. 05. 2010 probûhlo jednání se zástupci odboru kultury a
památkové péãe Krajského úﬁadu
Ústeckého kraje ve vûci kamenného
reliéfu Vzkﬁí‰ení JeÏí‰e Krista na pozemku p.ã.135/2, k.ú. Suletice.

■ Dne 11. 05. 2010 se uskuteãnila
náv‰tûva rodákÛ a pﬁátel Homole u
Panny z Nûmecka, pﬁi níÏ si vût‰ina
z úãastníkÛ splnila pﬁání, je‰tû jednou nav‰tívit místo, kde se narodili a
proÏili své dûtství.

■ Dne 31. 05. 2010 pﬁedloÏila fy RENOMAT, s.r.o. studii realizace zateplení
obecních bytovek vãetnû pﬁedbûÏného
rozpoãtu a alternativ moÏností pro stanovení v˘‰e získané dotace.
■ Dne 02. 06. 2010 byl na AVE Ústí
nad Labem projednán termín a zpÛsob realizace sbûru objemného a
nebezpeãného odpadu.
■ Dne 09. 06. 2010 provedl pracovníci CNS a.s. instalaci nové verze programu „Spisová sluÏba“. Souãasnû
probûhlo ‰kolení pracovníkÛ OÚ k obsluze nové verze programu.
■ Dne 16. 06. 2010 se uskuteãnilo
jednání s právním zástupcem obce
ve vûci pﬁevodu finanãních prostﬁedkÛ, získan˘ch soudní exekucí,
na úãet obce.
Mgr. V. Kavan,
místostarosta OU

Jak dopadly volby v na‰í obci
V¯SLEDKY VOLEB DO POSLANECKÉ
SNùMOVNY 2010
Ve dnech 28. - 29. 05. 2010 probûhlo v Obci Homole u Panny hlasování ve volbách do poslanecké
snûmovny Parlamentu âeské republiky.
Údaje a v˘sledky voleb jsou následující:
■ Poãet osob zapsan˘ch
do seznamu voliãÛ celkem ............................313
■ Poãet odevzdan˘ch úﬁedních
obálek ............................................................210
■ Poãet platn˘ch hlasÛ ve volebním
okrsku celkem ...............................................210
■ Úãast osob ve volbách............................67,09%
Poﬁadí politick˘ch stran, politick˘ch hnutí a
koalicí, kter˘m byl odevzdán alespoÀ jeden
platn˘ hlas:
Politická strana,
politické hnutí,
koalice

Poãet
hlasÛ

Poãet
hlasÛ
v%

âeská strana sociálnû demokratická
Komunistická strana âech a Moravy
Obãanská demokratická strana
TOP 09
Vûci veﬁejné
Suverenita - blok J. Bobo‰íkové
Strana Práv ObãanÛ ZEMANOVCI
âeská pirátská strana
Dûlnická strana sociální spravedlnosti
Strana svobodn˘ch obãanÛ
Strana zelen˘ch
Konzervativní strana

57
39
30
23
21
15
9
5
4
3
3
1

27,14
18,57
14,33
10,95
10,00
7,14
4,28
2,38
1,90
1,42
1,42
0,47
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âlenky volební komise:
Stojící zprava: Jelínková Jitka - pﬁedsedkynû, Pincová Alena, Emilie
Kozlerová - zapisovatelka. Sedící zprava: Îaneta Koubková, Marta
BlaÏková, Hana Kavanová

11. Setkání rodákÛ a pﬁátel Homole
u Panny v Bavorské obci Arrach
I v leto‰ním roce se uskuteãnilo tradiãní setkání rodákÛ a pﬁátel Homole u
Panny, které se konalo ve dnech 09.
aÏ 15. 05. 2010.
První setkání úãastníkÛ se uskuteãnilo pﬁi spoleãné veãeﬁi pﬁi níÏ se mluvilo
o spoleãn˘ch záÏitcích a vymûÀovaly
se informace o událostech probûhnuv‰ího roku. VÏdyÈ se úãastníci sjíÏdûli z
celého Nûmecka. Oficielního pﬁivítání
se ujala organizátorka setkání paní
Elsa Guth spoleãnû s vedoucím informaãního centra obce Arrach panem
·tefanem Frischem, kteﬁí zároveÀ
pﬁedstavili program následujících dní.
V pondûlí odpoledne probûhlo první
setkání pﬁi spoleãné odpolední kávû se
starostou obce Arrach panem Seppem
Schmidem. ÚãastníkÛ bylo celkem 25 a
nejstar‰ímu bylo 83 let.
Nejnároãnûj‰í program na v‰echny
zúãastnûné ãekal v úter˘, na kdy byla
naplánovaná cesta do Homole u
Panny, pﬁi níÏ si vût‰ina z nich splnila
pﬁání je‰tû jednou nav‰tívit místo, kde
se narodili a proÏili své dûtství.
Odjezd byl ráno pﬁesnû v ‰est hodin
a jiÏ od samého zaãátku bylo na mnoha
úãastnících znát znaãné rozru‰ení z
toho, co je ãeká. Organizaãnû se na
pﬁípravû této cesty podílel kromû turistického centra obce Arrach i vedoucí
rekreaãního zaﬁízení Feriendorf am
Hohen Bogen pan Ondﬁej PrÛcha,
kter˘ jako rodil˘ mluvãí pomohl odstranit jazykové bariéry. Cesta do Homole

u Panny vedla pﬁes PlzeÀ, Most a Ústí
nad Labem. Poslední kilometry probíhaly jiÏ za veliké nervozity a na mnoh˘ch zastávkách se vzpomínalo na záÏitky z mládí.
V Homoli oãekával úãastníky starosta obce pan Ladislav Ptáãek, kter˘ se o
celou skupinu po celou dobu pobytu
vzornû staral. Po prohlídce hﬁbitova
byla umoÏnûna i prohlídka místního
kostela a muzea. BohuÏel více se jiÏ

nestíhalo a pro vût‰inu úãastníkÛ v pokroãilém vûku to bylo bohatû dostaãující. Po v˘borném obûdû vedla zpáteãní
cesta pﬁes Roudnici, Slané a PlzeÀ
zpût do Arrachu.
Ve stﬁedu se úãastníci setkání se‰li u
hrobu svého b˘valého spoluÏáka pana
Waltera Gutha a pﬁi vzpomínce na nûj
posypali jeho hrob zemí, kterou pﬁivezli z Homole u Panny. Splnili tímto jeho
poslední pﬁání.
Ondﬁej PrÛcha

Usnesení ze zasedání zastupitelstva Obce Homole
u Panny ã. 03/2010 konaného dne 8. 4. 2010
I. Zastupitelstvo obce schvaluje
1. závûreãn˘ úãet obce za rok 2009
bez v˘hrad;
2. uvolnûní 30 000,- Kã z rozpoãtu
obce na provoz JPO II Velké Bﬁezno
na rok 2010 na základû „Dohody o
sdruÏení prostﬁedkÛ“ uzavﬁené dne
21. 05. 2007;
3. uzavﬁení dohody o úhradû neinvestiãních nákladÛ na Ïáka M· v Ploskovicích na rok 2010.
II. Zastupitelstvo obce souhlasí
4. s bezúplatn˘m pﬁevodem pozemku
p.ã. 3, k.ú. Lhota pod Pannou do
vlastnictví obce;

5. se zamûﬁením pozemkÛ p.ã. 93 a
94 urãen˘ch k odprodeji jako celek a
pozemkÛ p.ã. 119/1, 115 a 124, jejichÏ projednané ãásti budou odprodány.
III. Zastupitelstvo obce nesouhlasí
6. s pﬁistoupením k elektronické spisové sluÏbû v rámci v˘zvy ã. 06 IOP Rozvoj sluÏeb eGovernmentu v obcích pro projekt „Technologické centru, Ústí nad Labem“.
IV. Zastupitelstvo obce vzalo
na vûdomí
7. zápis z jednání finanãního v˘boru o

závûreãném úãtu obce za rok 2009,
konaného dne 30. 03. 2010;
8. oznámení regionálního odboru SZIF
v Ústí nad Labem o zamítnutí Ïádosti o dotaci v rámci Programu rozvoje
venkova.
V. Zastupitelstvo obce ukládá
starostovi obce Ladislavu Ptáãkovi
01/03/2010 pﬁedloÏit na pﬁí‰tím zasedání zastupitelstva návrh na realizaci
konkrétních akcí v rámci rozpoãtu na
rok 2010.
Ladislav Ptáãek v.r.
starosta
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva Obce Homole
u Panny ã. 04/2010 konaného dne 3. 6. 2010
I. Zastupitelstvo obce schvaluje
1. zámûr realizace rekonstrukce veﬁejného osvûtlení ve Lhotû pod Pannou
ve 2. etapách v letech 2010 a 2011;
2. uzavﬁení smlouvy o dodávkách nov˘ch verzí geografického informaãního systému Gramis;
3. uzavﬁení licenãní smlouvy k uÏití 2.
stupnû podpory k softwarovému dílu
„Spisová sluÏba“;
4. poskytnutí pÛjãky z FRB ve v˘‰i
50 000,- Kã paní E. Kozlerové.
II. Zastupitelstvo obce souhlasí
5. se zru‰ením ãlenství ve SdruÏení
místních samospráv;

6. s realizací stavby „Dostavba a dovybavení
objektÛ
pro
úãely
agroturistiky“ podle projektové dokumentace pﬁedloÏené Janou Radiãovou;
7. s podáním Ïádosti na ÚZSVM na
bezúplatn˘ pﬁevod pozemkÛ p.ã.
71/2, 76/1 a 238/3, k.ú. Homole u
Panny;
8. s postupem obce ve vûci kamenného reliéfu Vzkﬁí‰ení JeÏí‰e Krista v
Suleticích;
9. s vyhlá‰ením zámûru na odprodej
ãásti pozemkÛ p.ã. 9/1 a p. ã. 220,
k.ú. Homole u Panny;
10. se zahájením pﬁípravn˘ch prací

pro zateplení bytovek - Zelená
úsporám.
III. Zastupitelstvo obce nesouhlasí
11. s uzavﬁením pﬁedloÏeného návrhu
smlouvy o poskytování servisního zabezpeãení - program
KEO.
IV. Zastupitelstvo obce vzalo
na vûdomí
12. informaci o hospodaﬁení obce za
období leden - duben 2010.
Ladislav Ptáãek v.r.
starosta

DùTSK¯ DEN
SE VYDA¤IL
V nedûli 6. ãervna od 15 hodin v Homoli u Panny na hﬁi‰ti se konal dûtsk˘
den. Jako obvykle poﬁadatelé pﬁipravili
rÛzné atrakce. Letos byla velká fronta
na ‰ipky a házení na medvûda. Pozadu
nezÛstalo ani chytání rybiãek a chození
s míãkem na pálce. Po dvou letech se
vrátilo skákání v pytli. Dûti si za svou ‰ikovnost mohly vyhrát rÛzné sladkosti
Poãasí se také vydaﬁilo. Poﬁadatelé
a pomocníci u atrakcí dostali jako dárek
k‰iltovku. Spokojené dûti se roze‰ly po
16.00 hodinû.
Text a foto: ZdeÀka âerná

Chytání rybiãek.
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Zahájení dûtského dne.

Skákání v pytli.

PÁLENÍ
âARODùJNIC
V pátek 30. dubna na hﬁi‰ti v Homoli u Panny probûhlo pálení ãarodûjnic.
Se‰ly se dûti i dospûlí, aby si spoleãnû
opekli ‰pekáãky. âarodûjnice vzplála
na hranici okolo deváté hodiny. Samozﬁejmû, Ïe se vyhla‰ovala nejkrásnûj‰í
ãarodûjnice a Ïe jich nebylo málo. A Ïe
se nebály upálení na hranici a pﬁi‰ly,
dostaly sladkou odmûnu.
Text a foto: ZdeÀka âerná

KRÁTCE Z HISTORIE
Dûti pﬁi opékání ‰pekáãkÛ.

âarodûjnice v plamenech.

Nejlep‰í masky ãarodûjnic.

Pálení ãarodûjnic patﬁí k doposud
velmi Ïiv˘m zvykÛm. Filipojakubská
noc z 30. dubna na 1. kvûtna b˘vala
jednou z magick˘ch nocí, kdy pr˘ mûly
zlé síly vût‰í moc neÏ jindy. O pÛlnoci
pﬁed sv. Filipem a Jakubem, kdy mûly
zlé síly moc ‰kodit lidem, se daly nalézt
ãetné poklady. Aby se hledající pﬁed silami bránil, musel mít pﬁi sobû kvût z
kapradí, svûcenou kﬁídu a dal‰í pﬁedmûty.
Lidé vûﬁili, Ïe v povûtﬁí poletuje
spousta ãarodûjnic, které se slétají na
sabat. Proto se této noci ﬁíká „noc ãarodûjnic“. âarodûjnice se pﬁed sabatem natíraly kouzeln˘mi mastmi, s jejichÏ pomocí pak mohly na ko‰Èatech
létat. Taková ko‰Èata pr˘ b˘vala zhotovena z jasanového dﬁeva, vrbov˘ch a
bﬁezov˘ch proutkÛ.
Pﬁi reji byla volena královna sabatu,
která potom vládla hostinû a tanci - „ãarodûjnickému kolu“ - to se tanãilo pozpátku. Jídla vypadala sice lákavû, ale
byla bez chuti a nezahnala hlad. Nesmûl chybût ani kotel pln˘ Ïab a hadÛ
stejnû jako nádoby s jedy. âarodûjnice
se tu, jak lidé kdysi vûﬁili, s oblibou promûÀovaly ve vlky, psy a jiná zvíﬁata a
vyprávûly si, co v‰echno zlého se jim
od posledního setkání podaﬁilo lidem
natropit.
Víra v neãisté síly, stará jako lidstvo
samo, se ãasem promûnila v povûru,
Ïe ìábel mÛÏe moc na zemi uplatÀovat
pouze prostﬁednictvím lidí - ãarodûjnic
a nûkdy i ãarodûjÛ.
Zvlá‰tû staré Ïeny b˘valy ãasto podezﬁívány, Ïe spojení s ìáblem a pﬁed
uhranutím jimi se venkované bránili
rozmanit˘mi praktikami: - pﬁed vrata
domu i chlévu se pokládali nar˘pané
drny, dﬁíve, neÏ mohla ãarodûjnice
vstoupit dovnitﬁ, musela v‰echna stébla
pﬁepoãítat, coÏ jí trvalo aÏ do rána, kdy
její moc pominula - stavení se kropilo
svûcenou vodou.
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Vzhledem k tomu Ïe vût‰ina obãanÛ na‰í obce
nav‰tûvovalo a ti mlad‰í nav‰tûvují Základní
‰kolu ve Velkém Bﬁeznû, rozhodli jsme se zaﬁadit
do tohoto vydání zpravodaje zajímav˘ materiál z
historie této ‰koly. Myslíme si Ïe si s chutí pﬁeãtou tento ãlánek v‰ichni b˘valí i souãastní absolventi tohoto zaﬁízení.

B/ V˘voj podoby ‰kolních budov
1. Nejstar‰í podoba ‰koly je zachycená na snímcích z
konce 19. století. Tato budova byla postavena v roce 1880.
Jednalo se o jednopatrovou budovu. Zajímavé je srovnání
v˘‰ky budovy ‰koly s restaurantem Dietz (Adonis). ·kola
není vÛbec za restauraci Dietz - Adonis vidût. TéÏ si v‰imnûte, Ïe budova tûlocviãny zatím nestojí.

·kola ve Velkém Bﬁeznû
A/ Poãátky ‰kolství ve Velkém Bﬁeznû
·koly byly v minulosti zcela pod vlivem církve a byly zakládány hlavnû v obcích, kde se nacházely v˘znamné kostely a fary. Proto se první ‰kola v okolí Velkého Bﬁezna objevuje ve Svádovû. Ten mûl v˘znamn˘ kostel sv. Jakuba a
faru. Ve Svádovû se setkáváme se ‰kolou v polovinû 16. století. Její budova stála hned vedle kostela. Îáci i uãitelé povinnû úãinkovali pﬁi církevních slavnostech, kantor b˘val zároveÀ regenschorim a varhaníkem, star‰í Ïáci stál˘mi ãleny
kÛru. Uãitel v 17. století napﬁíklad dostával plat 1 zl. 25 krejcarÛ t˘dnû. Samozﬁejmû to na obÏivu nestaãilo, a tak nezb˘valo neÏ hledat jiné cesty - vybírat ‰kolné od ÏákÛ, úãinkovat pﬁi slavnostech a podobnû. KdyÏ chtûl Ïák pokraãovat
ve studiích, nezbylo mu neÏ pﬁejít na jezuitské gymnasium
do Litomûﬁic a pak na univerzitu do Prahy. Jiné moÏnosti neexistovaly.
K reformám ve ‰kolství do‰lo aÏ za vlády Marie Terezie v
letech 1740-1780. ·kolské reformy obsahovaly základní
zmûnu, a to povinnou ‰kolní docházku a návaznost jednotliv˘ch stupÀÛ ‰kol. Základní ‰koly mûly b˘t trojího druhu: triviální, hlavní a normální.
Povinná ‰kolní docházka byla ‰estiletá, od 6 do 12 let. V
letním období se v‰ak dûtem od 9 do 12 let mohly poskytovat úlevy. Na docházku se mûlo pﬁísnû dohlíÏet, uãebnice
byly pﬁedepsány státem a dozorcem nad triviální ‰kolou byl
místní faráﬁ, nad hlavní ‰kolou vikáﬁ nebo dûkan.
Triviální ‰kola byla otevﬁená ve Velkém Bﬁeznû v roce
1858 v domû ã. 48. Pro srovnání v Malém Bﬁeznû byla ‰kolní budova postavena v roce 1867, v Suleticích zaloÏili ‰kolu
v roce 1762. V Homoli byla ‰kola otevﬁena krátce po roce
1787, protoÏe v tomto roce byl vysvûcen nov˘ kostel a podle
naﬁízení Marie Terezie musela b˘t souãasnû otevﬁena i
‰kola.
Dûti ãasto místo ‰koly pracovaly a také nemûly na ‰kolné,
jakkoli bylo nízké. Bylo odstupÀováno podle majetnosti rodiãÛ na 1 nebo 2 krejcary t˘dnû. Ve velkobﬁezenské ‰kole se
vzhledem k národnostnímu sloÏení tohoto kraje vyuãovalo
nûmecky. Napﬁíklad pﬁed první svûtovou válkou pÛsobila na
území mûsta Ústí nad Labem jediná ãeská soukromá ‰kola
v Krásném Bﬁeznû. V roce 1919 byla v Ústí otevﬁena první
ãeská obecná ‰kola v nejstar‰í ‰kolní budovû v Solní ulici,
otevﬁení ãeské mû‰Èanky následovalo o rok pozdûji. V roce
1919 byla rovnûÏ zaloÏena ãeská obecná a mû‰Èanská ‰kola
v Krásném Bﬁeznû. Bûhem první republiky byly ãeské men‰inové ‰koly v Pﬁedlicích, Stﬁekovû a Trmicích. O provoz ãesk˘ch ‰kol dbal Inspektorát ãesk˘ch men‰inov˘ch ‰kol zaloÏen˘ teprve v roce 1927. Existence ãeského men‰inového
‰kolství v Ústí nad Labem vyvolávala znaãnou nelibost nûmeck˘ch nacionalistÛ, kteﬁí 6. záﬁí 1925 demonstrovali na
Mírovém námûstí proti finanãním podporám ãesk˘ch men‰inov˘ch ‰kol. V tûchto historick˘ch souvislostech o to více
vynikne v˘jimeãnost ãinu ãeské men‰iny ve Velkém Bﬁeznû
- otevﬁení ãeské ‰koly v roce 1937 za pﬁítomnosti velkobﬁezenského rodáka a ministra ‰kolství Dr. Emila Frankeho!
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2. Dal‰í snímky zachycují ‰kolu zv˘‰enou o jedno patro,
roz‰íﬁenou o dne‰ní sociální zaﬁízení, souãasné schodi‰tû a
ãást budovy smûrem k DaﬁinÛm. JiÏ byla postavena tûlocviãna (1908), ale jako samostatnû stojící budova! V˘znamné
stavební zmûny probûhly v letech 1899/1900, 1907/1908 a v
roce1932.

4. V roce 1937 byla ve Velkém Bﬁeznû otevﬁena druhá
‰kolní budova. V této budovû se u vchodu nalézá velice zajímav˘ základní kámen s datací 1936. Dá se pﬁedpokládat,
Ïe spoleãnû se základním kamenem byly do zdi uloÏeny i
nûjaké dobové dokumenty. Dodnes je moÏné urãit, v kter˘ch
místech byl pÛvodní název Státní obecní ‰kola Dra. Emila
Frankeho. Název byl nûkdy po 1. záﬁí 1948 nahrazen nápisem Národní ‰kola. Ten spoleãnû s prvorepublikov˘m lvem
(umístûn˘ nad vchodov˘mi dveﬁmi) pﬁekvapivû „pﬁeÏil“ rÛzné
spoleãenské zmûny.

3. Tento obrázek zachycuje pÛvodní fasádu, která zmizela
díky zateplovací vrstvû z konce 90. let 20. století. Vchod do
budovy byl ze souãasné ulice Nová (viz snímek). Také pohled na samostatnû stojící tûlocviãnu mÛÏe b˘t pro souãasníka velice zajímav˘.
5. Souãasná podoba Základní ‰koly definitivnû vznikla v
první polovinû 60. let 20. století, kdy se souãástí ‰kolní budovy stala i pÛvodnû samostatnû stojící tûlocviãna, která byla
je‰tû zv˘‰ena o aulu. Zatím poslední vizuální zmûna probûhla v létû v roce 2009 - v˘mûna oken. PaedDr. Jan Darsa
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Pro zábavu
a chytré hlavy

● Telegrafuje lord Arthur svému
pﬁíteli Harrymu: „Harry, pﬁijeì za
mnou. KaÏd˘ veãer po západu
slunce zde na pláÏi jezdí mladá
nahá dívka na pﬁekrásném ãerném koni.“ Odpovûì do‰la veãer:
„Pﬁijedu zítra, uÏ jsem dlouho nevidûl krásného ãerného konû.“

● „Ten vá‰ obránce je muzikant?“ „Co tû vede, nezná
vÛbec noty.“ „No ale ﬁíká se, Ïe v nouzi zahraje aspoÀ na
roh.“
● Skotsk˘ trenér Mac Broomla domlouvá pﬁed zápasem sv˘m svûﬁencÛm: „Ho‰i, musíte víc ‰etﬁit míã
a branky, ne abyste zase dali deset gólÛ!“
● ¤íká Skot Mac How svému bratrovi, kdyÏ se jim podaﬁilo pﬁelézt plot fotbalového hﬁi‰tû: „A ne, abys dneska
házel lahvemi po rozhodãím. V‰echny jsou zálohované!“

Peãlivû zaãernûte v‰echny sektory s teãkami.

Poznáte která tlapa patﬁí k hlavû zvíﬁete?

● „Nûjak to v na‰em klubu neklape. V˘bor chce, aby
hráãi pﬁidali na tempu, hráãi zase, aby jim pﬁidali na penûzích.“
● „Kristepane,“ volal tuhle jeden divák na nepodaﬁeném utkání, „proã to nehrajete poﬁádnû, vÏdyÈ diváci jsou taky jen lidi!“
● „Paní, coÏe ten vá‰ je poﬁád uplakanej?“ „Chodí teì
pravidelnû na ligov˘ zápasy.“
● „Jak to vypadá s va‰ím muÏstvem?“ „Bilance
odpovídá balancování na konci tabulky.“
● „S tím Novákem z na‰í kanceláﬁe se nedá váÏnû o
niãem diskutovat.“ „Proã?“ „Nechodí vÛbec na fotbal.“
● ¤íká jeden divák na fotbale druhému: „Nedivím
se, Ïe nûkter˘ hráã má na klub vysoké finanãní poÏadavky, kdyÏ musí nejen umût hrát, ale je‰tû pﬁitom obãas filmovat.“

● Kolemjdoucí paní
vidí chlapce, kter˘
valí pﬁed sebou uzavﬁenou nádobu na
popel a ptá se ho:
„Co to dûlá‰?“
„Chci udûlat radost
Tomíkovi.“ „A kdepak je - nevidím
ho!“ „Vevnitﬁ!“
Tyto dvû kresby se odli‰ují osmi detaily. Poznáte kter˘mi?

Homolsk˘

Zpravodaj pro obãany a pﬁátele Homolska. • Vydává Obec Homole u Panny (Homole u Panny 1,
400 02 Ústí nad Labem). Zpravodaj pﬁipravuje Zdena âerná (Homole u Panny 48). Vychází ãtyﬁikrát roãnû. • Tisk: Tiskárna R+R, Ústí nad Labem.
Evidenãní ãíslo MK âR E 10227.

