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   Podzim je tady, čas delších 
nocí a pestrých barev listí stro-
mů, které příroda jako nemilo-
srdný kadeřník, nůţkami z 
mrazu a větrným hřebenem, 
učeše do hola. Je tu čas rytí za-
hrádek, čas švestek, jablek a 
moštování, čas kdy přízemní 
mrazíky dočista spálí plevel a 
kopřivy. 

   Na polích vrcholí sklizeň 
kukuřice a cukrovky, coţ se 
projevuje zvýšeným provozem 
těţké  zemědělské techniky. V 
lese končí houbařské ţně, trsy 
václavek a klobouky hřibů 
končí usušené, nebo zavařené 
ve sklenicích a smaţenici uţ 
nemůţe nikdo ani vidět…  

   Říjen je i časem myslivosti, 
uţ podle názvu začíná říje 
spárkaté zvěře. Tento měsíc je 
i dobou kdy myslivci končí s 

opravami krmelců pro lesní 
zvěř, tak aby bez strádání pře-
ţila nadcházející zimu. Říjen je 
i dobou kdy se černá zvěř bez-
ostyšně vykrmuje kukuřicí a 
vytlouká zajíčky a ostatní 
drobnou zvěř. 

   Děti se baví výrobou a 
pouštěním draků. Škoda, ţe uţ 
neznají chuť v popelu peče-
ných brambor a chuť jablek 
upečených jen tak nad ohněm.  

   Myslím, ţe ne jenom já si 
mohu zavzpomínat na 
„bramborové― brigády, kdy 
jsme se potloukali po poli s 
kbelíkem v ruce a sbírali 
brambory, které nestačil sebrat 
skřípající vyorávací kombajn 
taţený starým dýchavičným 
traktorem. Jak promrzlé ruce 
svíraly horký ešus s čajem a 
nohy nezvládaly táhnout těţké 

holínky obalené blátem. 

   Pro Českou republiku byl ří-
jen 2012 měsícem voleb do 
krajských zastupitelstev a v 
některých krajích i doplňující-
mi volbami do Senátu České 
republiky. 

   Tyto volby neměly velkou 
účast voličů a s převahou zví-
tězily levicově orientované 
strany. V Dubenci se voleb 
účastnilo 166 voličů, kteří ode-
vzdali 158 platných hlasů. Nej-
více hlasů, a to 40 získala Ko-
munistická strana Čech a Mo-
ravy. Druhou nejvíce volenou 
byla strana Česká strana soci-
álně demokratická s 33 hlasy. 
Třetí byla  koalice strany 
TOP09 a politického hnutí 
Starostové pro Královéhra-
decký kraj s 19 hlasy. (tabulku 
volebních výsledků naleznete v další 
kapitole tohoto čísla zpravodaje)  

   O budoucím sloţení kraj-
ských zastupitelstev se v sou-
časnosti vedou jednání. Nám, 
voličům a občanům této země 
nezbývá neţ počkat, jak tyto 
jednání dopadnou a jakým 
směre se bude komunální poli-
tika České republiky dál ubírat. 
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   Ve čtvrtek 13. září 2012 se sešlo zastupitelstvo obce na 
svém 23.zasedání. Na jednání v  zasedací místnosti obecní-
ho úřadu bylo přítomno 6 členů zastupitelstva ( jeden člen 
byl řádně omluven ) a .. hostů. Projednány byly následující 
záleţitosti: 

   Starosta obce ve své zprávě o financování projektu 
„Sníţení energetické náročnosti a změně zdroje výtápění v 
ZŠ Dubenec― uvedl, ţe celkové náklady se očekávají ve výši 
12,6 mil Kč. Projekt bude financován následovně: 

 

 z vlastních zdrojů ve výši 0,5 mil Kč 

 ze státního fondu ţivotního prostředí bude čerpáno  
5,5 mil. Kč 

 s Českou spořitelnou a.s. je uzavřen dlouhodobý 
úvěr s čerpáním aţ do výše 8,0 mil. Kč 

 

   Dále bylo konstatováno, ţe práce probíhají podle schvále-
ného harmonogramu, takţe školní rok mohl být zahájen v 
pondělí 3. září bez problémů. Další práce probíhají tak, ţe  
se dá předpokládat, ţe plánový termínu předání hotového 
díla bude dodrţen. Starosta poděkoval jak stavební firmě 
Ţiţka a spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem, tak i staveb-
nímu dozoru, který provádí forma Irbos s r.o. Chrudim. 
Zprávu starosty zastupitelstvo schválilo. 

 

 schválena byla ţádost pana Josefa Stromy, bytem 
Dubenec 58, o připojení k obecnímu  vodovodu na 
náklady vlastníka nemovitosti. Současně bylo schvá-
leno zřízení bezúplatného věcného břemene na po-
zemkových parcelách č. 1266 a č. 1997/6 obě v k.ú. 
Dubenec 

 protoţe do dnešního dne nebylo splněno usnesení č. 
13/6/2009 z 25.2.2009 týkající se zřízení věcného 
břemene – příjezdová cesta na pozemkovou parcelu 
č. 1692/1  k pozemkové parcele č. 1532/3 vše u k.ú. 
Dubenec, poţádal pan Jaroslav Herbst současné za-
stupitelstvo o zjednání nápravy. Zastupitelstvo zruši-
lo usnesení z roku 2009 a nově schválilo zřízení bez-
úplatného věcného břemene a smlouvu o zřízení 
bezúplatného břemene na výše uvedenou parcelu 

 zastupitelstvo schválilo podpis smlouvy o dílo na 
zhotovení dokumentace potřebné k podání  ţádosti 
o dotaci na rekonstrukci střechy školy a školky a re-
konstrukci kanalizace ve škole s praţskou společností 
Consulting, s.r.o. 

 na tenisovém kurtu byl letošní náhlou povodní zni-
čen umělý povrch tenisového kutu. Místo nákladné 
likvidace bylo schváleno darování poškozeného 
umělého povrchu organizaci – Česká republika, 
Hasičský záchranný sbor Královehradeckého kraje 

 byl schválen záměr pronájmu bytu č. 2 v č.p. 156 
Dubenec ( základní škola ). Starosta obce zveřejní 
záměr pronájmu bytu na úřední desce Obecního úřa-

du 

 Diakonii CČE Dvůr Králové nad Labem byl schvá-
len příspěvek na provoz pečovatelské sluţby. Ta po-
skytuje placené sluţby 4 občanům Dubence. Úhrady 
seniorů za poskytované sluţby však nepokrývají na-
růstající náklady 

 panu starostovi bylo uloţeno, aby zahájil jednání s 
heraldickými kancelářemi o zpracování cenových 
návrhů na navrţení a zhotovení  znaku a praporu 
obce 

 dne 7.6.2012 byl schválen záměr na prodej lesního 
pozemku p.p.č 682/1 o výměře 22 828 m2 panu Mi-
loši Dohnálkovi. Dnešního dne byl schválen prodej 
výše uvedeného pozemku za celkovou cenu 357 
623,-- Kč 

 schválen byl rovněţ prodej pozemku p.č. 1709/1 a 
p.č. 1710 oba v k.ú. Dubenec o celkové výměře 1 
100 m2  panu Vítězslavovi Kakosovi  za celkovou 
cenu 41 041,-- Kč 

 Občanské sdruţení Batůţek pořádalo 8. září akci –  
VI. ročník cesty pohádkovým lesem. Zdařilé akce se 
účastnilo  přibliţně 100 dětí. Protoţe sdruţení nemá 
ţádné další příjmy byl mu schválen příspěvek na tuto 
akci ve výši 5 000,-- Kč 

 schválen byl návrh starosty obce na vyplacení odmě-
ny pořadatelům posvíceneckého fotbalového turnaje 
ve výši 1 500,-- Kč. Odměnu obdrţí p. Krejčí, p. 
Huňatová,  sl. Bašová a sl. Holečková,  

__________________________________________________ 

23. USNESENÍ 
 

236/2012 – 23. ZO 

schvaluje tento program zasedání zastupitelstva obce kona-
ného dne 13.09.2012: 

1. Schválení programu zasedání 

2. Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpraco-
vatele usnesení 

3. Seznámení s dosavadní činností OÚ v Dubenci (nebo 
ZO Dubenec) 

4. Přehled financování zakázky "Sníţení energetické nároč-
nosti budovy ZŠ v Dubenci" 

5. Projednání vodovodní přípojky k čp. 58 a zřízení věcné-
ho břemene na p.p.č. 1266 a 

p.p.č. 1997/6, obě v k.ú. Dubenec 

6. Projednání zřízení věcného břemene na p.p.č. 1692/1 v 
k.ú. Dubenec 

7. Projednání ţádosti o dotace na rekonstrukci střechy ZŠ a 
MŠ a rekonstrukci kanalizace v ZŠ - projednání smlouvy o 
dílo 

8. Projednání darovací smlouvy - poškozený umělý povrch 
tenisového kurtu pro HZS České Republiky 

Jednání zastupitelstva obce. 
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Usnesení z 23. jednání zastupitelstva obce Dubenec dne 13.9.2012 

9. Ţádost o pronájem obecního bytu č. 2 v čp. 156, ZŠ Du-
benec 

10. Ţádost Diakonie ČCE o příspěvek na krytí provozních 
nákladů 

11. Nabídka zpracování znaku a praporu obce Dubenec - 
Heraldická kancelář 

12. Projednání prodeje pozemku p.p.č. 682/1 v k.ú. Dube-
nec 

13. Projednání prodeje pozemků p.p.č. 1709/1 a p.p.č. 
1710, oba v k.ú. Dubenec 

14. Ţádost občanského sdruţení Baťůţek o příspěvek 

15. Projednání odměny – posvícenský fotbalový turnaj 

16. Diskuse 

17. Závěr 

 

237/2012 – 23. ZO 

Zastupitelstvo obce Dubenec 

a) schvaluje zapisovatelem zápisu Ivanu Huňatovou, DiS. 

b) schvaluje ověřovateli zápisu Ing. Jaroslava Číţka a Lucii 
Černou 

c) schvaluje přípravou návrhu usnesení Kateřinu Burešovou 

 

238/2012 – 23. ZO 

schvaluje Zprávu o financování projektu „Sníţení energetic-
ké náročnosti a instalace TČ v ZŠ Dubenec― ze dne 
06.09.2012. 

 

239/2012 – 23. ZO 

a) schvaluje připojení čp. 58 v k.ú. Dubenec na obecní vo-
dovod na náklady vlastníka nemovitosti čp. 58 a uzavření 
smlouvy o dodávkách vody s Ing. Josefem Stormem, Dube-
nec 58, 

b) souhlasí se zřízením bezúplatného věcného břemene na 
pozemkových parcelách č. 1266 a č. 1997/6, obě v k.ú. Du-
benec, 

c) schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
věcného břemene s Ing.Josefem Stormem, bytem Dubenec 
58. 

 

240/2012 – 23. ZO 

a) ruší usnesení č. 13/6/2009 ze dne 25.02.2009 

b) schvaluje zřízení bezúplatného věcného břemene na po-
zemkové parcele č. 1692/1 v k.ú. Dubenec dle GP č. 565-
55/2009, 

c) schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene s Jarosla-
vem Herbstem, bytem Ţireč 40, Dvůr Králové nad Labem. 

 

241/2012 – 23. ZO 

schvaluje podpis smlouvy o dílo na zhotovení dokumentace 
potřebné k podání ţádosti o dotaci na rekonstrukci střechy 
ZŠ a MŠ a rekonstrukci kanalizace v ZŠ se společností 
Grant Consulting, s.r.o., IČ: 27645967, se sídlem Bříšťanská 
1463/17, 193 09 Praha 9. 

 

242/2012 – 23. ZO 

a) schvaluje darování poškozeného umělého povrchu teni-
sového kurtu organizaci Česká republika – Hasičský zá-
chranný sbor Královéhradeckého kraje, 

b) schvaluje darovací smlouvu na darování poškozeného 
umělého povrchu tenisového kurtu s organizací Česká re-
publika – Hasičský záchranný sbor 

Královéhradeckého kraje, sídlem nábřeţí U Přívozu 122/4, 
500 03 Hradec Králové 3, IČ 70882525. 

 

243/2012 – 23. ZO 

a) schvaluje záměr pronájmu bytu č. 2 v čp. 156 v Dubenci 
(ZŠ Dubenec), 

b) ukládá starostovi obce zveřejnit záměr pronájmu bytu na 
úřední desce obecního úřadu. 

 

244/2012 – 23. ZO 

schvaluje vyplacení finančního příspěvku ve výši 6.000,- Kč 
Diakonii ČCE – středisko ve Dvoře Králové nad Labem na 
zajištění sluţby pro občany Dubence. 

 

245/2012 – 23. ZO 

ukládá starostovi obce jednat s Heraldickou kanceláří o ce-
ně za nabízené sluţby. Poté bude ţádost znovu projednána. 

 

246/2012 – 23. ZO 

schvaluje prodej pozemkové parcely č. 682/1 o výměře 
22.828 m2 v k.ú. Dubenec Miloši Dohnálkovi, bytem Hvěz-
da, 544 01 Hřibojedy, za celkovou kupní cenu 357.623,- Kč. 

 

247/2012 – 23. ZO 

schvaluje prodej pozemkových parcel č. 1709/1 o výměře 
722 m2 a č. 1710 o výměře 378 m2, obě v k.ú. Dubenec, 
Vítězslavu Kakosovi, bytem U Borku 415, 530 03 Pardubi-
ce, za celkovou kupní cenu 41.040,- Kč. 

 

248/2012 – 23. ZO 

schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,- Kč 
občanskému sdruţení Baťůţek. 

 

249/2012 – 23. ZO 

schvaluje vyplacení odměny pořadatelům posvícenského 
fotbalového turnaje, a to panu Petru Krejčímu, Veronice 
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Bašové, Anetě Holečkové, všem ve výši 400,- Kč, a Ivaně 
Huňatové, DiS., ve výši 300,- Kč. 
 

OBECNÍ SYMBOLY – VLAJKA A ZNAK. 

   Okolo 4 000 obcí v naší zemi uţívá vlastní obecní symbo-
ly – znak a prapor či vlajku. Na jiném místě ve zpravodaji je 
uvedeno, ţe zastupitelstvo pověřilo starostu jednáním 
s heraldickými kancelářemi o zpracování cenových návrhů 
obecních symbolů.  

   Moţná i Vy jste jiţ o těchto věcech uvaţovali. Bezesporu 
se jedná o zbytnou věc. Obec bez nich můţe velmi dobře 
prosperovat. Na druhou stranu to však pomůţe zviditelnit 
obec. Proto dovolte abychom Vás poţádali o Váš názor na 
tento problém. Napište nám na internetovou adresu OÚ 
dubenec@dubenec.cz a Váš e-mail označte předmětem 

„Znak a vlajka―, nebo zavolejte, či přijďte nám sdělit své 
návrhy, rádi vyslechneme Vaše názory a doporučení. 

    

Tento návrh znaku byl graficky upraven a vychází z původ-
ního razítka a pečetidla obce Dubenetz.  

 

Jeden z pohledů, z archivu p.Borůvky, vydaných obcí Du-
benec. 

VOLBY DO KRAJSKÝCH ZASTUPITELSTEV 2012 
Ve dnech 12 a 13 října proběhly volby do krajských zastupi-
telstev a v některých volebních okrscích i doplňovací volby 
do senátu České Republiky. 
   V obci Dubenec bylo je ve stálém seznamu voličů evido-
váno 567 občanů. Voleb se účastnilo 166 voličů. Z tohoto 
mnoţství bylo odevzdáno 158 platných hlasů.  Výsledky 
jednotlivých stran jsou zpracovány v tabulce. 
 

 
    

 
NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY OBEC DUBENEC 

   Dovolujeme si Vás upozornit na nové webové stránky 
Obce Dubenec. Navštivte www.dubenec.cz a sdělte nám 
své dojmy, návrhy a poţadavky.  

 

VOLBY DO KRAJSKÝCH ZASTUPITELSTEV 2012 

VÝSLEDKY VOLEBNÍHO OKRSKU DUBENEC 

číslo Název strany 
Počet 
hlasů 

7 Volte Pravý Blok ... 2 

8 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI  9 

11 TOP 09 a Starostové pro Královéhra-
decký kraj  

19 

18 Koalice pro Královéhradecký kraj - 
KDU ČSL - HDK - VPM  

5 

30 Věci veřejné  1 

43 Komunistická strana Čech a Moravy  40 

47 PATRIOTI  5 

53 Dělnická strana sociální spravedlnosti 
– STOP NEPŘIZPŮSOBIVÝM!  

8 

57 Suverenita - Strana zdravého rozumu  2 

60 Česká strana sociálně demokratická  33 

70 Občanská demokratická strana  13 

71 VÝCHODOČEŠI  10 

74 Změna pro Královéhradecký kraj  5 

77 Strana svobodných občanů  2 

85 SNK Evropští demokraté  2 

93 Česká pirátská strana  2 

Obecní symboly, volby do krajských zastupitelstev, nové webové stránky ob-
ce Dubenec www.dubenec.cz 

www.dubenec.cz 
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Dopis Společenstva kominíků České republiky 
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Papír v Dubenci 2012 

     V sobotu 22. září na Základní škole v Dubenci proběhla 
výstava papírových modelů spojená se soutěţí, která je za-
počítána do celostátní ligy.  

     Většina vystavovatelů přijela jiţ v pátek z různých částí 
naší republiky – Nového Bydţova, Pardubic, Jihlavy, Brna, 
Kyjova a řady dalších míst. Dorazili i naši ţáci, kteří jsou 

členy modelářského krouţku půso-
bícího při základní škole. 
V tělocvičně  školy se tak sešlo více 
neţ 150 soutěţních modelů a další 
stovka modelů výstavních. Přes 
noc byly modely zařazeny do kate-
gorií, ohodnoceny a připraveny pro 
návštěvníky. 

 

     Návštěvníci, kteří se v sobotu 
přišli podívat, mohli obdivovat jak 
modely techniky, tak modely architektury. Z vystavených 

modelů vybírali ten, který se jim nejvíce líbil a dali mu svůj 
hlas. V předsálí si zájemci mohli koupit vystřihovánky nejen 
české, ale i polské. Součástí výstavy byla i malá dílna pro 
děti, kde si s pomocí členů modelářského krouţku slepovali  
jednoduchý papírový model.  

 

     Samostatnou část 
tvořila speciální kate-
gorie „ROZHLÉDNI 
SE ČLOVĚČE―, kde 
byly hodnoceny mo-
dely rozhleden České 
republiky. Celkem se 
do kategorie sešlo 16 
rozhleden. Pro nejlep-
ší stavitele ředitel zá-
kladní školy vyrobil a 
věnoval keramické 
trofeje. 

     Odpoledne pro-
běhlo vyhlášení vý-
sledků soutěţe. Vítě-
zové dostali diplom, 
medaili kovovou a jiţ 

téměř tradičně i sladkou a drobné modelářské potřeby. 
V kategorii rozhleden vyhrál mezi seniory p. 
Pešek s rozhlednou Suchého Vrchu. Nejlep-
ším klubem byly Luţánky Brno a na 2. místě 
místní ZŠ DUBENEC. Diváci svými hlasy 
nejvíce ocenili model stíhačky PHANTOM F
-4B pana Klinera. 

 

     Děkuji všem pořadatelům a vedení školy 
za zdárný průběh celé soutěţe a obci za fi-
nanční příspěvek. 

L. Provazník 
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Včely a med v naší škole 2.10.2012 

V rámci spolupráce místní akční skupiny 
Hradecký venkov se 2.10.2012 konala 
akce "Včely a med" 

Dubenecká škola uvítala v úterý 
2.10.2012 děti prvních stupňů základ-
ních škol regionu Místní akční skupiny Hradecký venkov 
(MAS). Byl pro ně připraven zajímavý program, kterého se 

účastnili nejen 
zaměstnanci 
školy a ţáci 9. 
třídy, ale i čle-
nové spolku 
včelařů, mysli-
veckého sdru-
ţení a jízdárny 
Ranče Aranca.  

Děti se nejdří-
ve ve školní 
druţině sezná-

mily se základy včelaření a tím co dělají včelaři v zimě, pan 
Provazník po-
dal velmi zají-
mavý výklad o 
ţivotě včel. 
Děti se rovněţ 
seznámily s 
konstrukcí úlu, 
tvarem včelař-
ského rámku a 
zkusily si i 
včelařské po-
třeby. Z druţi-
ny pokračova-
ly na školní zahradu, kde je uvítal pan Marek. Včelařský 
krouţek si pro děti připravil hezký a zajímavý program. Děti 
si vyzkoušely včelařské klobouky, mohly se na pracovních 
listech podívat na porovnání včely dělnice, královny a trub-
ce. Všechny si chtěly zatočit klikou medometu a nikdo si 

nenechal ujít 
o chu t n áv k u 
čerstvě odvíč-
k o v a n é h o 
plástu. 

 Dále se vyda-
ly, po erozním 
pásu, na cestu 
k myslivcům a 
divokým pra-
sátkům, které 

chová pan Oldřich Šimek. Zde je čekali členové Dubenec-
kého mysliveckého sdruţení paní Šimková a pan Vinšálek, 
kteří dětem povyprávěli o myslivosti, lesní zvěři a krajině. 
Děti nakrmily divočáky jablíčky, podívaly se do dalekohledu 
a zejména pro chlapce bylo zajímavé podívat se skrze 

p u š k o h l e d 
kulovnice pa-
na Vinšálka. 

 Dalším a po-
sledním zasta-
vením byla 
jízdárna Ranče 
Aranca man-
ţelů Čtvrteč-
kových. Poté 
co děti pře-
běhly dva kopce, sešly dolů do údolí aţ k jízdárně, kde je 
uvítala paní Čtvrtečková. Společně, se svou dcerou Te-
rezkou, dětem ukázaly krásu jezdectví, jak jezdec a kůň umí 
překonávat překáţky a k čemu  všemu lze šikovného koníka 
naučit. 

   Dá se říct, ţe děti zaplnily ranč a po chvíli zde byly jako 
doma. Všude  objevovaly zvířátka, udiveny tím jak je koza 
velká a jak velký je malý poník. Jak ve skutečnosti vypadá 
kachna a husa. Renata Čtvrtečková jim ukázala i poslední 
zach r áněné 
zvířátko a to 
srnčího ko-
louška. 

   Nutno po-
d ě k o v a t 
všem, kteří se 
podíleli na 
přípravě a 
realizaci to-
hoto krásné-
ho dne. Dě-
kuji učitelům, ţákům 9.třídy, včelařům, myslivcům a manţe-
lům Čtvrtečkovým, za ochotu a vstřícnost. K mému podě-
kování se připojují i členové managementu MAS Hradecký 
V e n k o v 
o.p.s.   

Fotogalerii a 
krátký film 
m ů ţ e t e 
shlédnout na 
s t r á n k á c h  

www.dubenec.cz, nebo www.hradeckyvenkov.cz 

 

http://www.dubenec.cz/data/soubory/obrazky/akce/2012/vcely_a_med_2012/vcely_2.jpg
http://www.dubenec.cz/data/soubory/obrazky/akce/2012/vcely_a_med_2012/kone_2.jpg
http://www.dubenec.cz/data/soubory/obrazky/akce/2012/vcely_a_med_2012/kone_1.jpg
http://www.dubenec.cz/data/soubory/obrazky/akce/2012/vcely_a_med_2012/kone_4.jpg
http://www.dubenec.cz/data/soubory/obrazky/akce/2012/vcely_a_med_2012/kone_3.jpg
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   Dne 14.7.2012 oslavil český Sbor dobrovolných hasičů 
v Dubenci krásných 100 let. Na počest tohoto výročí uspo-
řádal sbor velkolepou oslavu s bohatým programem. 

   Na programu byla výstava fotografií od zaloţení sboru aţ 
do současnosti, promítání archivních videí z historie sboru 
a hosté měli moţnost zhlédnout i film o pádu ruského leta-
dla zde v Dubenci. Po celý den nám hrál k tanci i poslechu 
dechový orchestr z Hradce Králové. Dokonce i počasí se 
náramně vydařilo a naštěstí nepršelo, a tak jsme mohli 
v oslavách vesele pokračovat. Dále byl na programu slav-
nostní nástup, kterým vyvrcholila celá oslava, ocenění za-
slouţilých členů sboru a ukázka historické hasičské techni-
ky, která se všem určitě moc líbila. Nejvíce hosty nadchla 
ukázka hasičského výjezdu ,,malých Soviček― ze Sovětic. 
Dětičky předvedly takový výkon, jaký by jim mohl i profesi-
onální sbor závidět a všechny tím ohromily. 

   Oslavy probíhaly v plném proudu a večer se pomalu, ale 
jistě blíţil. Byla připravena diskotéka, na které jsme si všich-
ni pořádně zařádili a celý den zdárně zakončili.  

   Podle mého názoru se celá oslava velmi vydařila a byla 
dokonce jednou z nejlepších. Hostů se dostavilo mnoho a 
vydrţeli s námi aţ do časných ranních hodin. Všechno by 
nedopadlo tak skvěle bez organizace a pomoci většiny členů 
sboru. Tímto patří všem zúčastněným a nápomocným veli-
ké poděkování a my si budeme přát, ať je takovýchto vyda-
řených oslav jenom více.  

 

Zapsala Martina Jonešová ml. 

 

ÚRYVEK Z PROJEVU P.DUBSKÉHO PŘI PŘÍLE-
ŽITOSTI OSLAV 100 LET HASIČSKÉHO SBORU V 

DUBENCI 

Dámy a pánové, 

přeji Vám příjemné proţití dnešního slavnostního odpoled-
ne. Můj předřečník, Zdeněk Šedivka, Vás seznámil s okol-
nostmi zaloţení českého Sboru dobrovolných hasičů 
v Dubenci v roce 1912 a s jeho činností do skončení druhé 
světové války. Nyní Vás seznámím s činností a ţivotem 
Sboru do dnešního dne. 

V 50. a 60. letech se dubeneckým hasičům práce dařila a za 
dobrou prací bylo vidět i dobré výsledky. O práci nouze 
nebyla, protoţe údrţba staré techniky a staré poţární zbroj-
nice vyţadovala, aby se do akceschopnosti sboru zapojilo 
co nejvíce členů. Do sboru se vedle starších zkušených čle-
nů zapojili, mimo mnoha dalších, tři mladí členové, kteří se 
v této době vrátili z vojenské základní sluţby. Funkce před-
sedy sboru se ujal Václav Šebek, funkce místopředsedy 
Zdeněk Šedivka a velitele sboru Jaroslav Rieger. V té době 
sbor vlastnil malý nákladní vůz Opel Blitz, motorovou stří-
kačku Stratílek a po německém sboru, který v Dubenci pů-
sobil od roku 1881, stříkačku, které jsme říkali „Fládrovka―. 
V roce 1957 sbor obdrţel zánovní stříkačku PF-8, takţe uţ 
jsme nemuseli vozit hadice a ostatní materiál potřebný k 

zásahu na korbě náklaďáčku. V roce 1960 se podařilo získat 
vozidlo Tatra 805 valník od podniku Zelenina ve Dvoře 
Králové nad Labem. V 60. letech došlo k jeho přestavbě na 
hasičský speciál. Hodně úsilí bylo v této době věnováno 
preventivním prohlídkám a kulturnímu ţivotu v obci, kdy 
se ţádná akce bez dubeneckých hasičů neobešla. Mám 
na mysli dětské dny, pouťové zábavy, posvícenské zábavy, 
které mnohdy trvaly od soboty aţ do pondělí, plesy a slav-
nosti i veselice při různých výročích a svátcích. Obdivuhod-
ná byla bezproblémová spolupráce starších členů vedení 
Dubského Josefa staršího, Kirshe Rudolfa, Václava Horní-
ka a Josefa Hubeného s mladými výše uvedenými funkcio-
náři sboru. Dobrá práce sboru vyvrcholila v roce 1970, jak 
uslyšíte později po veselé písničce, o kterou bych chtěl po-
ţádat naši oblíbenou dechovou hudbu VČE Hradec Králo-
vé s jejich sólisty. Netrpělivě očekáváme i příchod maţore-
tek. … ( Celý text na www.dubenec.cz v sekci kluby a spolky) 

 

ÚRYVEK Z PROJEVU P.ŠEDIVKY PŘI PŘÍLEŽI-
TOSTI OSLAV 100 LET HASIČSKÉHO SBORU V 

DUBENCI 

Váţení spoluobčané, 

dovolte mi, abych Vás v krátkosti seznámil s historií zaloţe-
ní českého sboru dobrovolných hasičů v Dubenci. Kdo 
z Vás se zajímá o hasičskou historii, tak budete určitě vědět, 
ţe první český hasičský sbor, byl zaloţen ve Velvarech roku 
1864. Od té doby uplynulo dlouhých 48 let do roku 1912, 
kdy došlo k zaloţení českého sboru v obci Dubenec. 

Před vznikem českého hasičského sboru zde pracoval sbor 
německých dobrovolných hasičů, protoţe v té době ţila 
v obci pouze česká menšina, coţ představovalo 319 českých 
a 850 německých obyvatel. České obyvatelstvo v obci tvoři-
lo pouze 27% populace. 

Jak jsem jiţ naznačil před malým okamţikem, byl sbor zalo-
ţen v roce 1912. Hlavním impulzem pro jeho zaloţení byl 
poţár u Endtů č. p. 193 (nyní u Burešů). Celé hospodářství 
lehlo popelem, uhynula i hospodářská zvířata a obyvatelé 
domu se zachránili jen s tím, co měli na sobě. Na základě 
této události se v hostinci u pana Bouze (známější název „U 
Boţenky―) konala ustavující schůze, které se zúčastnilo 24 
občanů a kde byli zvoleni tito členové vedení sboru. 

Starosta: Josef Šedivka, č. p. 69 
Velitel: Jan Voňka, č. p. 167 
Podvelitel: Josef Dubský, č. p. 98 
Náčelník a jednatel: Jan Malý 
Četař stříkačů a pokladní: Josef Kočí 
Četař lezců: Josef Guttler 

Sbor a jeho vedení bylo ustanoveno, ale chybělo technické 
vybaven, z toho důvodu byla v následujícím roce zakoupe-
na ruční stříkačka, s čímţ vyvstal další problém s jejím ulo-
ţením. Člen sboru pan Josef Mašek, č. p. 91 (dnes Kovářo-
vi), nabídl moţnost vybudovat provizorní kůlnu na usklad-
nění stříkačky a technického vybavení…. ( Celý text na 
www.dubenec.cz v sekci kluby a spolky) 

100 LET ČESKÝCH HASIČŮ V DUBENCI 
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   Plénum MAS se sešlo v září t.r. ke svému dalšímu jedná-
ní, na kterém se mimo jiné programové body hodnotilo 
činnost MAS. Společnost byla zaloţena v roce 2007. Za 
tuto dobu se díky aktivním členům a personálu MAS poda-
řilo realizovat projekty za více jak 30 mil. Kč. Rok 2013 
bude však posledním rokem tohoto programového období 
a MASka se jiţ intenzivně chystá na nové 2014 – 2020. 
Činnost Místních akčních skupin v rámci ČR je hodnocena 
pozitivně, z těchto důvodů je reálná šance, ţe by metodou 
LEADER (kterou místní akční skupiny pracují), byla moţ-
nost získat více finančních prostředků i z jiných Programo-
vých rámců (dnes Operačních programů), neţ tomu bylo v 
současném programovém období. 

 

   Pokud  taková struktura financování bude nastavena, pak 
bude záleţet na závěrech a stanovení priorit komunitního 
projednávání místní rozvojové strategie. Komunitní pro-
jednávání je základní princip  metody Leader – přístup 
„zdola nahoru―, tzn. s co největším zapojením veřejnosti – 
členů neziskových organizací (spolky, sdruţení apod), zá-
stupců samospráv, podnikatelů projít všechny fáze zpraco-
vání strategie přináší důleţité informace, předchází střetům 
a problémům při realizaci, pomáhá vytvářet společné zámě-
ry, ale i zvyšuje sounáleţitost obyvatel s místem kde ţijí. 

 

   V současné době jsou členy MAS Hradecký venkov např. 
Mateřské centrum Nechanice o.s., Myslivecké sdruţení 
Lověna  Nechanice o. s., SDH Sovětice, SDH Hořiněves, 
Komitét pro udrţování památek z války 1866, Dětský do-
mov a školní jídelna Nechanice, Základní škola a mateřská 
škola Praskačka a Hořiněves, Klub seniorů Hořiněves, Ná-
rodní památkový ústav ČR, Zemědělská akciová společnost 
Mţany, Zemědělská společnost Kratonohy, TJ Sokol Pras-
kačka, Římskokatolická farnost Nechanice, Český červený 
kříţ, a další.  

    

   Místní akční skupina Hradecký venkov zve ke spolupráci 
další aktivní členy spolků, sdruţení, podnikatele, zeměděl-
ce, ke spolupráci na tvorbě strategického dokumentu a pro-
gramových rámců pro další rozvoj našeho Hradeckého 
venkova. 

    

Potřební informace získáte na www.hradeckyvenkov.cz, 
nebo i osobně po sjednání schůzky na kontaktních místech 
MAS na Obecních úřadech v Roudnici, Hořiněvsi, Mokro-
vousech a v sídle MAS na MěÚ Nechanice. 

    

Těšíme se na setkání s Vámi.  

Jana Kuthanová - předsedkyně společnosti 

 

Informace o schválení vyhlášení výzvy k předkládání ţá-
dostí na rok 2013 na:  

 Podporu rozvoje cestovního ruchu (Fiche č.1) 

 Podporu zavádění činnosti nezemědělské povahy 
(Fiche č.6)  

 Podporu stávajících podniků a zakládání mikro pod-
niků (do 10 zaměstnanců) (Fiche č.7) 

Po odsouhlasení výzvy na Státním intervenčním fondu 
bude vyvěšena v plném znění na www.hradeckyvenkov.cz. 

 

Blahopřání jubilantům, kteří v měsíci  říjnu   2012 oslavili 
nebo oslaví  významná  ţivotní  jubilea: 

 

Karel Formánek, Aleš Malý a Miloš Dvořák.   

 

Svatby: V Dubenci na zahradě, Bílých Poličanech na zám-
ku a v Litíči v kostele –  Miroslav Fialka a Lucie Ťoupalíko-
vá, Petr Jirásek a Markéta Semeráková, Jiří Kobr a Simona 
Kučerová.     

 

22. září – vítání nových občánků – přivítali jsme do naší 
obce Šimona Fialku, Adélku Skořepovou, Martina Šimka a 
Oldřicha Lesáka. Dvě děti se nezúčastnili. 

 

24.září – podzimní setkání seniorů –   sešlo se nás 26 a se 
zájmem jsme vyslechli poutavé vyprávění  a prohlédli si 
fotografie pana Petra Baudyše, který si připravil přednášku 
o své cestě do Peru s výletem do Bolívie . Těšíme se na 
další vyprávění příští rok.                                                                                                                                  

Zapsala: L.Vobicková                                                    

 

Místní akční skupina (MAS) Hradecký 

venkov hledá aktivní členy. 

Matrika a SPOZ informují 

http://www.hradeckyvenkov.cz
http://www.hradeckyvenkov.cz
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VÝLET ZE DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM DO 
DUBENCE. 

   Náš další výlet za lidovou architekturou ve vesnicích na 
Libotovském hřbetu zahájíme stejně jako předešlý na ţelez-
niční stanici Dvůr Králové n.L., z níţ ale tentokrát půjdeme 
po zelené značce, která asi za půlhodinku vystoupá silnicí a 
pak lesní cestou do vsi Zálesí. Zde hned po příchodu k sil-
nici vidíme vlevo roubenku čp. 9 a od ní stále po zelené 

pokračujeme postupně klesající silnicí za pěkných výhledů k 
jihu do nedaleké vsi Doubravice s první zmínkou z r. 1513, 
v níţ se v březnu 1625 konala schůzka bratrských kněţí s 
Janem Amosem Komenským. 

   Na křiţovatce v jejím centru vidíme vlevo archaickou, ale 
zchátralou roubenou bývalou kovárnu čp. 88, pak se dáme 
silnicí vpravo ve směru na Zátluky a po 300 m odbočíme u 
kříţku místní cestou vpravo k roubence čp. 128. Po návratu 
k silnici po ní jdeme dalších 400 m k odbočce vlevo, u níţ v 
usedlosti čp. 107 stojí roubená sýpka, a dále aţ k lesu k rou-
bené bývalé hájovně čp. 133. 

   Ze severního konce vsi se vracíme zpět k odbočce (nyní 
vpravo a pak vlevo souběţně se silnicí), z níţ nejprve vlevo 
za potokem vidíme dům čp. 111 s roubenou světnicí a pa-
vlačí se sloupky, pak dojdeme k domu čp. 46 z r. 1874 s 
roubenou světnicí a za ním k zajímavému domu čp. 35 jiţ z 
r. 1760 s roubenou světnicí a připojeným výměnkem (oba 
domy stojí vpravo). Odsud jiţ není daleko k vlevo stojící 
roubence čp. 122 s lomenicí (je vlevo) a pak asi po 300 m 
přijdeme opět do středu vsi. 

   Zde se dáme vpravo silnicí na Zábřezí, brzy odbočíme 
místní cestou vpravo a po 400 m přijdeme k zajímavé ar-
chaické usedlosti čp. 29 s roubenými domem, stodolou a 
dřevníkem a kamenným chlévem. Po návratu do centra vsi 
pokračujeme vpravo silnicí na Lanţov, kde asi po 80 m 
míjíme vlevo památkově chráněný archaický dům čp. 18 s 
roubenou světnicí a  za ním na stejné straně i roubenku čp. 
21. Od ní se vrátíme naposled do středu vsi, dáme se vpra-
vo silnicí na Zálesí, z níţ u obecního úřadu odbočíme mír-
ně vpravo, abychom si prohlédli zajímavý roubený dům čp. 
86 s polopatrem, pak uděláme čelem vzad a před obecním 
úřadem odbočíme místní komunikací vlevo. 

   Ta nás vede postupně kolem usedlosti čp. 83 z r. 1875 s 

r o u b e n ý m 
domem i 
výměnkem, 
roubené sýp-
ky v usedlos-
ti čp. 82 a 
domu čp. 1 s 
r o u b e n o u 
světnicí (vše 
v p r a v o ) , 
krátce poté 
se stočí 
prudce vpra-
vo, vlevo 
mine ar-
chaický dům 
čp. 43 s rou-
benou svět-
nicí, hned za 
ním dům čp. 
48 se stejnou 
d i s p o z i c í , 
přejde potok 
a vyústí na 
lanţovskou silnici. Po ní jdeme asi 50 m vzhůru, prohlédne-
me si   pěknou usedlost čp. 12 s roubenými domem, sýp-
kou i stodolou a pak se po silnici vracíme aţ ke zděnému 
domu čp. 42 (stojí vlevo), jímţ prohlídka doubravických 
lidových staveb končí. 

   Od něj nás silnice vede ze vsi dolů ve směru na Lanţov, 
asi po 500 m si její serpentinu zkrátíme spádnicovou pěši-
nou, přijdeme do vsi Velehrádek, pak překročíme dva poto-
ky a u levotočivé zatáčky budeme obdivovat krásný památ-
kově chráněný roubený patrový Havlův mlýn čp. 5 z r. 
1786 s pavlačí a dvěma lomenicemi ve štítech, u nějţ vpra-
vo stojí roubenka čp. 18. Pak se vrátíme po silnici k první 
odbočce vpravo, tou dojdeme k lesu a na rozcestí se dáme 
mírně vpravo vzhůru lesem do osady Nebesa (ta patří k 
Lanţovu, do nějţ se podíváme v následujícím výletu) a se-
jdeme k silnici, která nás vlevo asi za čtvrthodinku dovede 
do vsi Dubenec s první zmínkou z r. 1343. 

   Na místě původně gotického kostela sv. Václava z téhoţ 
roku byl v Dubenci kol r. 1600 postaven pozdně gotický 

Putování za vesnickou architekturou 
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kostel, v letech 1736-40 rozšířený a zasvěcený sv. Josefovi, 
dnešní dominanta vsi. Na jejím jihovýchodním konci jiţně 
od mlýna Kalnovec jsou zbytky dolní tvrze, zaniklé v 18. 
století, a další tvrz vznikla u kostela v polovině 15. století, 
ale později beze stopy zanikla. 

   V protáhlé vsi ulicového typu, dlouhé zhruba 4,5 km, 
stojí víc neţ 30 roubených staveb a my si většinu z nich 
nyní prohlédneme. Hned na jejím kraji míjíme vlevo rou-
benku čp. 83 v koţichu s lomenicí a kousek za ní u odbočky 
vlevo jiţ za potokem pěknou roubenku čp. 81 z r. 1856 

opět s lomenicí a s kamenným chlévem. Pak si ještě pro-
hlédneme roubenku čp. 87 vpravo u silnice kousek za od-
bočkou, po níţ pak jdeme kolem roubenky čp. 79, domu 
čp. 78 s roubenou světnicí a po chvilce i zchátralého roube-
ného domu čp. 70 s polopatrem zpět k silnici, kde vlevo 
stojí roubenka čp. 199 s s pavlačí a lomenicí a naproti přes 
silnici usedlost čp. 91 s roubeným domem i sýpkou. 

   Poté vlevo u silnice míjíme roubenky č.e. 7 a 5, zhruba po 
700 m u další odbočky vlevo dům čp. 226 s roubenou svět-

nicí, po 
dalších 250 
m další 
dům čp. 
168 s rou-
benou svět-
nicí a krátce 
nato dora-
zíme k od-
bočce silni-
ce vpravo 
na Vilantice 
a poté vle-
vo na Libo-
tov, u níţ 
stojí památ-
kově chrá-
něná rou-
benka čp. 
40 v koţi-
chu s lome-
nicí. Na 
stejné stra-
ně silnice 

pak vidíme zděný dům čp. 30 s lomenicí, archaickou roube-
nou sýpku v usedlosti čp. 29, proti ní přes silnici další zděný 
dům čp. 221 s lomenicí a pak opět vlevo zajímavý velký 
roubený dům č.e. 12 z r. 1796 s lomenicí. 

   Za ním nás na téţe straně čeká velké mnoţství těsně za 
sebou následujících usedlostí s roubenými stavbami: čp. 23 
s domem s lomenicí a boční světničkou, čp. 22 s domem v 
koţichu, čp. 21 s domem i sýpkou, čp. 20 s domem se svět-
nicí a lomenicí, čp. 19 s archaickou sýpkou a nakonec čp. 18 
z počátku 19. století s domem se světnicí a boční světnič-
kou. 

   Asi 100 m za ním odbočíme vlevo, abychom si prohlédli 
bohuţel zchátralou roubenku čp. 15 s lomenicí a roubenku 
čp. 14 (obě stojí vlevo) a po návratu k silnici po dalších 100 
m vidíme vpravo dál od ní dům čp. 158 s roubenou boční 
světničkou (je za čp. 134). Krátce poté jiţ míjíme vlevo kos-
tel (u silnice na Hřibojedy), po 200 m se objeví vlevo u sil-
nice dům čp. 141 s roubenou světnicí a konečně vpravo 
kousek dál od silnice hezká roubenka č.e. 11 s lomenicí, u 
níţ dnešní výlet končí. 

   Závěrem děkuji starostovi Doubravice Vítu Paulovi a 
starostovi Dubence Jaroslavu Huňatovi za velkou pomoc 
při identifikaci roubených staveb v „jejich― obcích. 

Č.Budějovice, 19.9.2012 

Mgr. Petr LUNIACZEK    
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PODZIM JE TADY… 

…začíná v době podzimní rovnodennosti, kdy jsou opět 
světlo a tma v rovnováze. Tentokrát uţ přibývá stále více 
tmy. Není to, ale jen o studených nocích, mlhavých ránech 
a plískanicích. Příroda se nastrojí do pestrobarevného ka-
bátku,  na stromech dozrává ovoce, les voní houbami a i 
sluníčko ještě dokáţe zahřát.       

   K podzimu  také neodmyslitelně patří pouštění draků. 
Jejich hromadné brázdění oblohou si jistě uţijete na drakiá-
dě, ale proč si nevyrobit jednoho, který sice nelétá, ale zato 
určitě udělá radost  

Jana                     

ZAPICHOVÁTKO  DRAK 

   Nejdříve si ze špejlí slepíme tvar draka, včetně špejle, kte-
rá slouţí k zapichování. 

   Z papírových ruliček, které si 
vyrobíme z novin omotáme kon-
strukci. Pokud se nám nechtějí 
dělat ruličky, můţeme pouţít 
třeba lýko. 

   Vystřihneme oči, pusu, nos, 
obočí a nalepíme. Uváţeme mašli 
a zapichávtko je hotové  J  

   Papírové ruličky: použijeme noviny, 
pokud chceme mít ruličky bílé, použije-
me pouze okraje. Nastříháme proužky 

asi 6-10cm široké, které namotáme šikmo na špejli. Začínáme od 
popsané části – bílý okraj zůstane nakonec, tím docílíme, že je rulič-
ka bílá. 

 

ŠÍPKOVÁ OMÁČKA K TMAVÉMU MASU A ZVĚŘI-
NĚ 

Celkem nedávno jsem opět shlédla jednu z mých nejoblíbe-
nějších českých komedií a to Hrabalovy „Slavnosti sněţe-
nek―. Zvláště se mohu potrhat smíchy při hádce dvou mys-
liveckých společností ohledně úpravy uloveného kance a 
klasické zlidovělé „S šípkovou—se zelím...― Co je tedy ta 
šípková omáčka a jak ji připravit: 

Ingredience 

40 g másla, 40 g mouky, 2 lžíce šípkové zavařeniny, z 1/2 citronu 
šťáva, 1/2 lžičky citronové kůry, 1/4 l kuřecího vývaru, 1/6 l bílé-
ho přírodního vína, sůl a bílý pepř 

Postup 

Na rozpuštěném másle zpě-
níme mouku do zlatava, při-
dáme zavařeninu a dobře ji 
rozmícháme. Omáčku rozře-
díme vínem a vývarem. Mír-
ně osolíme, okyselíme citro-
novou šťávou a okořeníme 
citronovou kůrou a bílým 
pepřem. 

 

Na šípkové, nebo se zelím?   

Jana 

 

 

 

NENÍ KONDICIONÉR, JAKO KONDICIONÉR 

   Jsem holka s dlouhými vlasy, které se daleko snadněji 
zacuchávají neţ kdyby měly krátký sestřih, a tudíţ je občas 
třeba jim dopřát lepší péči, kterou sama zvládnu s pomocí 
balzámů a kondicionérů na vyţivení a taky pro snadnější 
rozčesávání. Někde jsem četla či slyšela, ţe by se něco po-
dobného nemělo dělat moc často, protoţe to pak ztrácí ten 
efekt, ale to je ostatně u všeho. Ţe čeho je moc, toho je 
příliš. A tak tuby s kluzkým přípravkem mívám kolem vany 
rozestavené bez obměny mnohem déle neţ třeba sprchové 
gely nebo šampóny, které jsou při počtu čtyř uţivatelů 
mnohem rychleji spotřebovány. Má to svou velkou výhodu, 
protoţe mí muţové si jiţ zvykli, ţe v té bílé lahvi je kondici-
onér a v té kulaté krabičce se ţlutým víčkem zase balzám, 
takţe nic pro ně. Ovšem ... 

   Nevím, jak to mají jiné ţeny se svými partnery a syny, ale 
ti mí mají zvláštní schopnost neřešit, čím si umyjí hlavu a 
čím tělo. Zkrátka sáhnou po tom, co jim přijde pod ruku a 
drhnou. Obojí voní stejně a stojí-li v zástupu hygienických 
gelů ještě pěna do koupele, častokrát skončí spíš na mycí 
houbě a ne přímo ve vodě. Především pak můj milý - tomu 
je úplně jedno, čím se umyje, prý jarem by šla špína dolů 
úplně stejně jako sprcháčem, pění obojí :-D. Jsem-li přítom-
na jeho koupeli, pokaţdé navádím jeho ruku jiným směrem 
a přitom popisuji, aby věděl, ţe červený Garnier je na vlás-
ky a zelený a hnědý Radox na zbytek těla. Zpravidla vţdy se 
totiţ přehmátne. A protoţe jsou dny, kdy jeho dobrá nálada 
dominuje na celé čáře, stalo se, ţe  během mé přednášky o 
mycích prostředcích pohazoval všemi těmi lahvičkami a 
vykřikoval: "Todle né - to je na záda, todle né - to je zas na 
fousy, todle taky né - to je na nohy, tak sakra co si mám 
vzít? Tak si vezmu todle a bude ..." A natahoval se po bílé 
vysoké flašce s mým kondicionérem, který je mu úplně k 
ničemu. Ne, ţe by neměl vlasy; ač šedivé, má je husté a kva-
litní, ale přesto tento druh péče není v jeho případě nezbyt-
ně nutný. Na mé upozornění, ţe se opět zmýlil a ţe drţí v 
ruce kondicionér, pohotově odpovídá: 

"Nesplet, já vim, ţe to je kondicionér a tím se myje … , aby 
byl v kondici ..." 

 
Takţe dámy, pokud vám doma nápadně rychle ubývá pří-
pravek určený téměř výhradně ţenám, uţ víte, kde můţete 
očekávat výsledky... Vazba mezi kondicionérem a postelí je 
totiţ zcela zřejmá … 

RD 

Pro zábavu… 


