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Josefovské zprávičky 
 

                                                      informační občasník Obecního úřadu Josefov 
 

Po roku máme za dvércama zaséj hody. Děvčice sa nemožú dočkat, jak jich šohajé vyvrtijú pod májú 

a mamky jim škrobijú rukávce a inačí famrnochy. Kluci mezitým kontrólujú zelené a kolik teho zvládnú 

vypit, aby byli furt šumní. Baťa všeckým chystá boty a vrtí sa na verpánku jak na obrtlíku, 

aby to postíhal. Kačeny, slépky a inačí prasata už sa nemožú dočkat až umřú hroznú smrťú zezením. 

Koláče s búdečkama sa na nás budú také usmívat, no a hospodský? Ten sa usmívá furt, aby né, pipu má 

nachystanú a dyž bude vedro, bude aj žízeň. Kolotoče naisto dojedú, aby měly kde utrácat aj děcka. 

Po dědině máme cedule do cirkusu k Berúskovi, majú tam tych medvěďú, co jezďá na motórkách. 

Starosta si kúpil na hody novú košelu, protože zežral cosi dobrého a beztak přibral, že vypadá jak 

medvěď a po tem josefovském cirkusu jezdí na babetě. Mosíme si přát, aby bylo hezky, nebylo moc 

vedro a modlime sa, aby nepršalo krót na hody, ináč aj sem tam može. Jo, a aby zme nezapomněli 

na vinařú, tož letošní vzorky sú špica a žbluchocú v bečkách, do krku zahučá na hody jedna báseň, 

to sa bude zpívat. Veselé hody, veselo chaso a na zdraví. Tož tak…  

 

HODY 2016 
Stárci jsou letos Jan Bartík a David Tománek, stárky pak Lucie Hnidáková a Simona Chludilová. 

Stárkům a stárkám přejeme úspěšné hody bez mráčku. 

Program hodů: 

Úterý 12. července 2016 Ruční stavění máje od 19.00 hod. 

Sobota 16. července 2016 Předhodové zpívání u cimbálu od 20.00 hod. Hraje CM Slovácko mladší 

s primášem Petrem Maradou. 

Účinkují: 

Sbory 

Dětský folklórní soubor Žižkovjánek z Moravského Žižkova 

Mužský pěvecký sbor Svodničan z Bořetic 

Mužský pěvecký sbor z Lipova 

Mužácký sbor z Josefova se svými sólisty 

Ženský sbor z Kostic 

 

Sólisté 

Denisa a Kateřina Duhajská, Jana Otáhalová, Nikol Stávková, Soňa Vacenovská, Jana Vrtílková, 

Rostislav a Matyáš Duhajský, Tadeáš Janošek, Šimon Mišurec, Gabriel Vergari, René Zhříval.  

V průběhu večera proběhne křest knihy Josefov, císařská obec. 

Večerem budou provázet Kateřina Rebendová a Martin Klubus. 

 

Neděle 17. 7. 2016 Zahájení Josefovských hodů mší svatou v 8.30 hod. a následně tradičním 

průvodem od kostela v 14.30 hod. 

Pondělí 18. 7. 2016 Krojové hody za přítomnosti lázeňských hostů, zahájení od 17.00 hod. 

Úterý  19. 7. 2016 Krojové hody pod zeleným od 19.00 hod. 

K tanci a poslechu hraje DH Lanžhotčanka. 

Pátek  22. 7. 2016 Pohodová diskotéka Pod zeleným od 20.00 hod. 

Hraje Agentura Tarock  

Srdečně vás všechny zveme na naše krásné Josefovské krojové hody. 



 

Probíhá také předprodej lístků, ceny vstupného jsou stejné jako loni a jsou uvedeny 

na přiloženém plakátě. 

 

Každý si může zakoupit vstupenky se slevou v otevírací době v knihovně (pondělí: 17.00 – 19.00 

hod. a čtvrtek: 14.00 – 17.00 hod.). Tož si nachystajte peníze, ať nemosíte platit Pod zeleným 

u pokladny. Předprodej je výhodný zejména v tom, že na hodech není zahlcená pokladna a nemáme 

problém s drobnýma. Zakoupení lístků v předprodeji vnímáme jako významnou pomoc chase.  

Děkujeme. 

 

Na hodové pondělí půjde chasa po dědině vybírat s Lanžhotčankou následovně: 

od 10.30 hod. půjde směrem na ulici Horní, U Školy, Záhumenní, Za Dvorem, Dolní, Nová.  

Pořadí ulic, tak jak bylo zavedeno v minulosti, budeme měnit, aby nevznikaly dohady, že se někde 

na chasu čeká pořád dlouho. 

 

V minulých dnech nás opustila navždy paní Anna Krchnivá, čest její památce a upřímnou soustrast 

pozůstalým, všichni na ni budeme vzpomínat v dobrém jako na dobrého člověka a milou ženu. 

 

Mistrovství v parkurovém skákání 
Začátkem června, 4. – 5. se v Brně konalo mistrovství Jihomoravského kraje v parkurovém skákání 

koní. Naše jezdkyně Ivana Hanáková se s koněm Varadero zúčastnila soutěže družstev a kategorie 

seniorů. V kategorii družstev vybojovali vítězství a v seniorech se umístila opět na stupni vítězů a stala 

se vicemistriní Jihomoravského kraje. Gratulujeme Ivaně ke skvělým úspěchům a přejeme jí úspěchy 

další, ať jim to s Varaderem skáče i na dalších závodech minimálně stejně dobře a mistrovsky. 

Děkujeme za vynikající reprezentaci obce.  

 

Výsledky Josef II. OPEN 
V sobotu 11. června se uskutečnil pátý ročník tenisového turnaje ve čtyřhře Josef II. OPEN. Přihlášeno 

bylo sedm dvojic. Každý hrál s každým na jeden vítězný set a nejlepší dva páry spolu po té hrály finále.  

K vidění bylo mnoho dlouho trvajících výměn, naši tenisté podávali výkony hodny Wimbledonu a místo 

jahod se šlehačkou se podávaly klobásky a šampus nahradilo Starobrno s Kofolou. 

Finále: 

Filip a Radim Fridrichovi – Kateřina a Jan Formanovi 6 : 3 

Fridrichovi sice v jiném složení získali opět titul Champion Josef II. OPEN a získali skleněnou trofej. 

 

Dětský verbíř Slovácka 
Ve dnech nedávno minulých náš mladý a nadějný verbíř René Zhříval ml., jako vítěz Dětského verbíře 

Podluží postoupil do soutěže o Dětského verbíře Slovácka v Uherském Hradišti a umístil 

se na vynikajícím druhém místě. Renkovi gratulujeme a přejeme mu mnoho dalších úspěchů a děkujeme 

za vynikající reprezentaci rodné obce Josefov i Regionu Podluží.  

 

Dětské rybářské závody 
V sobotu 18. června odpoledne naši rybáři uspořádali dětské rybářské závody na rybníku, rybářů 

především z řad dětí bylo hojně. 

Samotného závodu se zúčastnilo 26 dětí a ulovily 112 ks karasů, 10 ks kaprů, jednoho amura a málem 

chytily aj Mobydika.  

1. místo Karolína Kostihová, 2. místo Patrik Sedláček, 3. místo Daniel Pihar. 

Dospěláci, kteří chytali do pozdního večera a měli políčeno né enom na sumca, ale aj na vodníka 

se umístili díky štěstí a umu takto. 

1. místo Vilém Prčík, 2. místo Martin Novák, 3. místo Jan Herz. 

Děti si odnesly mimo ocenění i mnoho skvělých zážitků. Pořadatelé děkují všem, kteří se na uspořádání 

závodů podíleli a především sponzorům. 



 

Dětský den 
V neděli 26. června proběhl dětský den k ukončení školního roku. Starosta děkuje zastupitelům, našim 

hasičům, členům MO KDU-ČSL, MS DIANA Josefov a všem, kteří se zasloužili o zdařilý průběh. 

Přestože bylo vedro jak na Sahaře a začátek akce mírně narušil nezdařilý teroristický útok na náš kostel, 

tak dětí přišlo velké množství. Děti využily skákací hrad a dětské hřiště, zahrály si také přichystané hry, 

myslivci je učili střílet ze vzduchovky a nakonec se opékaly špekáčky. Krásnou tečkou byla pěna, kterou 

pro děti nachystali naši hasiči. Věříme, že se dětem i rodičům tato akce k ukončení školního roku líbila. 

Hospodskému panu Klečkovi děkujeme za sponzoring občerstvení. 

 

Ocenění Zvonů Podluží na Velehradě 
V pondělí 4. července na Velehradě proběhlo slavnostní vyhlášení soutěže o nejlepší zpravodaj roku 

České republiky. Starosta a zároveň předseda Regionu Podluží spolu se starostou Moravského Žižkova 

a zároveň místopředsedou Regionu Podluží převzal z rukou pana kardinála Dominika Duky ocenění pro 

absolutního vítěze v kategorii dobrovolných svazků obcí a místních akčních skupin za zpravodaj 

Regionu Podluží, Zvony Podluží. Toto periodikum zachycuje dění nejen Regionu Podluží, ale také 

v členských obcích a těší se oblibě mezi podlužáckými občany a pomáhá vytvářet naši vzájemnou 

podlužáckou identitu. 

 

Cyrilometodějská pouť v Mikulčicích 
Na svátek svatých Cyrila a Metoděje se na Mikuleckých valech konala tradiční pouť, letos pod záštitou 

obcí a farností Prušánek a Josefova. Starosta děkuje naší krojované chase a josefovským farníkům, kteří 

se pouti zúčastnili a děkuje také vinařstvím Klubusová Blanka a Prátová Zuzana za poskytnutí 

vynikajícího vína na pohoštění a obdarování vzácných hostů. Poděkování patří také spolugarantovi 

Prušánkám a pořadatelům z Mikulčic.  

 

Poslední čtvrtletí je „nejrychlejší“ 
Nevím, jestli stejný dojem mají i žáci a studenti, ale my kantoři, ten pocit máme každý školní rok.  

Poslední čtvrtletí se snad střídají jen pondělky a pátky… A tak nezbývá, než se poohlédnout za končícím 

školním rokem. Byl to rok hektický. Zejména v tom, že se musela nejen provést, ale hlavně prožít řada 

změn v souvislosti se zahájením činnosti HTVŠ. Výuka probíhala v prostorách, které dříve sloužily 

pouze našim vyučujícím. A tak se často musely zejména paní učitelky z  I. stupně stěhovat ze své třídy 

s náručí sešitů a žákovských prací do jiných prostor, kde mohly v práci pokračovat. A na další přípravy 

ve třídě si musely vyhradit čas třeba před vyučováním. Na další školní rok se budeme muset dobře 

připravit, aby od začátku nevznikaly problémy a kolize. 

A co všechno jsme prožili za ty poslední tři měsíce? O řadě našich akcí se dočítáte 

ze samostatných článků, které se věnují třeba environmentální problematice, ale také zážitkům našich 

žáků z takových větších akcí. O Noci s Andersenem jsme se už zmiňovali, s vlastním pohledem žáků 

se také můžete seznámit. Mne ke krátkému zamyšlení vedl jeden článek v časopisu, kde prezentují školy 

své akce. Byl to článek, který celou Noc s Andersenem shodil. To, že se špatně pochopená a ještě hůře 

zorganizovaná akce nepovede, nemusí znamenat, že na jiných školách (včetně té naší) se Noc 

s Andersenem „neumí“. Myslím, že o té naší i pan starosta referoval! Vážíme si toho, že přijal pozvání 

a zapojil se.    

V průběhu posledního čtvrtletí také probíhal plavecký výcvik 2. a 3. tříd. Je s podivem, jak 

se některé děti snaží plavání vyhnout a jaké taktiky k tomu volí! Přitom je plavecký výcvik povinnou 

součástí vzdělávání a buduje dovednost nanejvýš užitečnou.  Přitom ministerstvo a další zainteresované 

instituce se snaží do školních vzdělávacích programů dostat vše, co se týká zdraví a bezpečnosti dětí. 

A pak se setkáváme se stejně urputnou snahou některých rodičů, aby se děti takových aktivit nemusely 

účastnit. Ještě nepochopitelnější je snaha některých rodičů omlouvat děti z tělesné výchovy z důvodu 

aby se pak mohly ve zdraví zúčastnit tréninku, sportovního turnaje nebo závodu. Děti, které začínají 

se sportem, mají dost energie i na to, aby zvládly běžnou hodinu tělesné výchovy a pak i ten trénink 

či soutěž. A pokud dítě už ve věku 5-7 let trénuje téměř profesionálně, jde o předčasnou specializaci, 

která má většinou za následek dřívější ukončení sportování z důvodu přetížení a zdravotních problémů. 



 

S tím musí rodiče také počítat. Přednost by měl mít zdravý vývoj dítěte a pokud možno všestranný 

pohybový rozvoj. Ale síla reklamy funguje – tak jak to v jednom reklamním spotu běželo: „Bude 

profesionálním sportovcem, bude nás živit…tak sportovcem ne, ale třeba umělcem a bude se tím 

živit“… zase ne. Ano podporujme děti v rozvoji jejich nadání, ale nepřehánějme to a berme v úvahu, 

že značnou část dětství a dospívání je nutno věnovat učení se a tedy škole.  A po škole (po práci) 

nějakou zábavu (legraci) – prostě pokud možno normální dětství. Na vytváření správných návyků 

zdravého životního stylu je potřeba se soustředit od samého začátku lidského života. Již v mateřské 

škole se objevují první problémy zejména se stravovacími návyky. Proto se zaměřilo ministerstvo 

školství, zdravotnictví a hygienici na úpravy jídelníčků a stravovacích návyků dětí a mládeže ve školách 

a školských zařízeních. Každá rodina má vlastní stravovací zvyklosti a místem, kde může dojít 

k pozitivnímu ovlivnění stravovacích návyků nejmladší generace je prostředí škol. Proto berme 

na vědomí úpravu jídelníčku ve smyslu – méně soli, pestrost surovin, více zeleniny…A tak přiměřený 

rozvoj pohybových dovedností a vytváření správných stravovacích návyků se může uskutečňovat jen 

za dobré spolupráce rodiny a školy. Všem, kdo si to uvědomují ze srdce děkuji – je to důležitý vklad 

do života našich dětí. A jak si počínají děti ve vzdělávacích aktivitách? 

V rámci školní práce se žáci účastnili například krajského kola zeměpisné soutěže Eurorébus. 

Postup následoval po absolvování korespondenčního kola soutěže. V krajském kole v Brně se zapojili 

hoši ze 3. - 5. třídy – Patrik Humplík, Tobiáš Mráka, Tomáš Hromek (jako náhradník Honza Koller). 

Jejich společná snaha jim vynesla pěkné 4. místo. Na soutěž je připravila a doprovodila p. uč. Luďka 

Trechová.  Součástí vzdělávání jsou i exkurze a externí výuka – takto navštívili prvňáčci ekocentrum 

Trkmanka ve Velkých Pavlovicích a sedmáci vyjeli za historií do Mikulčic. Na delší výukové pobyty 

se vypravili šesťáci na 3 dny na Trkmanku a osmáci opět na Littner.  Tradicí se stalo Výtvarné 

sympozium, které se letos konalo již potřetí. Jde o setkání dvojic výtvarníků z přihlášených škol, kde 

vznikají výtvarná díla na zadané téma. V prvním ročníku bylo téma oznámeno předem (tenkrát  - 

příchod věrozvěstů na Moravu). Letos bylo téma sděleno až na zahájení akce. Naše výtvarnice Katku 

Švastovou a Kamilu Zvědělíkovou doprovodila na sympozium p. zást. R. Juráňová.  Každoročně na naší 

škole probíhá testování žáků 3.+5.+7.+9. tříd. Jde o porovnání výsledků ve vybraných vyučovacích 

předmětech vždy po dalších dvou letech – jestli dosáhli žáci pokroku, případně jak velkého pokroku. 

Tam, kde přetrvávají nějaké problematické oblasti (slabší výsledek v testu), je doporučeno, na jaké 

procvičování se zaměřit, aby daný žák dosáhl zlepšení. Výsledky testů si mohou rodiče pro své děti 

vyžádat, aby mohli sledovat jejich pokrok, případně se při společné přípravě zaměřit na slabá místa. Jde 

především o individuální rozvoj každého žáka. 

V této souvislosti si pořád musím připomínat, jak aktuální a oslovující je stále dílo Jana Ámose 

Komenského. Základní pravidla a rady v Informatoriu školy mateřské, Orbis pictus (Svět v obrazech – 

předchůdce encyklopedií) a samozřejmě Velká didaktika. Je zvláštní, že v současné době se tato 

úctyhodná díla nachází jen v některých knihovnách, ale i z těch postupně mizí. Už je totiž nikdo velmi 

dlouho nevydal. A jak jsou čtivá i dnes! Proto pořád ctíme i původní termín Dne učitelů – 28. 3. den 

narození našeho velkého pedagoga. V kalendáři už nenajdeme Den učitelů (světový den učitelů 

je stanoven od r. 1994 na 5. 10.) My jsme se letos sešli netradičně – všichni včetně našich seniorů 

a v pozdějším termínu. Vzpomínku na našeho slavného Jan Ámose jsme uctili setkáním v Josefově 

v péči rodiny Klečkových. Setkání bylo příjemné, naplněné vzpomínáním, povídáním a pohodou. 

Zavítali mezi nás i paní uč. Zvědělíková a páni uč. Janás a Hubáček. Je škoda, že se nemohli 

ze zdravotních důvodů zúčastnit i další naši bývalí pedagogové.  

Největší sportovní akcí ke konci školního roku bývají Atletické přebory Regionu Podluží 

v Lanžhotě. Letos proběhlo toto tradiční dvoudenní klání ve dnech 30. a 31. 5. - nejprve pro mladší 

žactvo (z 1. - 5. třídy) a pak pro starší (6. - 9. třída). Ani letos se nám nepodařilo zdolat Lanžhot, který 

mívá tradičně velmi dobře obsazeny všechny disciplíny   kategorie. U nás se nepodařilo některé 

disciplíny úplně pokrýt (v každé disciplíně mohou startovat vždy 2 žáci a 2 žačky ze školy). Nejmladší 

kategorie (1. - 3. třída) závodí v běhu na 50m, hodu míčkem a vytrvalostním běhu – zde 300m. 

Závodníci 4. - 5. třídy závodí v běhu na 60m, hodu míčkem, skoku do dálky a vytrvalostním běhu 600m. 

Žactvo z II. stupně má obdobné disciplíny, ale je rozlišena kategorie 6. - 7. třída (má stejné disciplíny 

jako 4. -5. tř.) a nejstarší 8. - 9. třída má delší vytrvalostní běh – 800m a místo hodu míčkem je vrh 

koulí. Letos bylo více bramborových medailí a umístění do 6. místa, které se ještě také boduje. 

Poděkování patří všem našim závodníků, kteří se s velkým nasazením zasloužili o konečné 2 místo 



 

za domácí školou z Lanžhota. A kdo se radoval z medaile? Za prvňáčky to byl Adam Veselý (maminka 

Mirka Hefková), který vyhrál běh na 50m a byl 2. v hodu míčkem. Medaili na nejkratším běhu získal 

ještě Tomáš Tesařík za 3. místo.  V kategorii dívek vyhrála hod míčkem Adélka Danihelová. Za druháky 

byla nejúspěšnější Verunka Klímová, která získala bronzovou medaili za vytrvalostní běh. Ve třetí třídě 

byl nejlepším závodníkem Sam Štěpanovský, který vyhrál běh na 300m a přidal 3. místo v běhu na 50m. 

Ve 4. třídě byli 2 medailisté – Adam Veselý (maminka Katka Imrichová) - dvě stříbrné medaile za hod 

míčkem a skok do dálky a Štěpán Salajka též za 2. místo v běhu na 60m. Mezi páťáky dobře zabodoval 

Matěj Strýček, který vyhrál skok do dálky a byl 2. v běhu na 60m. V hodu míčkem vyhrál Mário 

Danihel. Ve starší kategorii byli velmi úspěšní šesťáci – získali celkem 5 medailí. Nejúspěšnější z nich 

byl Aleš Danihel, který získal zlatou medaili za hod míčkem a stříbrnou v běhu na 600m (další body 

přidal za osobní rekord ve skoku do dálky). Další stříbrné medaile získali Dan Kaluža ve skoku do dálky 

a Terka Mečlová v hodu míčkem. Bronzovou medaili si odvezl Denis Kovačič za výkon v běhu na 60m. 

Sedmáci se též nenechali zahanbit a napodobili šesťáky – taky 5 medailí. Celkově nejúspěšnějším 

závodníkem byl Vítek Ostřížek, který získal kompletní sadu medailí – zlato za skok do dálky, stříbro 

ve vytrvalostním běhu a bronz ve sprintu. Vítězem nejkratšího běhu se v této kategorii stal Matěj 

Polášek. Stříbrnou medaili do sbírky si přidala Gábina Křiváková za hod míčkem. Nejpočetněji 

zastoupena byla 8. třída – zisk 3 stříbrných a 3 bronzových medailí byl velmi pěkným reprezentačním 

počinem. Druhá místa vybojovali: Dalibor Kříž ve vrhu koulí, Bára Svobodová ve stejné disciplíně 

a Katka Svobodová ve skoku do dálky. Bronzové medaile si odvezli: David Osička za skok do dálky, 

Bára Svobodová za běh na 60m a Katka Svobodová za vrh koulí. Nejstarší závodníci si rozdělili celkem 

6 medailí – zlato získali: Lukáš Maděryč ve skoku do dálky, Filip Benada ve vrhu koulí a Katka 

Švastová v běhu na 60m. Stříbrné medaile měly Katka Švastová za vrh koulí a Kamila Zvědělíková 

v běhu na 60m. Bronzovou medailí uzavřel své závodnické působení Marek Barkócy ve skoku do dálky. 

Věřím, že se nám bude nejméně stejně dařit i v dalším ročníku přeborů. Příslibem je velké množství 4. – 

6. míst v letošním ročníku. Ještě jednou všem závodníkům děkuji a přeji hodně dalších úspěchů nejen 

těch sportovních! 

Závěrem bych chtěla popřát všem děvčatům a chlapcům ze školy radostně prožité prázdniny 

se spoustou krásných zážitků, žádné úrazy a nepříjemnosti a rodičům i nám všem ze školy dostatek 

příležitostí k odpočinku a načerpání nových sil. Krásné prázdniny, dovolené, prostě krásné léto všem! 

Alena Kristová, ředitelka ZŠ Prušánky 

 

INFORMACE 
 

ČOV 
Už čtrnáct dní stavíme čističku, firma SWIETELSKY stavební s.r.o. začala s přípravou stavby 

a následně se zemními pracemi čerpací stanice a odlehčovací jímky, které budou kousek od rybníku 

a se zemními pracemi samotné čističky, která bude v Hliníku. 

Na stavbu je vstup zakázán a dbejte zvýšené opatrnosti v okolí stavby! 

Proč se takto objekty staví? Protože byly takto navrženy projektanty z důvodů legislativních a dále 

požadavků orgánů a subjektů vyjadřujících se ke stavbám vodohospodářských děl a protože mimo jiné 

takto byly objekty navrženy již od devadesátých let minulého století z důvodů gravitačního spádu, výšky 

podzemních vod, nivy toku Prušánky, výšky zakládání staveb a splňují tak standardy. 

Starosta v nejbližších dnech přiveze rozhodnutí Ministerstva zemědělství o udělení dotace ve výši 

21.377.00,- Kč. Zastupitelstvo Jihomoravského kraje schválilo obci dotaci ve výši 1.900.000,- Kč 

na kanalizace, které se budou napojovat na čerpací stanici. 

Upřímné poděkování si zaslouží všichni, kteří nám pomohli s udělením dotací především pan 

poslanec Josef Uhlík, bývalý starosta Ratíškovic, radní Jihomoravského kraje 

pan Antonín Tesařík, paní starostka Ratíškovic Anna Hubáčková, projektová manažerka 

paní Patrícia Juráňová, ale hlavně pan ministr zemědělství Marian Jurečka, který nám udělil 

výjimku a rozhodl o udělení dotace ve výši 80%. 

Stavíme stavbu století, o které se desetiletí mluvilo. 

 

Po hodech, v rozumném termínu, budeme spravovat cestu vedle hřiště, materiál máme nachystaný. 



 

Odpady 
Čtvrtého června proběhl v obci sběr nebezpečného a objemného odpadu a železa. Letos bylo pokladů 

opět nepřeberné množství na tři kontejnery. Naši hasiči vybírali po obci železo, kovy 

a elektrospotřebiče. Další sběr proběhne v říjnu. 

 

Pořádek u nádob na tříděný a směsný komunální odpad je třeba dodržovat, největší bordel bývá v ulici 

U Školy a přes hody u obchodu. Ti občané, kteří nemají popelnici, aby zbytečně neutratili, chovejte 

se ke svému okolí ve vší slušnosti, na druhou stranu je dobře, že zapomínáte odstranit adresy z balíků, 

které házíte kolem nádob na odpad, aspoň máme aspiranty na bordeláře roku!!! 

 

Připravujeme 

Tradiční fotbalový turnaj – sobota 30. července 2016 

Plkač Trophy Cup 2016 – sobota 6. srpna 2016 

Turnaj ulic Josefova – sobota 13. srpna 2016 

Zarážání hory – sobota 3. září 2016 

 

PPrroo  zzaassmmáánníí  aa  zzaammyyššlleenníí   

Pepa přijde v noci společensky poněkud unavený domů. Svalí se do postele vedle manželky a usne. 

Najednou se ocitne před nebeskou bránou.  

Svatý Petr mu říká: „Tak vidíš, Pepo, umřel jsi ve spánku.“  

Pepa zalamentuje: „Ale proč, svatý Petře? Vždyť já toho mám ještě tolik v životě udělat! Nešlo 

by to nějak, abych se vrátil?“  

Svatý Petr se poškrábe za uchem a říká: „No, šlo, ale mohl by ses vrátit jedině jako slepice. Chceš?“ 

"To víš, že chci!" 

Pepa se ocitne zpátky na zemi v hejnu slepic, porostlý peřím a s ostatními slepicemi se popelí 

v prachu a zobe zrní. V tom si ho všimne kohout, a ptá se: „Á, ty jsi tu nová. Jak se ti vede?“ 

„No, šlo by to, ale mám takový divný pocit tam dole.“ 

„To jsou vajíčka, to je v pořádku. Jenom je sneseš, pak to přestane.“ 

Za chvilku Pepa snese první vajíčko. Štěstím je celý bez sebe, a brzy následuje druhé a třetí vajíčko. 

Najednou jím někdo třese. 

„Co je, co se děje?“ 

Manželka křičí: „Sereš do postele, ty prase!!!“ 

Velkej tvrdej Mexičan se baví s barmanem a říká: „Vidíš támhle toho chlapíka v tom velkým 

sombreru?“ 

„Ale pane, všichni mají sombrero.“ 

„Myslím toho s tím koltem za pasem.“ 

„Ale všichni mají kolt za pasem.“ 

Mexičan se zvedne, začne zuřivě střílet a pak se zase opře o bar: „Ten, co zůstal stát.“ 

„Jo už ho vidím.“ 

„Tak toho strašně nesnáším!!“ 

Ve tři v noci zazvoní profesorovi telefon, ozve se tichý hlas: „Probudil jsem tě?“  

„Hmm, ano...“ „Tak to je dobře, protože já se ještě učím, ty hajzle!“  

Paní učitelka se ve škole ptá: „Pepíčku, jestlipak víš, kde leží Trója?“ 

Pepíček odpoví: „Prosím, mezi dvójou a čtýrou!“ 

„Nejdříve stvořil bůh muže, pak ženu. Potom mu muže přišlo líto a dal mu tabák.“ 

„Přestat kouřit je nejsnadnější věc na světě. Já to mohu potvrdit, zkusil jsem to už nejmíň 

tisíckrát.“ 
Mark Twain 



 

 

Tradiční fotbalový turnaj 
 

 

 

 

 

V sobotu dne 30. července 2016 v 13.00 hod.  
 

V Josefově v místním fotbalovém chrámu Delle Peppino  

za účasti mužstev,  

našich borcú z Josefova, 

súsedních umělců z Prušánek, 

nevlastních bratrů z Dolních Bojanovic, 

Policajtú z Hodonína. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Srdečně Vás zvou pořadatelé • Občerstvení zajištěno 



 

 

 

 


