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Josefovské zprávičky 
 

                                                      informační občasník Obecního úřadu Josefov 
 

Firháňky vyprané, okna umyté, rýny a vráta ponatírané, chlévy vybílené, kačeny přežrané a nachystané 

na zezení. Hospodský objednaného piva, jak kdyby nemělo byt žádné zitra a aj řízků bude podle teho. 

Baťa mozole od teho, jak klepe na verpánku. Děvčice nervózně kontrólujú kasanice, aby byly kočky. 

Šohajé zase hledajú mašle a když jich nenajdú, tož si hoďá za zeleným nové. Mája je nachystaná a letos 

nespadne, prý teda. Děcka sa snád dočkajú kolotočú, aby měly kde utrácat peníze. Vinaři majú vzorky 

nachystané na pochlubení a vypití. No a starosta? Ten má dušu v péřú, protože v Josefově to nemože 

dopadnút jinak, než dobře. Vypadá to, že hody sú tu a v plné parádě a nech je teda hezky. Tož tak… 

 

V minulých dnech nás opustil navždy pan starosta Miroslav Hradil, čest jeho památce a upřímnou 

soustrast pozůstalým. Všichni na něj budeme vzpomínat v dobrém jako na dobrého člověka 

a vstřícného pracovitého starostu, který se velkou měrou zasloužil o rozvoj obce a péči o občany. 
 

HODY 2017 
Stárci jsou letos Tadeáš Janošek a Jáchym Prčík, stárky pak Eliška Komosná a Simona 

Přikrylová. 

Stárkům a stárkám přejeme úspěšné hody bez mráčku. 

Program hodů: 

Úterý 11. července 2017 Ruční stavění máje od 19.00 hod. 

Sobota 15. července 2017 Předhodové zpívání u cimbálu od 20.00 hod. Hraje CM Slovácko mladší 

s primášem Petrem Maradou. 

Účinkují: 

Sbory 

FK Pohárek z Týnce 

Ženský sbor Marijánky z Vacenovic 

Mužácký sbor z Týnce 

Mužský sbor z Vacenovic 

Mužácký sbor z Josefova se svými sólisty  

 

Sólisté 

Manželé Uhrovi z Lanžhota, Kateřina Bízová, Magdalena Grégrová, Ludmila Klubusová, 

Jana Otáhalová, Eliška Rusňáková, Hana Varmužová, Zdeněk Bhöm a Josef Ševčík, 

Michal Janošek, Tadeáš Janošek, Vojtěch Janošek.   

Večerem budou provázet Lucie Hnidáková a Martin Klubus. 

 

Neděle 16. 7. 2017 Zahájení Josefovských hodů mší svatou v 8.30 hod. a následně 

po požehnání od kostela v 14.30 hodin průvodem ke starostovi o povolení hodů. 

Pondělí 17. 7. 2017 Chození šohajú s Lanžhotčankou po dědině od 10.30 hodin. Krojové hody 

pod zeleným s mužáky od 17.00 hod.  

Úterý  18. 7. 2017 Krojové hody pod zeleným od 19.00 hod. 

K tanci a poslechu hraje DH Lanžhotčanka s kapelníkem Emilem Hrubým. 

Pátek  21. 7. 2017 Pohodová zábava u cimbálu od 20.00 hod. 

Hraje CM Lašár  

Srdečně vás všechny zveme na naše krásné Josefovské krojové hody. 



 

Probíhá také předprodej vstupenek, ceny vstupného jsou mimo úterý 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 Nová, Dolní, Horní, U Školy, Záhumenní, Za Dvorem.  

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

na chasu čeká pořád dlouho.  

 

Ocenění Tadeáše Janoška 
Našemu mladému zpěváku a letošnímu stárku Tadeáši Janoškovi se dostalo významného ocenění 

za úspěch v prestižní pěvecké soutěži, kdy se stal vítězem své pěvecké skupiny a absolutním vítězem 

Pro Bohemia v Ostravě. K tomuto významnému úspěchu v jeho kariéře mu starosta gratuluje a do 

dalšího pěveckého snažení přeje mnoho zdaru a děkuje za vzornou reprezentaci obce. 

 

Slavnostní převzetí stavby kanalizace a ČOV 
V pátek 16. června proběhlo slavnostní předání naší čističky a kanalizace. Měli jsme tu čest přivítat pana 

ministra zemědělství Ing. Mariana Jurečku, pana radního Jihomoravského kraje RNDr. Miroslava 

Kubáska, zastupitele Jihomoravského kraje Ing. Antonína Tesaříka, Ing. Romana Celého 

a Mgr. Richarda Zemánka, paní senátorku Ing. Bc. Annu Hubáčkovou, pana poslance Ing. Josefa 

Uhlíka, starostky a starosty z okolí, úředníky dotčených úřadů, stavební dozor, projektanty, odborného 

garanta provozu čistírny a další významné hosty a domácí. Poděkování zaslouží spol. Swietelsky 

stavební s.r.o. za spolupořádání těchto oslav. Byl přichystán raut, opékalo se prase, pod zeleným hrála 

vynikající hudba, naši tradiční vinaři nám poskytli víno na ochutnávku, za což jim děkujeme. Všem 

se u nás opět líbilo a organizace byla na nejvyšší úrovni, jak je u nás zvykem.  

Poděkování za pomoc s administrací pro udělení dotací od Ministerstva zemědělství a Jihomoravského 

kraje zaslouží především pan poslanec Josef Uhlík, bývalý starosta Ratíškovic, zastupitel 

Jihomoravského kraje pan Antonín Tesařík, paní senátorka a starostka Ratíškovic Anna Hubáčková, 

projektová manažerka paní Patrícia Juráňová, odborný garant pan Miroslav Veselý a pan ministr 

zemědělství Marian Jurečka, který nám udělil výjimku a rozhodl o udělení dotace ve výši 80%. 

 

Dětský den 
V sobotu 24. 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 starosta s hospodským Sambarym si mohli ruky učepovat, 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. Starosta 

pro příští rok asi koupí bazén, aby se děti mohly svlažit. Hospodskému panu Klečkovi děkujeme 

za sponzoring občerstvení. 

 

INFORMACE 

Odpady 
V červnu proběhl v obci sběr nebezpečného a objemného odpadu a železa. Letos bylo pokladů a různých 

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

a elektrospotřebiče. Další sběr proběhne v říjnu a starosta se svými sběrovými referenty L. Tománkem 

a M. Prátem st. budou dělat ovárek a jinačí pochutiny. 



 

Soutěž v třídění odpadu 
Obec Josefov oznamuje občanům, že motivační soutěž v třídění odpadu pro občany s pobytem v obci 

Josefov, primárně pro děti a mládež již v plném proudu probíhá a vyzývá občany, aby se do soutěže 

přihlásili v co nejvyšší míře a ukázali, že jim na životním prostředí i obci záleží. Níže uvádíme průběžné 

pořadí dosud přihlášených soutěžících bez počtů (ať je zachována soutěživost s tím, že u prvních třech 

v dětech je to vyrovnané a velmi dobré). 

 

děti 

1. Josef Petráš ml. 

2. Tomáš Salajka ml. 

3. Petr Pospíšil 

4. Sandra Chludilová 

5. Tobiáš Macůrek 

6. Barbora Formanová 

 

mládež 

dosud nikdo 

 

dospělí 

1. Jaromír Ištvánek 

2. Petr Netopilík 

3. Martin Esterka 

 

Obec Josefov pořídila novou chladící vitrínu na víno a oplachovačku na skleničky. 
 

Kanalizace a ČOV – výzva občanům 
Obec Josefov děkuje občanům za snahu při přepojování svých nemovitostí na veřejnou kanalizaci 

a vyzývá občany, aby ti, kdo tak neučinili, přepojili své nemovitosti na veřejnou kanalizaci a zároveň 

občany, kteří již připojení jsou, vyzývá k podpisu smlouvy o odvádění odpadních vod veřejnou 

kanalizací. Tuto povinnost stanovuje zákon o vodovodech a kanalizacích. Smlouvy budou přichystány 

k podpisu a s občany budou uzavírány po hodech. Vše se opět dozvíte v Josefovských zprávičkách, 

místním rozhlase, vývěsních cedulích, osobně při rozhovorech se starostou, místostarostou či zastupiteli 

a na webu obce http://www.josefov.eu/kanalizace-a-cov/. Bez smlouvy je odvádění odpadních vod 

do kanalizace neoprávněné a vlastník nemovitosti tak neprokáže nakládání s odpadními vodami 

a vystavuje se tedy finančnímu postihu úřady, dbajícími nad ochranou životního prostředí. Buďme rádi 

za čističku! 

 

Léto podle kalendáře... 
Podle kalendáře začíná léto 21. června. Podle počasí je tu už pár týdnů a je to znát. Vyhledáváme stinná 

místa, nosíme s sebou lahve s vodou a děti se už dávno radují z her v bazénech. Je tu ještě ale nějaký 

úkol – dotáhnout do zdárného konce školní rok a uzavřít známky (a to co nejlépe). A v takových 

chvílích to jde ztěžka, k učení je třeba velkého přemlouvání a přemáhání. Ale pokud se aspoň trochu 

vynasnažíme (jak my učitelé, tak naši žáci), výsledek se dostaví. A pak hurá do víru prázdnin 

a dovolených… 

Ještě bychom se měli malinko poohlédnout za posledními třemi měsíci. Na samém konci března (31. 3.) 

se konala každoroční Noc s Andersenem. Už tradičně se jí účastní převážná většina dětí z I. stupně. Bylo 

tomu tak i letos. Tématem letošní „Noci“ byla mimočítanková četba. Víc o této akci se můžete dočíst 

ze samostatného článku. Poděkování patří našim p. učitelkám z I. stupně, kterým vypomáhá 

i p. vychovatelka Hančíková. V dubnu slavíváme Den Země nejčastěji aktivitami v přírodě. Letos jsme 

se věnovali zdraví – pro děti z I. stupně i pro ty starší byl domluven kurz 1. pomoci s lektorkami ČČK. 

Mladší děti měly program doplněn návštěvou hasičské zbrojnice s ukázkami techniky. Starší žáci se 

věnovali výsadbě okrasných dřevin v areálu školy, deváťáci se pak zapojili do výsadby v obci 

s pracovníky OÚ. Při výsadbě přálo počasí více rostlinkám než sázečům, ale úkoly byly splněny.  

http://www.josefov.eu/kanalizace-a-cov/


 

Na začátku května proběhlo fotografování tříd. Hned po fotografování odjeli šesťáci na pobytový 

výukový program do Velkých Pavlovic na ekocentrum Trkmanka. Pro děti na I. stupni proběhl 

doprovodný program v rámci projektu Ovoce a zelenina do škol – pásmo plné poučení a zábavy 

s Mrkvounem. Generální zkoušku naší místní HTVŠ jsme využili jako výchovný koncert pro I. stupeň. 

Druhostupňáci budou mít takový program 22. 6. – generálka před besídkou pro rodiče. Sedmáci 

se vydali na přírodovědnou exkurzi do Bzence, osmáci do Muzea v Břeclavi. Výuku výtvarné výchovy 

v Galerii výtvarného umění v Hodoníně si zkusili žáci 6. -8. ročníku. V rámci preventivního působení 

shlédli chlapci a děvčata z II. stupně dramatizaci podle knihy R. Johna Memento. Mladší žáci z I. stupně 

se podívali v divadle Polárka v Brně na představení Cirkus Unikum. I letos proběhl „květinkový den“ 

na pomoc v boji s rakovinou – naši deváťáci nabízeli k prodeji žluté kvítky a podařilo se jim vybrat přes 

12.000,- Kč. Moc děkujeme jak dárcům, tak naši dobrovolníků z řad dívek a chlapců 9. třídy. 

Organizačního zajištění a komunikací s centrálními organizátory se každoročně ujímá Mgr. Vanda 

Bušková, poděkování patří i jí. Na přelomu května a června proběhl třídenní kurz na Littneru pro 

8. třídu, kterého se účastnila i jejich třídní učitelka Mgr. Lenka Frídlová a Mgr. Vanda Bušková, jako 

hlavní organizátor a koordinátor těchto kurzu na naší škole. Vlastivědný výlet do Mikulčic si pro své 

děti připravila třídní 5. třídy L. Trechová ve spolupráci s kolegyní V. Buškovou. Prvňáčci ještě stihli 

výukový program v ekocentru Dúbrava v Hodoníně. A pak už se jelo na výlety. Prvňáčci byli 

v Miloticích, druháci společně se třeťáky v Brně na přehradě a na Veveří. Čtvrťáci jeli společně 

s páťáky do Rosic a Oslavan, kde je z bývalých průmyslových a důlních budov vytvořeno naukové 

a zábavní centrum. Pro školní výpravy zde mají připravený speciální program. Zdá se, že byly obě třídy 

velmi spokojené. Deváťáci si místo výletu vybrali vzpomínání na své školní začátky a přenocování 

ve škole. Po prázdninách se nám rozejdou do škol – 2 na gymnázia (Břeclav a Velké Pavlovice), 9 SŠ 

(+maturitní obory) – obchodní akademie, elektro, oděvnictví a design, užitá malba, informační 

a komunikační technologie a 7 na SOU do oborů cukrář, kuchař, nástrojař, zedník a elektro slabo 

i silnoproud. Všem přejeme krásné prázdniny a hladký nástup do nového působiště. Ať se daří! 

Na závěr bych chtěla popřát všem našim chlapcům a děvčatům krásné zážitky z prázdnin a ve zdraví 

shledání opět na začátku září ve škole. 

Alena Kristová 
 

Sport ve škole 
Za poslední tři měsíce se spíše sportovně vyžívali starší žáci – pro ně byla pořádána okrsková kola 

ve florbale a kopané. Postupové nebo medailové pozice nás „minuly…“ 

V Lanžhotě jsme na tradičních Atletických přeborech Podluží uspěli – opět za „domácí“ lanžhotskou 

školou jsme obsadili celkové 2. místo. Soutěž je dvoudenní – jeden den závodí mladší děti od 1. do 5. 

třídy, další den závodí starší žáci. Vyhodnocuje se soutěž jak pro I. stupeň (některé školy z našeho 

regionu mají jen I. stupeň), tak pro II. stupeň a pak součet za oba stupně škol. Tentokrát naše výsledné 

umístění ohrožovala škola z Kostic – Tvrdonic. Ale opět nám to vyšlo. Letos byla malá změna v tom, 

že nejprve v pondělí 29. 5. závodili starší žáci a v úterý 30. 5. pak mladší děti z I. stupně. Bylo úporné 

vedro po oba dny a závodníci to měli o to těžší. Přesto byly výsledky výborné a máme se čím pochlubit. 

Za starší žáky byl nejúspěšnější Vítek Ostřížek, který nasbíral 3 medaile – ve sprintu a vytrvalosti měl 

bronzovou a ve skoku do dálky měl zlatou medaili. Celkově starší závodníci přivezli 19 medailí, nejvíce 

ze sprintů a skoku do dálky (po 6 v každé disciplíně) a nejméně z vytrvalosti (jen 2). Z hodů a vrhů jsme 

vytěžili medailí 5. A kdo uspěl ještě kromě Vítka? Za 6. třídu si slušně zazávodila Natálka Bílíková 

a přivezla si zlato a stříbro ze sprintu a dálky. Matěj Strýček v kategorii chlapců 6. tříd získal stejné 

medaile jako Natálka, ale ze sprintu stříbro a ze skoku do dálky zlato. Za 6. třídu ještě bodoval Mario 

Danihel, který za hod míčkem dostal medaili bronzovou. V kategorii 7. tříd se naši reprezentanti podělili 

o 5 medailí: Nikolas Netík stříbrnou a Denis Kovačič bronzovou za sprint, Aleš Danihel zlatou za hod 

míčkem, Daniel Kaluža stříbrnou za skok do dálky a Klárka Kolibová bronzovou za vytrvalostní běh. 

Osmáci měli kromě veleúspěšného Vítka na startu ještě Matěje Poláška, který získal stříbrnou medaili 

ve sprintu a Davida Barkocyho ve skoku do dálky, který si dovezl bronzovou medaili (byl ještě 

4. Za Vítkem ve vytrvalostním běhu). Z deváťáků nejvíc bodoval Dalibor Kříž, který získal 2 stříbrné 

medaile – ve vrhu koulí a skoku do dálky. Medailový zisk doplnili ještě Katka Svobodová a David 

Osička- oba bronzovou medailí ve vrhu koulí. Mladší závodníci přivezli z druhého soutěžního dne 

12 medailí – 5 zlatých, 4 stříbrné a 3 bronzové. A kdo se o ně zasloužil? Ve druhé třídě získala Adélka 



 

Danihelová zlato za hod míčkem, Tomáš Mazuch stříbro za vytrvalostní běh a Tomáš Tesařík stříbro 

za sprint. Za třeťáky bodoval Luboš Jeřábek a po předchozích medailích za hod míčkem v minulých 

letech si konečně přivezl tu zlatou. Čtvrťáci získali celkem 4 medaile – zlatou Samuel Štěpanovský 

za vytrvalostní běh, stříbrnou Martin Imrich za hod míčkem, ve stejné disciplíně získal Vašek Malhocký 

bronz a ve sprintu vybojoval bronzovou medaili Adam Kovačič (stejně jako jeho bratr v kategorii 

starších žáků). Za I. stupeň byl nejúspěšnější Tobiáš Mráka se zlatou medailí za vytrvalostní běh 

a stříbrnou za skok do dálky. Daniel Šůrek vyhrál sprint na 60m a Adam Veselý dosáhl na bronz v hodu 

míčkem. Všem závodníkům ještě jednou děkuji za vzornou reprezentaci školy. Do dalších závodů hodně 

zdaru a sil! 

Alena Kristová 

 

Senát schválil pietní zacházení s těly dětí zemřelých před narozením 
Senát schválil zákon o pohřebnictví, který mj. garantuje pietní zacházení s těly nenarozených dětí. 

Pro zákon hlasovalo 59 přítomných senátorů, proti nebyl nikdo, devět se zdrželo. Podle zákona budou 

všechna těla dětí nad 500 g pohřbena buď rodiči, nebo pohřeb zajistí obec. Má-li tělíčko méně než půl 

kila a rodiče nepožádají do 96 hodin o jeho vydání, je garantováno důstojné zpopelnění v krematoriu. 

Zákon o pohřebnictví připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj a Poslanecká sněmovna jej schválila 

koncem dubna. 

Podle doposud platných českých zákonů bylo dítě narozené bez známek života s porodní váhou pod 500 

gramů bráno jako odpad, který je nemocnice povinna likvidovat. Podobně se zacházelo s těly mrtvě 

narozených dětí a dětí po spontánním či umělém potratu. Nový zákon garantuje pietní zacházení 

s pozůstatky a ostatky všech nenarozených dětí. V případě, že rodiče neprojeví zájem tělo svého mrtvě 

narozeného dítěte nechat pohřbít, bude pohřeb zajištěn obcí, a to slušným způsobem a podle místních 

zvyků. Tělo mrtvě narozeného dítěte bude chráněno státem, škůdci hrozí pokuta až 200.000,- Kč. 

V případě plodů po potratu je poskytovatel zdravotní služby povinen tělíčko vydat k pohřbení osobě 

blízké, a to včetně placenty a biologických zbytků potratu. Opuštěné plody po potratu osobou blízkou 

(po lhůtě 96 hodin od potratu) nesmí být spáleny ve spalovně s dalším odpadem, ale musí být 

zpopelněny v rakvi v krematoriu na náklady zdravotního pojištění. 

hnutiprozivot.cz 

 

Připravujeme 

Sběrný den soutěže tříděného odpadu, domeček na tříděný odpad, sobota 15. července 2017, 10-11.30 

hod. 

Sběrný den soutěže tříděného odpadu, domeček na tříděný odpad, sobota 29. července 2017 

Tradiční fotbalový turnaj – sobota 29. července 2017 

Sběrný den soutěže tříděného odpadu, domeček na tříděný odpad, sobota 5. srpna 2017 

Plkač Trophy Cup 2016 – sobota 5. srpna 2017 

Turnaj ulic Josefova – sobota 12. srpna 2017 

Sběrný den soutěže tříděného odpadu, domeček na tříděný odpad, sobota 19. srpna 2017 

Sběrný den soutěže tříděného odpadu, domeček na tříděný odpad, sobota 2. září 2017  

Zarážání hory – sobota 2. září 2017 

 

PPrroo  zzaassmmáánníí  aa  zzaammyyššlleenníí   
10% všech dopravních nehod je způsobeno řízením pod vlivem alkoholu. Z toho lze logicky vyvodit, že 

řízení za střízliva je mnohem nebezpečnější. 

 

Bůh řekl muži, že mu splní dvě přání. Muž si bez dlouhého váhání přál „to nejlepší víno a tu nejlepší 

ženu.“ V mžiku měl v ruce láhev nejlepšího vína a po boku Matku Terezu. Z toho plyne poučení: Buď 

konkrétní! 



 

Česká televize zavítá do Ostravy, aby tam natočila dokument o běžném životě zdejších horníků. 

Redaktorka se zeptá prvního z horníků, jak vypadá jeho den? Horník odpoví: „Ráno vstanu, dám 

si jedno pivo, pak se nasnídám, dám si dvě piva, pak ještě jedno pivo a jdu na šachtu. Na šachtě si dám 

šest piv a ...“ v tom ho redaktorka přeruší a říká mu: „podívejte, takhle to nemůžeme odvysílat, 

nemůžete místo těch piv říkat něco jiného?“ Horník se zamyslí a povídá: „ráno se vzbudím, přečtu 

knížku, pak u snídaně přečtu další dvě knížky, jdu na šachtu, tam přečtu šest knížek, přijdu domů a tam 

přečtu dalších osm knížek. Pak přijde kamarád, spolu přečteme knížku a jdeme do knihovny.“  

 

Sanitka uhání s infarktem do špitálu, ale před železničním přejezdem auto zničehonic zastaví. „Kruci 

šéfe, chcíplo mi to!“ zanadává šofér dozadu k lékaři. „Mně tady taky.“ 

 

V Brně na náměstí pije chlap vodu z místní kašny. Přiběhne k němu bodrý Moravák a hned spustí: 

„Chlap fuj, nechlemté to, je to plné sraček, psi sa tu kúpú, chčijó do toho frajaři!“ Chlap zvedne hlavu 

a praví: „Promiňte, co jste říkal? Já vám nerozumím, jsem z Prahy.“ „Nic, nic, chlapče, jen, že ta voda 

je studená, pij pomalu!“ 

 

Pražák, Brňák a Ostravák zabloudí při svém putování po džungli a zajme je kmen lidojedů. Protože však 

lidojedi nejsou necitové, dříve, než je sežerou a z kůží udělají stany, dovolí každému z nich mít poslední 

přání. Pražák si přeje prášky na spaní, dostane je, sní celé plato a ve spánku tiše zemře. Brňák si přeje 

láhev slivovice, tu vypije na ex a s otravou alkoholem následuje Pražáka. Ostravákovým posledním 

přáním je dostat do rukou nůžky. I toto zvláštní přání lidojedi nebohému muži splní a ten v tu ránu začne 

píchat do těla, stříhat si do rukou i nohou, krev cáká na všechny strany, Ostravák v ukrutných mukách 

umírá a směje se: „A máš po stanu, hajzle!“ 

 

Židovský rabín má neskonalou touhu ochutnat, pro Židy zakázané, vepřové maso. Hrůza, že by mohl být 

viděn, jak jí vepřové jej přiměje zavítat až do východoslovenské vsi, kde si v nejzapadlejší krčmě poručí 

vepřové. Čeká, čeká půl hodiny, hodinu..., když mu na talíři číšník přinese naservírovanou vepřovou 

hlavu s tradičním citronkem v rypáku. V tom se otevřou dveře, ve kterých se objeví přítel našeho rabína, 

Žid. Udiveně kouká na svého známého a talíř s vepřovou hlavou před ním: „Co to má být, rabíne?“ 

Rabín: „Taky se divím, už jsi někdy viděl takhle servírovat citron?“ 

 

Manželka vyčítá svému choti: „Vždycky jen přijdeš domů, najíš se a svalíš se do postele. Já bych 

si s tebou tak ráda chtěla povídat o umění, o hudbě, o divadle a literatuře!“ Druhý den přijde chlap domů 

a ptá se: „Četla jsi Mánesa?“ „Ne,“ odpoví popravdě manželka. „Tak hybaj dělat večeři a do postele!“ 

 

„Pane celníku, můžu si dovézt zlato do Karibiku?“ ptá se muž po telefonu. „Ano, ale jen přiměřené 

množství.“ dostane se mu odpovědi. „Tak mi ještě řekněte, pane celníku, jestli je devadesát kilo 

přiměřené množství?“ „To určitě není, to už je příliš!“ odpoví celník. Muž se otočí na svou manželku 

a praví: „tak to vidíš zlato, musíš zůstat doma.“ 

 

Starý lord vypráví historky ze své cesty po Africe, zejména pak o lovu: „Pánové a zničeho nic, přede 

mnou se objevil lev, velký jako tady ta almara a já jsem se posral.“ „V takové situaci, to by se posral 

určitě každý z nás.“ chlácholí lorda jeho přítel. „No, ale já jsem se posral teď!“ 

 

Dělení politiky 

Pravici představuje sobectví. 

Levici představuje závist. 

 

„Člověk má největšího nepřítele sám v sobě.“ 

Marcus Tullius Cicero 

„Urážek není třeba si všímat, vystavují zkouškám ty, jichž se týkají a slouží slávě těch, jež měly 

zničit.“ 

Armand-Jean du Plessis de Richelieu 

http://citaty.net/autori/marcus-tullius-cicero/
http://citaty.net/autori/armand-jean-du-plessis-de-richelieu/


 

 

Tradiční fotbalový turnaj 
 

 

 

 

 

V sobotu dne 29. července 2017 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 



 

 


