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DAROVÁNÍ POZEMKŮ
Obec Chotěšov tímto vyslovuje poděkování těm, kteří se
aktivně během letošního roku
podíleli na naplňování snahy
zástupců obce k ucelení vlastnictví pozemků pod chodníky
a komunikacemi tím, že darovali své pozemky obci. Děkujeme tedy tímto paní Evě
Křenkové, panu Karlu Ausbergerovi paní Jaroslavě Cucorové a pánům Gabrielovi a Michalovi Cucorovým.
(OÚ)

NABÍDKA PRÁCE

Největším lákadlem 9. ročníku Večera pro klášter byl známý zpěvák Ivan Hlas

Celkem 1286 návštěvníků si 6. srpna
nenechalo ujít již tradiční akci Večer
pro klášter Chotěšov pořádanou občanským sdružením Chotěšovská
vlna. „Díky této bohaté návštěvnosti
jsme pro klášter získali přesně 92 660
korun,“ sdělil s potěšením Pavel Říha, předseda sdružení. „Oproti minulému ročníku, kdy nám nepřálo počasí a vybrali jsme pouze deset tisíc
korun, je tenhle ročník velkou satisfakcí,“ dodal. Výtěžek by měl být
použit na nákup nářadí a materiálu
pro údržbu areálu kláštera. Část peněz ze vstupného si pořadatelé chtějí
ponechat na jubilejní desátý ročník.

„Víme, že není v našich silách vybrat
takovou částku, která by nějak významně přispěla k rychlejší obnově
kláštera, cílem této akce je především
na tuto památku upozornit a zviditelnit ji v očích veřejnosti,“ vysvětlil
Říha. Největší změnou oproti předešlým ročníkům bylo nahrazení tradiční Bitvy o klášter divadelním
představením ‚Cyrano!‘ v podání
plzeňské skupiny historického šermu
Mattias. Hlavním důvodem nahrazení
nákladné bitvy divadlem byla především absence finanční dotace ze strany Plzeňského kraje.
Více o akci najdete na straně 5

Obec Chotěšov přijme zaměstnance
technického
úseku. Více informací případní zájemci získají na
obecním úřadě.

TURISTICKÝ
KROUŽEK
Turistický kroužek hledá
nové členy. Přihlášky je
možné podávat na Základní
škole Chotěšov u Mgr. Pavly Dvorské nebo na akci
„Zamykání kláštera“ 2. října
v klášteře u zeleného stanu.
Bližší informace na telefonu
608 518 099.

SLOVO STAROSTY
Vážení občané – čtenáři našeho
Chotěšovského zpravodaje, setkáváme se spolu v letošním roce
tímto prostřednictvím již potřetí. I
když počasí těm, co mají rádi více
sluníčka a tepla o letošních prázdninách kromě pár posledních dnů
v srpnu moc nepřálo, doufám, že i
tak jste tento čas využili
k načerpání psychických i fyzických sil do dalšího období dle vašich představ.
V úvodu bych se s vámi
rád potěšil s velice příjemným
ohlasem od občanů, kterým kladně
hodnotí nový „čtivější“ styl Chotěšovského zpravodaje. Poděkování
proto patří především nově sestavené redakční radě v čele se slečnou Bc. Martinou Němcovou (dalšími členy jsou paní Anna Seidlová
a Mgr. František Halada).
V září, tak jako každý rok,
začíná našim dětem další školní
rok k dosažení určitého stupně
vzdělání. Přejme jim proto, aby ho
všichni ve zdraví a s dobrým prospěchem nejen začali, ale i dokončili. Letošní září bude v oblasti
získání vzdělání výjimečné i pro
12 z 15 zastupitelů naší obce, kteří

se
dobrovolně
přihlásili
k absolvování vzdělávacího semináře
v rámci projektu Zkvalitnění výkonu
činnosti zastupitelů a posílení kapacity místní samosprávy v ČR. Dále
jsme pro naše seniory zajistili v září
bezplatný počítačový kurz, který by
měl úplným začátečníkům důchodového věku pomoci při ovládání počítače (internetu, mailu apod.).
Považuji za důležité zmínit
se i o tom, že obec v rámci třídění
odpadů na svém území rozšířila síť
sběrných nádob na papír (Mantov u
zastávky, Chotěšov u bytovek) a dále
i změnila četnost vývozů jednotlivých nádob. Dále se podařilo najít i
jiný a ve vztahu k přírodě šetrnější
způsob likvidace větví (firmou prováděné štěpkování), které je možné
ukládat ve vymezených prostorách
sběrného dvora. Bohužel i tohoto
jsou někteří z nás schopni zneužívat
a místo větví tam ukládají objemný
odpad nebo odpad, který je možné
odvést jen o pár metrů dál a uložit ho
do sběrných nádob. Tohle je skutečně zarážející a nepochopitelné chování, které jsme nuceni řešit dalšími
opatřeními. Solidně nastavený systém k třídění odpadů v obci, někteří

nevyužívají, a proto musím znovu
připomenout a zopakovat, že pokud
někdo bude veškerý i tříditelný odpad odkládat jen do popelnic, tak
díky němu všichni příští rok mohou
platit za „vývoz popelnic“ mnohem
vyšší částky než dosud.
I když se nám dny již pomalu
začínají krátit a rtuti na teploměru,
hlavně v ranních a večerních hodinách, dochází síla ke stoupání, doufám, že se ještě dočkáme alespoň
několika dní „babího léta“, a že nastupujícího pestrobarevného podzimu
si všichni užijeme ve zdraví a spokojenosti.

Bc. Filip Hrubý

Dokončené akce:
 oprava ul. U Dráhy - 1,195 mil. Kč
 oprava fasády bývalé školy v Týnci - 457 380 Kč
(z toho 240 000 Kč dotace Plzeňský kraj)
 Klášter oprava části fasády - 480 906 Kč
(z toho 200 000 Kč dotace Plzeňský kraj)
 nový vrt vodního zdroje - 577 286 Kč
(z toho 490 693 Kč dotace OPŽP)
 oprava schůdků v ul. Úzká - 58 047 Kč

Probíhající projekční práce:
o
o
o
o

výtah obecní úřad/zdravotní středisko
využití II. patra budovy OÚ k přesunutí zdravotního
střediska
oprava povrchů ulic Tylova, Smetanova, Revoluční,
Dvořákova, Bezručova, Pionýrů a Hřbitovní
výběrové řízení na zhotovitele: vodovod Mantov
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Probíhající akce:







Klášter – oprava střech barokního pavilonku - 1, 49 mil. Kč
(z toho 1,35 mil Kč dotace MK ČR)
ZŠ půdní vestavba - 1 621 280 Kč
MŠ – výměna oken - 165 935 Kč
Vitrážová okna klášter (realizace prostřednictvím o.s. Klášter)
Oprava omítek v kapli kláštera
(realizace prostřednictvím o.s. Klášter)
Demolice Mantov Werk č.p. 79 –
300 000 Kč

PŘEDSTAVUJEME NOVÉ ZASTUPITELE
Hana Peprná
kandidovala za ČSSD a ve volbách získala 206 hlasů
Kde jsou podle Vás silné a
slabé stránky Chotěšova?

Co Vám v Chotěšov vadí a
chcete to změnit?

Je dobře, že mají občané možnost
zaměstnání v místě bydliště, děti
školku a školu, velmi dobrou dopravní dostupnost, zdravotní středisko, sportovní a kulturní vyžití.
To, co trápí mě i občany jsou nezpevněné komunikace, chybějící
infrastruktura a hlavně velký provoz automobilů.

Vadí mi, že někteří občané neumí
ocenit to, co se zde vybudovalo a
změnilo a snaží se to poničit.

Proč a s jakým cílem jste šla
do voleb?
Pracovala jsem v zastupitelstvu 12
let, chci proto své zkušenosti a
poznatky předat mladé generaci a

také chci se zastupiteli řešit podněty občanů ke spokojenému žití
v obci.

Josef Eret
kandidoval za KSČM a ve volbách získal 161 hlasů
nění názvu Chotěšov cítím povznesen, protože jsem i jeho součástí a
to jako občan Hoříkovic, kde žiji
od 70tých let a mám silné vazby
k jejich občanům.

Co prvního se Vám vybaví,
když se řekne Chotěšov?
Protože jsem patriot tak se při zaz-

S jakým cílem jste šel do voleb?
Tyto vazby mě také vedly k tomu,
že jsem se rozhodl vstoupit do
voleb místního zastupitelstva ve

kterém již 20 let nebyl nikdo
z Hoříkovic ani z Týnce. V těchto
částech není kanalizace, chybí
veškeré služby a není skoro žádné
vyžití pro místní občany. Obzvlášť
těžké to mají starší občané. Mým
cílem je v co největší míře napomoci tomu, aby se tento stav zvrátil ve prospěch těchto lidí a nebyli
jsme pouze přílepkem obce Chotěšov.

Zdeněk Cihlář
kandidoval za ČSSD a ve volbách získal 200 hlasů
Mají
podle
Vás
děti
v Chotěšově dostatek vyžití?
Mají si kde hrát?
Málo. Chybí zde dětská hřiště,
která by byla opravdu využitá a
přístupná.

Kde jsou podle Vás silné a
slabé stránky Chotěšova?
Silné stránky jsou klášter a místní
spolky. Mezi slabé bych zařadil
využití obnovitelných zdrojů.

Co Vám v Chotěšově vadí a
chtete to změnit?
Poměrně velká koncentrace těžké
dopravy, přechody pro chodce,
průjezd obcí – obchvaty, využití
obnovitelných zdroj, používání
omamných látek, kriminalita.

Co v Chotěšově chybí a mělo
by tu podle Vás určitě být?
Kromě těch dětských hřišť tu chybí
větší sportovní vyžití, například
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tenis nebo dráha pro in-line.

Proč jste šel do voleb?
Být u toho a stažit se být platným
členem zastupitelstva.

Zbylými dvěma zastupiteli, kteří se odmítli v CHZ představit občanům jsou:
Michaela Zahradníková

František Rejthar

kandidovala za SNK a ve volbách získala 440 hlasů

kandidoval za KSČM a ve volbách získal 188 hlasů

Malí hasiči se už těší na nové kamarády

KROUŽEK
MLADÝCH
HASIČŮ

se schází každé úterý
od 16.00 do 17.00 hodin
v hasičské zbrojnici

Přijďte si do knihovny zalistovat v historii naší obce
V rámci "Týdne knihoven" pořádá
veřejná knihovna "Václava Hataje"
v
Národním
domě
DEN
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ve čtvrtek
6. října od 10 do 15 hodin a od 15 do
19 hodin.

!!! KNIŽNÍ NOVINKY !!!
ŽIVÉ PAMĚTI SUDET - sborník - vyprávění pamětníků (Mantov)
HLADOVÉ MOŘE – H. Nosák - příběhy z 2. světové války
KOBRA - F. Forsyth - prostředí pašeráků drog
CÍSAŘOVA HROBKA - S. Berry - drama tický souboj o moc v Číně

Před třiceti lety, 1. října 1981 dostal
knihovník pan Václav Podlešák
klíče od knihovny v Národním domě
a vstoupil do "svého království", kde
se dodnes pečlivě stará o knihy i
jejich čtenáře.

Děkujeme mu za jeho pečlivost a obětavost!
Osvětová beseda

NESMRTELNOST - M. Kundera – román, klasika světové literatury
KLÁŠTERNÍ MADRIGAL - V. Vondruška - úsměvné čtení
RABÍN V PÁTEK ZASPAL - H. Kellermann - klasická detektivka
VZPURNÁ NEVĚSTA - D. Gist - román pro ženy
JEŠTĚ SE UVIDÍ – V. Nosková - současný román
GYMNÁZIUM - V. Budínský – vzpomínání

Dále je k dispozici výměnný soubor knih z knihovny v Dobřanech.

DNE 27. ŘÍJNA OD 17 HODIN
SE V KNIHOVNĚ V NÁRODNÍM DOMĚ
USKUTEČNÍ VÝSTAVA
OBECNÍCH KRONIK
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USKUTEČNĚNÉ UDÁLOSTI A AKCE
Večer pro klášter přilákal návštěvníky z celého kraje a vydělal téměř 93 tisíc

Všechny příchozí přivítali před částí opraveného jihozápadního křídla konventu starosta Chotěšova Bc. Filip Hrubý, plzeňský
architekt Ing. Jan Soukup (u mikrofonu) a páter Ludolf Kazda, který zastupoval plzeňského biskupa Františka Radkovského.

Návštěvníky nadchla divadelní hra ‚Cyrano!‘

Ivan Hlas vystoupil se svými největšími hity.
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Hru ‚Cyrano!‘ v podání plzeňské šermířské skupiny Mattias
mohli diváci během dne zhlédnout hned dvakrát.

Pro děti byli největším lákadlem jednoznačně kozlíci Matěj
a Bořek z Domova sv. Vavřince v Meclově.

Oproti minulému ročníku, kdy lilo jako z konve, přálo letos sluníčko pořadatelům více a ani návštěvníkům horko nevadilo.
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Ani děti se v klášteře nenudily. Případnou dlouhou chvíli si mohly zkrátit třeba hraním her.

Sečteno, podtrženo…
Za posledních pět let se při benefici Večer pro klášter podařilo vybrat několik
stovek tisíc korun. Jen pro představu:
v roce 2007 – 60.000 korun
v roce 2008 – 70.000 korun
v roce 2009 – 119.000 korun
v roce 2010 – 63.000 korun
v roce 2011 – 93.000 korun
Každoročně se při této akci přijde do
kláštera podívat několik stovek návštěvníků. Zatím rekord drží rok 2009, kdy
naši památku v jediný den navštívilo
1701 lidí ze širokého okolí. Na počty
návštěvníků má každý rok velký vliv
zejména počasí. Velký pokles návštěvnosti byl znát v roce 2010, kdy celou
dobu trvání akce pršelo.

(M.N.)

Vývoj počtu návštěvníků

Vývoj počtu návštěvníků v letech 2003 - 2011
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Co je Chotěšovská vlna?

Kam jdou peníze z akce?

Občanské sdružení Chotěšovská vlna
navazuje na snahy skupiny několika dobrovolníků, pracujících bezplatně již od
roku 2000 v chotěšovském klášteře.
Sdružení je složeno z mladých lidí, kteří
dlouhodobě usilují o obnovu a záchranu
této vzácné kulturní památky. Sdružení
organizuje bezplatné brigády na pomoc
klášteru a je organizátorem tradiční benefiční akce Večer pro klášter Chotěšov.
V srpnu roku 2012 proběhne jubilejní
desátý ročník.

Výtěžky jsou využity pro nákup pracovního náčiní pro brigády, pro zlepšení podmínek pro brigádníky a pro zajištění dalších ročníků. Část výtěžku pak jde na akci „Kup si své okno“,
která již několik let v klášteře probíhá.

Příklady cen nákladů akce
Hudební skupiny (12.000 Kč), Historická bitva (v předešlých ročnících 45.000 Kč), Ozvučení (12.000 Kč), Skautská
ochranná služba (20.000 Kč), Propagace a tisk (10.000 Kč),
Technické zajištění akce (21.000 Kč), Ostatní (12.500 Kč)
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Při vodních hrátkách v Losině soutěžící nosili mimo jiné i vodu ve lžíci

Tolik soutěžících se zúčastnilo vodních hrátek v Losině.

Přestože nás letošní léto trochu zklamalo, využili dobrovolní hasiči v Losině jeden z mála teplých dní o prázdninách k
soutěžení. Ve sportovním areálu v Losině uspořádali 21. srpna vodní hrátky.
Ano, opět si zopakovali útok na terč, práci s vodou i vytrvalost. Ovšem bez hasičských pomůcek. K útoku využili
vodní dětské pistolky, k práci s vodou obyčejnou polévkovou lžíci a plastovou láhev, do které vlévali vodu ze lžíce,
pokud ovšem nějakou dokázali přes překážkovou dráhu donést. K vyzkoušení své vytrvalosti použili lavor s vodou,
kde si ověřili, jak dlouho dokáží nedýchat pod vodní hladinou. Přesnost zkoušeli hodem kroužku na tyč. Na úplný
závěr celého soutěžení bylo připraveno několik stovek vodních bomb, které úžasně osvěžili ve vodní bitvě „všichni
proti všem“.
Po veselém a hravém odpoledni všichni soutěžící i diváci poseděli ve sportovním areálu v Losině, probrali
úspěch i nezdary při soutěžení a hlavně zapomněli na všechny své starosti, úžasně se odreagovali a pobavili, na což v
dnešní uspěchané době nezbývá mnoho času.
Jana Kusovská

Takhle probíhala soutěž v potápění na čas.
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Připravený soutěžící.

Malování na popelnice mělo u dětí úspěch, stejně jako výlet do Plzně
V červenci pořádala Osvětová beseda před
Národním domem výtvarnou soutěž "Malování na popelnice" a výlet do Plzně.
Koncem srpna se vypravili mladí
turisté vlakem do Lubence na Podbořansku.
Během čtyř dnů navštívili zámek a kostel v
Chýši, zámecký park s nádhernými sochami
ve Valči, chmelnice ve Skytalech, rozhlednu
u Lubence a Liščí skály. Nechyběla ani noční
hra a koupání v bazénu.

Osvětová beseda Chotěšov

Soutěžící se na popelnicích „vyřádili“.

Malování na popelnice před ND.

Výlet do Plzně – fontána na Americké třídě.

Členové chotěšovského turistického oddílu si
prohlédli také nově opravené Divadlo J. K.
Tyla. Směli se dokonce podívat i do zákulisí.

Mladí turisté na Liščích skalách.
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Školní letní tábor byl ve znamení tajných agentů
Letošní letní tábor ZŠ Chotěšov jsme
si pořádně užili. Za naši základnu
jsme zvolili sportovní kemp na okraji
Kralovic. Kralovice najdete na severním Plzeňsku, vzdálené cca 40
km od Plzně. V blízkosti kempu jsme
měli k dispozici přírodní koupaliště,
přímo v kempu sportovní hřiště pro
všestranné využití, ping-pongový stůl
a ohniště na opékání buřtů. V budově
jsme mohli využívat společenskou
místnost s krbem, ta nám přišla vhod
především v deštivém počasí.
Celý tábor jsme pojali velmi
akčně, žáčkové se proměnili
v chotěšovské agenty tajných služeb
pobývající v tajném výcvikovém
středisku pod názvem CHAT. Jejich
výcvik byl zaměřen a rozvoj motorických schopností, kreativní dovednosti a analytického myšlení. Za své
zásluhy sbírali agenti hodnosti, u své
původní nezůstal nikdo, šikulové!
Naučili jsme se rozšifrovat morseovu
abecedu, vrhli jsme se na plavecký
výcvik, vžili se do kůže dopravních
policistů a procvičili znalost dopravních značek. Dopravnímu výcviku
jsme se věnovali i po praktické stránce, jezdili jsme na čtyřkolce a naši
starší agenti se mohli dokonce svézt
jako spolujezdci na motorce. Zručnost jsme prověřili slalomem
s autíčkem na dálkové ovládání
a absolvováním překážkové dráhy na
koloběžce. Odlévali jsme ze sádry
stopy zvířat, navštívili malebné městečko Kralovice i okolí barokního
kostela Mariánská Týnice. Vlakem

Chotěšovští tajní agenti ze střediska CHAT.

jsme se vydali na celodenní výlet na
zříceninu zámku Krakovec, kde se
natáčel známý dětský film „Ať žijí
duchové,“ který jsme si večer před
výletem připomenuli promítnutím na
DVD.
Počasí se v den výletu vydařilo a pan kastelán nám zpříjemnil
prohlídku zajímavým výkladem i
historkami z natáčení. Naše majorky
si připravili volbu Miss a Missáka
tábora. Agenti se zájmem řešili záhadu havarovaného armádního letadla.
Opravdu dlouho jsme hledali trosky
roztroušené po okolí, ukořistili jsme
plechové části letadla, útržky map,
pilotní
průkaz ruského pilota

a dokonce i černou skříňku. Nahrávku jsme pak analyzovali a snažili se
přijít na příčinu pádu. Noc před odjezdem jsme měli bobříka odvahy,
s kterým se všichni agenti zdatně
vypořádali. Poslední noc jsme si ještě
zpestřili barevným ohňostrojem a
ráno nás už čekalo nevyhnutelné
balení. Některým agentům se domů
nechtělo a nejraději by si pobyt prodloužili. To je pro nás nejlepší
známkou, že se dětem tábor opravdu
líbil. Už teď se všichni těšíme na
příští rok.

Mgr. Pavla Dvorská,
vedoucí školního klubu

Na chotěšovskou pouť se počasí vydařilo, atrakce ale byly poloprázdné…
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Nejlepší štrúdl v Chotěšově peče paní Irena Hrubá

Příprava štrúdlů pro porotu. Soutěž se konala 20. srpna na mantovském hřišti.

Šťastná vítězka přebírá hlavní cenu.

TABULKA VÍTĚZŮ KLÁNÍ O
NEJLEPŠÍ ŠTRÚDL
Nejlepší sladký štrúdl
1. místo Irena Hrubá
2. místo Jaroslava Mathesová
3. místo Oxana Reháková
Nejlepší slaný štrúdl
1. místo Tomáš Fekl
2. místo Gabriela Hrubá
3. místo Marie Koláčková
Všem příchozím hrál k tanci i poslechu pan Zapletal.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
3. PROSINCE
pořádá spolek Májovníků
11

ROZHODNĚ SI NENECHTE UJÍT
V Chotěšově patří podzim drakům

DRAKYÁDA
aneb
DRACI
NAD
MANTOVEM

Spojíte si podzim kromě padání listí a sychravých dní
ještě s něčím jiným? Podzim přece patří drakům!
Neseďte proto doma a přijďte v sobotu 24. září
v 15.00 na mantovské hřiště. Pokud doma svého
draka nemáte, nevěšte hlavu a přijďte taky. Draka si
totiž budete moci vyrobit a vymalovat přímo na místě. Kromě pouštění draků a spousty legrace je připraveno také občerstvení v podobě vařené kukuřice,
pečených brambor, limošky a pro dospěláky také
pivko a svařáček. Takže…

24. září
od 15 hodin

…neseďte doma a přijďte si hrát!!!

Vánoční náladu do Chotěšova vnesou vánoční trhy i adventní koncert
I když se to v tuto chvíli nezdá, podzim uteče jako voda a za
nedlouho začneme přemýšlet nad nákupy vánočních dárků.
Znovu tu bude ten bláznivý čas pečení cukroví, brodění se
závějemi a lítání po obchodech ve snaze všechno stihnout co
nejrychleji. Na začátku prosince si ale rozhodně udělejte čas
na oddych. Dne 9. prosince od 15 hodin se totiž v naší obci
bude rozsvěcovat vánoční strom. V letošním roce bude tato
událost navíc spojena s vánočními trhy. Přijďte se proto podívat, možná právě tady narazíte na ten nejlepší vánoční dárek,
který potom na Štědrý den udělá někomu z vašich blízkých
velikou radost. Rozsvícením vánočního stromu však není
prosincovým akcím konec. O den později, tedy 10. prosince,
bude vánoční nálada pokračovat při adventním koncertu
v chotěšovském klášteře. Tento rok se můžete těšit na duchovní hudbu v barokním stylu. Koncertovat bude trio hudebníků z Prahy Ad Hoc Consort v čele s talentovaným flétnistou Jakubem Kydlíčkem (na snímku). Hudební program,
se kterým trio zavítá do kláštera, nese název "A voce sola“..

Sbor pro občanské záležitosti při OÚ v Chotěšově zve co nejsrdečněji všechny příznivce
dobré hudby a tance na taneční zábavu, která se uskuteční
v sobotu 8. října 2011 od 18 hodin
v Národním domě v Chotěšově.
K tanci a poslechu hraje kapela ORIENT.
Připravena je dámská volenka, bohatá tombola a další překvapení.

Všichni jste srdečně zváni.
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KLÁŠTER CHOTĚŠOV
BENEFIČNÍ
KONCERT
25. září od 15 hodin
v kapitulní síni kláštera.
Účinkuje:
Smyčcový kvartet

PIU VIVO
a

DÍVČÍ PĚVECKÉ
KVARTETO
Hana Pilnáčková, Gabriela
Nejedlá, Alena Millerová a
Eva Reitharová

Nadace World Monuments Fund pomáhá
V roce 2004 zařadila známá americká nadace s názvem World Monuments Fund
sídlící v New Yorku (založená byla v roce 1965) klášter v Chotěšově mezi 100
nejohroženějších památek světa. Tato nadace se zabývá zejména ochranou světového kulturního dědictví. Náš klášter je podle nadace v „ubohém stavu kvůli nedostatku údržby“.
V rámci nadace dělá chotěšovskému klášteru společnost například Velká
čínská zeď, Traiánův přístav u Říma nebo asyrské paláce v Ninive a Nimrudu,
které jsou rovněž v seznamu ohrožených památek uvedeny.
World Monuments Fund podporuje všechny fáze architektonické památkové péče včetně plánování, dokumentace a projektů obnovy široké škály památek na celém světě. Nepodporuje ale novou výstavbu, určité druhy rekonstrukcí,
archeologické výzkumy, restaurování movitých věcí nebo míst a objektů, které
jsou v soukromém vlastnictví. Maximální výše podpory může dosáhnout částky
až jednoho milionu amerických dolarů, minimální výše podpory je 10.000 dolarů.
Obvykle se ale podpora pohybuje v rozmezí 20.000 až 100.000 dolarů.
Z českých památek je na seznamu této nadace například také zámek Lednice, město Český Krumlov, panské sídlo v Nebílovech, kaple v Kutné Hoře nebo
třeba pražské historické centrum. Připomeňme, že na uspokojující obnovu kláštera
by bylo potřeba alespoň 1,3 miliardy korun.
(M.N.)

Mladí turisté 2. října 2011 zamknou klášter
Turistický oddíl mládeže Chotěšov se snaží
již od roku 1988 pomáhat v klášteře při
úklidových pracích a kulturních akcích.
Letos v dubnu a v květnu pomáhaly děti při
"Mysliveckých dnech", v červnu čistily
dlažbu uprostřed parku. Před "Večerem pro
klášter" uklízely gotické sklepy a prostranství kolem nich. Při samotném "Večeru pro
klášter" provázely v gotických sklepích a
pro děti, které akci navštívily připravily hry
a soutěže.
Největší akce je letos teprve čeká.
Bude to páté "Zamykání kláštera" v neděli
2. října od 13.30 hodin. Na programu je
kromě klasických prohlídek ukázka sklepení pod konventem a prohlídka jižní zahrady se sochou Krista a hřbitovem jeptišek. S tím "Tomíkům" pomáhá Občanské
sdružení Klášter Chotěšov, Osvětová beseda a žáci základní školy. Mladí turisté připravují hry a soutěže pro děti a pozvali do
kláštera Divadelní spolek "Žumbera" z
Plzně, který od 14.30 hodin zahraje pohádku "Barboroviny, aneb hledá se královna".
Vstupné na celou akci bude 50 a 20 korun.
Zisk bude věnován na dokončení a opravy
WC v klášteře (větráky, zásobníky na mýdlo a toaletní papír, nátěr okna).
(TOM Chotěšov)

ZAMYKÁNÍ KLÁŠTERA

2. ŘÍJNA OD 13:30
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Haydnovy hudební slavnosti po roce opět zavítají do chotěšovského kláštera
Pořadatelem festivalu Haydnovy hudební slavnosti je Česká
společnost Josepha Haydna o.s. (dále jen ČSJH), která byla
založena v roce 1993 jako nezávislé zájmové občanské sdružení
fyzických a právnických osob.
ČSJH pořádá pravidelně v září mezinárodní festival založený na historicky poučené interpretaci hudby období barok,
klasicismu a raného romantismu, provozované především na
dobových nástrojích nebo jejich mistrovských kopiích. Centrem
festivalu je obec Dolní Lukavice, kde ve službách hraběte z
Morzinu působil na zámku zhruba v létech 1757 - 61 jako kapelník mladý Joseph Haydn. Právě zde, v krajině jižního Plzeňska začínal svou dráhu hudebního skladatele /1.symfonie D-dur
„Lukavická"/, aby se záhy, již ve službách knížete Esterházyho,
stal spolu s L.van Beethovenem a W.A.Mozartem jedním z
nejuznávanějších umělců své doby.
V současné době pracuje výbor ČSJH ve složení: Vladimír Bako – předseda společnosti; Milan Fiala – tajemník,
ředitel festivalu; Michaela Freemanová – člen výboru, dramaturg festivalu; Josef Netrval – člen výboru; Iva Palová – členka
výboru, pokladník; David Růžička – člen výboru odpovědný za
propagaci; Zuzana Zatloukalová – členka výboru. Revizní komise funguje ve složení: Miloslava Loudová, Michal Jánský a
Jan Vozár.

PROGRAM
14. 9. 2011
18:00 Blovice - kostel sv. Jana Evangelisty
Musica malinconica: koncert renesanční hudby

15. 9. 2011
18:00 Řenče - kostel sv. Cyrila a Metoděje
Affetto: Pocta Františku Kroupovi

16. 9. 2011
18:00 Chotěšov - kapitulní síň kláštera
premonstrátek
Capella Regia Praha:
Hudba barokních západních Čech

17. 9. 2011
14:00 Spálené Poříčí
Koncert pro harmonium a klavír

17. 9. 2011

Franz Joseph Haydn

Franz Joseph Haydn se narodil 31. března roku
1732 v městečku Rohrau v Dolních Rakousích v
blízkosti rakousko-uherských hranic. Jeho otcem
byl Matthias Haydn, který byl kolářem a velkým
milovníkem hudby. Haydnova matka, Maria
(rozená Kollerová), sloužila jako kuchařka na
zámku hrabat Harrachů. Z jejich dvanácti dětí se
kromě Josepha stal vynikajícím hudebníkem i
jeho o pět let mladší bratr Johann Michael. Studiu hudby se Joseph Haydn věnoval od svých
šesti let - nejprve v nedalekém Hainburgu, pak ve
Vídni, jako člen chlapeckého sboru svatoštěpá
ského dómu, později samostatně. Po několika
letech života vídeňského hudebníka ve "svobo
ném povolání" se kolem roku 1757 se stal kapelníkem hraběte Morzina, který byl majitelem panství Dolní Lukavice, kde údajně vznikla jeho
první symfonie; v roce 1761 vstoupil do služeb
knížat Esterházyů, v jejichž službách setrval až
do roku 1790, kdy natrvalo přesídlil do Vídně.
Jeho tvorba se v průběhu let rozšířila po celé
Evropě; mimořádné úspěchy mu přinesly návštěvy Anglie v letech 1790-1792 a
1794-1795. Velký rakouský skladatel Franz Joseph Haydn zemřel 31. května roku 1809 ve
Vídni, okupované v té době napoleonskou armádou.

Informace a články převzaty
z oficiální stránek festivalu

18:00 Lužany - zámek Josefa Hlávky
Ensemble Inégal: skladby A. Dvořáka
pro varhany a harmonium

www.haydn-festival.eu
14

BUDE VÁS ZAJÍMAT, ŽE…
Obcí s názvem Chotěšov existuje v naší republice hned několik
Obce, které nesou název Chotěšov,
existují v České republice celkem
čtyři. Jména obcí se stejným pojmenováním jako je ta naše jsou
původem rodopisné, podle jména
Chotěš, který obec vlastnil či založil. Naši obec není třeba dlouze
představovat, ale co vlastně víme o
dalších obcích stejného jména?
Například o Chotěšově který se
nachází kousek od Litoměřic? Tento Chotěšov je starší než ten náš,
protože zatímco o nás je v dějinách
první zmínka z roku 1115, o Chotěšově z Ústeckého kraje se prameny zmiňují už v roce 1057.
Zajímavé je, že tuto obec
Chotěšov daroval král Vladislav I.
nově založenému klášteru premonstrátek v Doksanech. Právě tento
řád má velkou souvislost i s naším
klášterem, ve kterém premonstrátky z Doksan pobývaly od počátku
13. století. To je druhá nejvýraznější spojitost mezi oběma obcemi
shodného jména.
Doksanskému klášteru patřila obec poblíž Litoměřic až do
15. století. Na konci 16. století
zakoupil obec Chotěšov Jiří Popel
z Lobkovic a připojil ji k libochovickému panství, které v roce 1610
získal Adam ze Šternberka. V této
době bylo ve vsi 21 statků, 15 chalup, panský dvůr, fara, škola, krčma a pastouška.

Ve třicetileté válce byl Chotěšov, stejně jako všechny vesnice na
libochovicku, v roce 1631 vypleněn a
vypálen saským vojskem, ti co přežili, z vesnice odešli. Až do roku 1653
byla vesnice zdá se opuštěná a v
rozvalinách. V listinách z roku 1675
je ve vsi uvedeno již 36 usedlostí,
pustá fara, krčma, řeznický krám,
panský dvůr a nový ovčín. Obyvatelstvo bylo pouze české národnosti.
V letech 1730 – 1737 byl od
základů přestavěn zdejší kostel Nanebevzetí Panny Marie. V roce 1882
byla započata stavba a v témže roce
také slavnostně zahájen provoz železnice z Lovosic do Libochovic
dlouhé 14 kilometrů. Sbor dobrovolných hasičů zde byl založen v roce
1893. V roce 1932 byl také založen
první fotbalový klub, který si u cesty
ke hřbitovu postavil fotbalové hřiště.
Druhou světovou válku obec přetrpěla poměrně v klidu. V roce 1945
dorazili do vesnice němečtí uprchlíci,
kteří utíkali před Rudou armádou.
Obcí procházely poslední ‚pochody
smrti‘. Na počátku padesátých let
řádila v Chotěšově epidemie slintavky a kulhavky. V srpnu roku 1968
byl, po dobu dvou měsíců, v bývalé
pískovně utábořen jeden oddíl Sovětské armády. V roce 1977 se obci
podařilo získal titul ‚vzorná obec‘.
Dnes má Chotěšov u Litoměřic výměru téměř osm kilometrů

DALŠÍ CHOTĚŠOVY:
Chotěšov (okres Litoměřice)
- v roce 2007 zde žilo přesně
472 obyvatel

Chotěšov (okres Rakovník)
- nachází se zde 28 obytných
domů

Chotěšov (okres Klatovy)
- má 112 obyvatel. Stojí zde 43
obytných domů a dvě rekreační
chaty

Znak obce Chotěšov v okrese
Litoměřice

čtverečních a necelých pět stovek
obyvatel. Mezi významné památky
tu patří zmíněný kostel, fara se sýpkou a zahradou a historická studna.
Starostou je zde pan Václav Starý.

KVÍZ – „JAK DOBŘE ZNÁTE NAŠI OBEC?“
1) Kdy byl založen náš klášter?
a) kolem roku 1300
b) kolem roku 1400
c) kolem roku 1200

3) Jak se jmenuje obecní kostel?
a) Narození Páně
b) sv. Bartoloměje
c) Narození Panny Marie

2) Kolik dalších obcí patří k
Chotěšovu?
a) tři
b) čtyři
c) pět

4) Co značí tři paroží ve znaku
obce?
a) symbol narození Panny Marie
b) rodinný znak Hroznatovců
c) symbol našich úrodných lesů
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5) Internetové stránky naší
obce mají adresu:
a) www.chotesov.eu
b) www.klasterchotesov.cz
c) www.obec-chotesov.cz

ZPRÁVY ZE ŠKOLNÍCH LAVIC
Novinek v novém školním roce je hned několik
Každý školní rok je něčím odlišný od toho předchozího a možná i trochu výjimečný.
I ten letošní - 2011/2012 - přináší několik významných změn:
 po deseti letech otevřela naše škola opět dvě první třídy
 znovu budujeme - tentokrát v půdních prostorách
(nová učebna - bude zde 1.B - a klubovna pro volno časové aktivity - školní klub či školní družina)
 od letošního školního roku jsou úplně zrušeny papírové žákovské knížky
(plně je nahradí elektronická žákovská knížka)
 učitelský sbor se rozšířil na 20 pedagogů
 počet žáků naší školy byl k 1. září 2011 celkem 222

Přeji všem učitelům a žákům úspěšný školní rok, hodně radosti
ze školní práce a hlavně zdraví pro všechny.
Rodičům pak co nejvíce uspokojení ze školní práce svých dětí, hodně informací ze školy prostřednictvím elektronické Žákovské a samozřejmě také pevné zdraví.
Mgr. František Halada

Základní škola předala výtěžek z Tříkrálové sbírky Domovu sv. Vavřince
Dne 23. června se v pracovně ředitele
Základní školy Chotěšov Františka
Halady sešli vedoucí SOS Domažlice
Ivana Havlíčková a ředitel plzeňské
Diecézní charity Jiří Lodr (na snímku
vpravo),
aby
převzali
výtěžek
z lednové Tříkrálové sbírky, která se
v Chotěšově konala už po šesté. „Finanční dar ve výši 7300 korun je pro
nás velmi důležitý a mnohokrát za něj
děkujeme. Použijeme ho na rozšíření
pracovních činností a na zabezpečení
volno časových aktivit našich klientů
trpících schizofrenií v Domově sv.
Vavřince v Meclově,“ vysvětlila
Havlíčková na co vybrané využijí.
„Druhá polovina výtěžku z Tříkrálové
sbírky, přesně 7200 korun, půjde na
provoz školního klubu,“ dodal ředitel
Halada.
(M.N.)
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Chcete se zúčastnit burzy sportovního vybavení? Tak hlasujte na internetu!
Vážení rodiče a občané, naše škola pořádá pro Vaše děti množství sportovních akcí. U většiny z nich bývá podmínkou účasti na nich patřičné
sportovní vybavení. Není nutné mít vždy drahé nové vybavení, děti rostou
rychle, i rok dva stará věc je plně funkční, děti ji využívaly třeba jen několik týdnů, je tedy v pořádku, zánovní.
Minulý rok jsme pořádali v prostorách školy burzu sportovního
oblečení a vybavení. V tomto roce nabízíme stejnou akci i pro všechny
zájemce z obce. Burza by proběhla koncem října (kolem 28.10.), proto je
dost času věci nachystat.
Pozor: Akce proběhne jen v případě, že o ni projevíte zájem. Na webu
školy (www.zschotesov.eu) je umístěna anketa, není nutné nám psát, stačí
zájem potvrdit kliknutím (Mám zájem o uspořádání burzy ANO – NE).
O podrobnostech akce byste se v polovině října dozvěděli z plakátů,
letáčků a hlášení obecního rozhlasu.

Mgr. Irena Hudcová

Nabídka zájmových kroužků pro školáky je široká. Neváhejte a vybírejte!
Florbal hoši ( Lukáš Ondruš)
Florbal dívky (Lukáš Ondruš)
Florbal 1., 2. třída (Lukáš Ondruš)
Mažoretky (Liana Harantová)
Keramika (Jaroslava Studničková,
Miroslava Foudová)
Aerobik (Šárka Lukášová)
Jump (od listopadu) (Šárka Lukášová)
Deskové hry (Petr Pelikán)
Společenský tanec (Petr Pelikán)
Hudební kapela (bicí, kytara, basová
kytara, klávesy, dechové nástroje)
Kreativní vyrábění (Ivana Bašná)
Hrajeme si sami se sebou (Iveta Macháčková) - hry, relaxace, příběhy,
scénky, malba, hudba, vlastní tvorba,
komunikace
Turistický kroužek (ve spolupráci
s paní Seidlovou) (Naděžda Plačková,
Lenka Nečasová)

Systém univerzální sebeobrany (p. Majer)
Počítačový kroužek (Jan Baťko)
Tenis (František Marek)
Badminton (Ivana Bašná)
Angličtina pro 1. třídu (Pavla Dvorská)
Angličtina pro 2. třídu (Jarmila Koubková)
Anglická konverzace pro 2. stupeň (Pavla Dvorská)
Němčina hrou (Monika Kudelová)
Matematický kroužek a kroužek českého jazyka (Miroslav Čáp, Irena
Hudcová) - příprava na střední školy
Pěvecký kroužek (Monika Kudelová, p. Zahořová)
Chovatelský kroužek (Květa Vítková)

REKLAMA:

ŘEZNICTVÍ A UZENÁŘSTVÍ
VÁCLAVA OPATOVÁ
NABÍZÍ OBĚDY

Základní škola Chotěšov

Prodej do vlastních nádob
s 10% slevou oproti konzumaci na místě.

chce děti zřídit
kroužek čtyřkolek.

!!! Upozornění !!!
Obědy jsou připraveny z masa.

Hledáme proto sponzory a
případně i vedoucí z řad rodičů a občanů Chotěšova.

Další informace získáte
přímo ve škole.

Nabízíme další sortiment:
mléko, máslo, smetana
za nejnižší ceny
Bližší informace na telefonu 728 989 233
nebo přímo v prodejně – Plzeňská ulice, Chotěšov
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Organizace nového školního roku 2011/2012
Časové období
Zahájení školního roku
Podzimní prázdniny
Vánoční prázdniny
Pololetní prázdniny
Jarní prázdniny
Velikonoční prázdniny
Hlavní prázdniny

Termín
1.9.2011 v 8:00 hod.
26. - 27.10.2011
23.12.2011 - 2.1.2012
3.2.2012 (pátek)
20.2. - 26.2.2012
5.4. - 6.4.2012
30.6. - 2.9.2012

Poznámka
Slavnostně před budovou
28.10. - státní svátek
Nástup do školy 3.1.2012
Pol.vysvědčení dne 31.1.2012
9.4. - Pondělí velikonoční
Školní rok začne 3.9.2012

Poznámka:
 Dne 29.- 30.9.2011 – dva dny ředitelského volna, tematický zájezd pracovníků školy
- oba dny bude v provozu školní klub a školní družina s dopoledním programem
 Dne 22.12.2011 - ředitelské volno

PRAVIDELNÉ AKCE
o Zápis dětí do 1.ročníku školy: 19.1.2012 (čtvrtek)
o Pedagogické rady:

30.08.2011
21.11. 2011
26.01.2012
09.04.2012
25.06.2012

o Třídní aktivy: 23.11.2011 a 11.04. 2012
o Konzultace s třídními učiteli: 9.-12.1.2012
(vždy po telefonické dohodě Po – Čt: 7:30-16:30 hod.)
o Den otevřených dveří (čtvrtek) 20.10.2011 od 8:00 - 15:20 hod.

DALŠÍ AKCE
Vánoční trhy, koncert
Novoroční oběd zaměstnanců školy
Školní brána
Školení učitelů
Lyžařský výcvik
Zimní akce školního klubu
Ples školy
Letní tábor

9.12.2011 od 15:00 hod. (pátek) – u OÚ
3.1.2012 od 14:00 hod.
19.1.2012 od 16:00 hod. v ZŠ (čtvrtek)
3.2.2012 - Plzeň (TrendStav) 9-12:00 h
5.2. - 10.2.2012 - Železná Ruda (Alpský dům)
20. - 22.2.2012 - Šumava
17.3.2012
21. - 28.7.2012 - místo bude upřesněno

PROJEKTOVÉ DNY
Den Země 20.4.2012 (pátek)
Den zdravé výživy (květen 2012)
Škola jiného století (březen 2012) Den I. stupně ZŠ (duben 2012)
Den dětí 1.6.2012 (pátek)
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KINO CHOTĚŠOV
ZÁŘÍ

Pátek 23. 9. od 17:00
KUNG FU PANDA 2

Pátek 16. 9. od 17:00
LIDICE

Nejlínější tvor pod sluncem, chlupatý
pandí chlapík Po, překonal sám sebe,
naučil se kung fu a zachránil rodné
údolí před zlosynem Taj Langem. Tady
by mohl jeho osud skončit, kdyby se z
filmu Kung Fu Panda nestal celosvětový fenomén. Na druhou stranu v Poově
životě je stále co odhalovat. Například
– přemýšleli jste někdy na tím, jak je
možné, že je jeho tatínkem houser?
Animovaná komedie pro celou rodinu.
Český dabing, 91 min., přístupný

Příběh Lidic je příběhem obyčejných
lidí, kteří se absurdní náhodou připletli
do cesty "dějinám". Tvůrci nejdou
cestou klasického válečného filmu,
tragédii přiblíží skrz mezilidské vztahy,
a to zejména lásku, která stojí
na počátku celého příběhu. Český válečný film.
126 min., přístupný od 12 let

Pátek 30. 9. od 17:00
HARRY POTTER A RELIKVIE
SMRTI – 2. ČÁST
V tomto výpravném finále eskaluje
bitva mezi dobrem a zlem do otevřené
války čarodějného světa. Nikdy nebylo
v sázce tolik jako teď. Nikdo už není v
bezpečí. Je to ale Harry Potter, kdo
možná bude muset podstoupit oběť
největší, když se přiblíží rozhodující
bitva s Lordem Voldemortem. Poslední
dobrodružství o Harry Potterovi.
USA/UK fantasy film.
Český dabing, 130 min.,
přístupný od 10 let

Vstupné 60 Kč na všechna
představení.
Pozor nyní akce:
při předložení pěti vstupenek z různých
představení
vstup zdarma.

Akce platí od 4. 2. 2011.

ŘÍJEN
Pátek 7. 10. od 17:00
TRANSFORMERS 3

Pátek 14. 10. od 17:00
MEDVÍDEK PÚ

Když má Sam Witwicky konečně pocit, že už se mu blýská na lepší časy,
pravé problémy teprve začínají. Decepticoni se vracejí, aby si vyřídili účty s
planetou Zemí. Je opět na autobotech,
aby zachránili svět. Americké akční
sci-fi.
Český dabing, 154 min., přístupný

Znovu ožívají nadčasové kouzlo, vtip a
žertovná atmosféra původních krátkých
filmů. Přichází zábava ve společnosti
„Medvídka PÚ“ a jeho přátel Tygra,
Králíčka, Prasátka, Sovy, Klokanice,
Klokánka... a pochopitelně také Ijáčka,
který ztratil ocásek. Americká animovaná komedie.
Český dabing, 70 min., přístupný

Pátek 21. 10. od 17:00
ŠMOULOVÉ
Zlý čaroděj Gargamel vyžene Šmouly
z jejich vesničky a během následného
pronásledování všichni společně projdou kouzelným portálem, který je
zavede do našeho světa, přímo doprostřed newyorského Central Parku.
Americká rodinná komedie.
Český dabing, 102 min., přístupný
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NA ZÁVĚR…
… něco na dlouhé podzimní a zimní večery
VTIPY

SUDOKU

 „Nechci vás strašit pane učiteli,“ říká student
pedagogovi, „ale tatínek říkal, že jestli nezačnu
nosit lepší známky, dostane někdo pěknej výprask“.
 Chlapec ve třetí třídě dostal za úkol napsat
krátké pojednání o rození dětí. Zeptal se doma,
jak se narodil, a rodiče mu řekli, že ho přinesl
čáp. Ptal se tedy, jak se narodili oni, a oni zase,
že je přinesl čáp. Stejnou odpověď dostal i na
narození babičky a dědečka. O pár dní později
předal chlapec učiteli pár stránek papíru. Učitel
se zmateně zarazil, když přečetl úvodní větu:
"Napsat tuto zprávu bylo velmi obtížné, neboť
v naší rodině nedošlo k normálnímu narození
dítěte za poslední tři generace.“
 Utíká zajíc a druhý se ho ptá proč. "Ministerstvo nařídilo uříznout všem zajícům třetí
ucho!" - "Ale vždyť my máme jen dvě uši?" "To vím, ale oni jako obvykle napřed řežou a
pak teprve počítají!"
 Je medvěd a zajíc. První den medvěd vidí, jak
zajíc jede na krásné motorce. Medvěd se ho
ptá: "Zajíci, kde jsi na to vzal?" Zajíc: "To víš,
nepiju jako ty, tak na to mám." Druhý den
medvěd vidí zajíce, jak jede v krásným autě.
"Zajíci, kde jsi na to vzal?" "To víš, nepiju jako
ty, tak na to mám." Třetí den vidí zajíc medvěda, jak letí v helikoptéře. "Medvěde, kde jsi na
to vzal?" Medvěd: "To víš, vrátil jsem lahve!"
 Profesor říká: "Dnes vás pustím o čtvrt hodiny
dřív. Odcházejte prosím potichu, ať nevzbudíte
nikoho ve vedlejších učebnách."
 Medvěd veze ježka na motorce. Medvěd zrychluje a ptá se ježka: "Nebojíš se?" "Nebojím,"
odpoví hrdinsky ježek. Na druhý den si to vymění a když se motorka řítí 150kilometrovou
rychlostí, ptá se ježek medvěda: "Bojíš se?"
"Nebojím," odpovídá medvěd. "Ale měl bys,
protože já nedosáhnu na brzdy!"

Sudoku je populární logická hra, hlavolam. Název vznikl
z japonského "Súdži wa dokušin ni kagiru," ale její původ
není japonský. Hra byla známa v osmdesátých letech 20.
století pod názvem "Number Place" (Umísti číslice) v
americkém magazínu o hlavolamech.

PRAVIDLA:
Je zadána tabulka o devíti sloupcích a devíti řádcích s
několika doplněnými jednocifernými číslicemi. Vaším
cílem je pokud možno co nejrychleji doplnit tabulku Sudoku o zbývající číslice 1 až 9 tak, aby se žádná číslice v
žádném sloupci, řádku, a ani v jednom z devíti čtverců
neopakovala. To znamená, že v každém řádku, sloupci, a
tučně ohraničeném čtverci musí být právě číslice 1-9 (1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9).
Hodně štěstí 
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Jazykově neupraveno, za správnost jednotlivých článků odpovídají autoři.
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