Zpravodaj vydává obec Chotěšov

č. 1 – březen 2014

NAŠÍ OBCÍ SE ZNOVU PROHNAL MASOPUST!

Více o masopustu a maškarách najdete na straně 5...

Cena 5 Kč

SLOVO STAROSTY
Vážení čtenáři obecního zpravodaje,
použiji úvodem obligátní téma k
navázání kontaktní řeči a začnu o
počasí. V této souvislosti mohu použít slova klasika o tom, že způsob
této zimy zdá se mi poněkud … Je
sice skutečností, že obce a města
uspoří nějaké finanční prostředky,
které by při jiném průběhu zimy
vynaložily na zimní údržbu, ale abychom si po celou dobu zimních měsíců nemohli zabruslit na zamrzlých
rybnících nebo jít s dětmi sáňkovat
na nejbližší kopec, to si myslím, že
nebylo úplně ideální.
Již čtvrtým rokem se pokouším
prostřednictvím této rubriky Vás
informovat o dění v obci a podělit se
s Vámi o některé mé názory na jisté
záležitosti. Po celou tuto dobu je u
všeho podstatného společně se mnou
zároveň i pan místostarosta Luděk
Rosenberger. A tak si myslím, že by
bylo nanejvýš vhodné a zároveň i
slušné, abych mu další prostor v
úvodníku přenechal, aby se i on mohl
s Vámi podělit o jeho postřehy. „Prosím, pane místostarosto, pokračujte
dále ve Slově starosty.“

Bc. Filip Hrubý
starosta obce

Vážení a milí spoluobčané, jak již
naznačil pan starosta víše, letošní
zima nám mnoho možností, jak si
užít zimních radovánek, vskutku
neposkytla. Než jsme stačili zjistit,
kde máme od loňska schované boby,
rozkvetly nám sněženky a my se
pomalu začínáme chystat na jarní
úklid. A tak snad jedinou „zimní“
radost nám udělalo 8 olympijských
medailí, které získali čeští sportovci
v Soči, a my jsme mohli být chvilku
hrdí na to, že o té naší malé zemičce
uprostřed Evropy je zase jednou
slyšet. Přiznejte se, že i vy jste si
teprve nedávno z obličeje smazali
vítězný knírek Evy Samkové? 
Přesto i zde by se dalo polemizovat o tom, zda se jednalo o olympiádu skutečně zimní. Teploty okolo
15°C, palmy, běžkaři v ustřižených

kalhotách a s krátkým rukávem – to
jsem na zimních olympijských hrách
viděl skutečně poprvé. Rusko je hold
zemí neomezených možností a je zde
možné asi úplně všechno.
O tom, že si „Velký bratr“ nedělá
hlavu opravdu z ničeho, se v několika
posledních dnech a týdnech přesvědčují na Ukrajině, kde vážně hrozí ozbrojený válečný konflikt. A to pouhých
několik stovek kilometrů od našich
hranic! To, co zde (v době vzniku tohoto článku) předvádí ruská armáda, se
dá směle přirovnat k „bratrské pomoci“
Československu v srpnu roku 1968.
Tenkrát jako reakci na vpád vojsk
Varšavské smlouvy na československé
území napsal pan Karel Kryl písničku
„Bratříčku, zavírej vrátka“. Ten Karel
Kryl, od jehož smrti uplynulo 3. března
smutných 20 let. Ten Karel Kryl, který
by 12. dubna oslavil krásných 70 let.
Ano, ten Karel Kryl, který část své
vojenské služby prožil tady u nás, v
chotěšovském klášteře. A proto jsem
velmi rád, že letošní ročník Chotěšovského slunovratu, který pro nás MAS
Radbuza společně se Spolkem Klášter
Chotěšov, vlastníky klášterní zahrady a
vlastníky Lesovny připravují na 21.
červen, bude této osobnosti české hudební scény tak trochu věnován. Těším
se!
A na co ještě je možné se v roce
2014 těšit? Jak již naznačil pan starosta
v úvodníku minulého vydání Chotěšovského zpravodaje, i letos se u nás
bude budovat. Stavební ruch se již
poměrně brzy rozběhne v ulicích Dvořákova a Bezručova, kde budou pokračovat práce na zpevňování povrchů
místních komunikací. Kaplička v Mantově dostane novou střechu. Dobrou
zprávou pro občany z Hoříkovic a
Týnce jistě bude skutečnost, že po
úvodním zpracování studie proveditelnosti na zpevnění povrchů komunikací
v těchto místních částech, se posuneme
zase o kousek dál a na tuto akci bude
zpracována projektová dokumentace.
Hlavní a nesmírně důležitou stavební
akcí ale bude přístavba školní jídelny.
Pokud se nestalo nic mimořádného a
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nepředpokládaného, je již v tomto
okamžiku známo jméno zhotovitele
stavby a stavební práce budou moci
být zahájeny tak, aby byl dodržen
termín zhotovení díla. Půjde-li
všechno tak, jak bychom si všichni
přáli, půjdou naše děti první den
nového školního roku na oběd již do
nových prostor.
Taktéž v oblasti kultury bude v obci
pěkně živo. Kromě již zmiňovaného
Chotěšovského slunovratu je možné
se těšit na koncert ženského komorního sboru Collegium Vocale, který
otevře sezónu v klášteře. V tradiční
termín proběhne i další ročník Večera pro klášter, připravené jsou opět i
zajímavé výstavy, tanečních zábav si
budeme moci užívat na chotěšovském hřišti a k návštěvě bude zvát
mnoho další akcí. Stačí si jen vybrat
podle svého gusta. Na některých se
spolu určitě uvidíme.
Přeji Vám jarní pohodu a dobrou
náladu!

Luděk Rosenberger
místostarosta obce

KRÁTCE…

!!! POZOR ZMĚNA !!!
Železná sobota

Nabídka pronájmu garáže

Sbor dobrovolných hasičů Chotěšov
provede 5. dubna 2014 sběr starého železa
Občané mohou staré železo připravit před svá obydlí,
nejlépe v sobotu do 8.00 hod., aby nedocházelo k jeho odcizení.
Na požádání provedou sběr i v okolních obcích Mantov, Losina,
Týnec a Hoříkovice.
V letošním roce nebude proveden sběr textilií !!!
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Obec Chotěšov pronajme nebytový
prostor, vhodný k parkování osobního
automobilu, umístěný v prostorách Národního domu v Chotěšově.

Bližší informace
na telefonním čísle: 377 183 716
nebo na Obecním úřadě Chotěšov.

STALO SE
Takhle jsme se bavili…
Vážení spoluobčané,
rád bych vás seznámil s akcemi,
které se konaly v uplynulém období a
přizval vás k účasti na některých
událostech, chystaných našim Odborem sportu pro všechny, které se pro
vás připravují v období následujícím.
Na podzim v termínu 27.-29.9.
jsme uskutečnili výlet na Šumavu.
Ubytováni jsme byli v obci Milínov
v Pensionu nad Kapličkou. Majitelé
byli velmi ochotní a strava nám velice chutnala. Pension byl téměř nový
a tomu také odpovídalo jeho vybavení. Všem velice doporučujeme.
Při pěších výletech po okolí jsme
prošli např. naučnou stezku podél
Ostružné a je možnost zde navštívit
muzeum s betlémem a zámek
Velhartice.
Před koncem roku se 26.12. uskutečnil tradiční vánoční turnaj smíšených družstev ve volejbalu, jehož se
zůčastnilo osm tříčlených týmů.
Dne 17.1. 2014 se v Národním
domě uskutečnila valná hromada naší
organizace za účasti zástupců obecního úřadu a základní školy. Na této
valné hromadě byla zhodnocena
činnost organizace za uplynulý rok a
veřejnost byla seznámena s jejím
hospodařením. Dále byly na valné
hromadě předneseny plánované akce
na rok 2014.
Další úspěšnou akcí byly Šibřinky
konané 22.2.2014. Program zajišťovala osvědčená dvojice děvčat známá
z předchozích ročníků. S ozvučením
akce
nám
pomohla
skupina
BRUFEN, která se postarala i o vaši
zábavu ve večerní části. Tímto bych
jejím protagonistům rád poděkoval
za spolupráci. Dětských šibřinek se
zůčastnilo 168 dětí a 140 dospělých.
Večerní části pro dospělé se zůčastnilo 116 lidí a z toho 30 masek.
Dne 26.4.2014 se uskuteční druhý
ročník Běhu Chotěšovem, který pro
Vás připravujeme ve spolupráci s
obecním úřadem a základní školou.
Srdečně zveme všechny příznivce
běhu. Soutěž bude opět rozdělena do

kategorií podle věku. Děti poběží
závody na oválu u školy, kde bude i
start přespolního běhu na 5,6km v
hlavní kategorii.
V termínu 5.-8.6. 2014 chystáme
výjezdní akci pro vyznavače cyklistiky do Blažkova statku v obci Dudov. Ubytováni budeme v apartmánech s kuchyní. Strava vlastní. Cena
650,-Kč na osobu za turnus. Zájemci
se mohou hlásit u paní Jitky Škardové nebo Jany Hesové do naplnění
kapacity.
Na závěr mi dovolte, abych všem
v naší obci popřál krásné Velikonoce
a ještě úžasnější jaro.

za OSPV
Robert Puhman
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Mantovem prošly maškary
V sobotu 1. března pořádala Tělovýchovná jednota Baník Mantov tradiční maškarní průvod obcí – Masopust.
Masopust má v Mantově velmi
dlouhou tradici. Dnes by již jen těžko
někdo spočítal, kolikátý ten letošní
ročník vlastně byl. Jisté však je, že se
s touto lidovou veselicí začalo v
Mantově těsně po válce a od té doby
nebyla nikdy přerušena!
Co to vůbec Masopust je a jaký
měl v minulosti význam?
Masopust vychází především z římského náboženství. Je to slavnostní
období mezi Vánocemi a Postní dobou. Počátek tohoto období je pevně
stanoven a nastává po svátku Tří
králů (6. ledna). Konec masopustního
období je pohyblivý a je závislý na
datu Velikonoc. Masopust představoval dobu veselí a hodování - probíhaly taneční zábavy, veselice, svatby. V tento čas bylo potřeba se dosyta najíst, neboť pak následoval dlouhý čtyřicetidenní půst. Poslední čtvrtek tohoto období je nazýván „Tučný
čtvrtek“. V tento den se konaly zabíjačky a hostiny. Poslední tři dny,
tedy masopustní neděle, pondělí a
úterý jsou zvány končiny, ostatky,
fašank či přímo masopust, se konaly
různé rituální úkony, průvody masek
a scénické výstupy. Masopust končil
v noci před „Popeleční středou“, kdy

ponocný zatroubil na roh a rychtář
všechny vyzval k rozchodu.
Druhý den (na Popeleční středu) se
naposledy konzumovaly mastné rohlíky s kávou nebo mlékem, dopoledne
ještě byla povolena i kořalka. Oběd
však už byl přísně postní, což většinou
bývala čočka s vajíčkem, sýr, chléb,
vařená krupice nebo pečené brambory.
V dnešní době se v mnoha lokalitách konají obchůzky a průvody bez
výše popsaných obřadních prvků a jsou
již jen prezentací masek a formou venkovské lidové zábavy, která se váže k
určitému datu. Skutečně výjimečné, a
nejen v naší republice, je masopustní
veselí na Hlinecku. Proto také byly
masopustní maškary z Hlinecka v roce
2010 zapsány na seznam nehmotného
kulturního
dědictví
organizace
UNESCO.
Toho mantovského maškarního
průvodu se letos zúčastnilo na pět desítek masek. Nechyběli tradiční tanečníci, medvědáři s medvědem či koza.
Jsme velmi rádi, že se i u nás stále daří
tuto krásnou tradici udržet. Pořád se
ještě mezi vámi najde dost těch, kteří
své dvorky otevřou, masky pozvou dál,
připraví pro ně bohaté občerstvení a
přispějí nějakým tím drobným penízem
do kasiček. A za to vám všem velmi
děkujeme!

za TJ Baník Mantov
Luděk Rosenberger
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Pranostiky spojené s masopustem
* Masopust na slunci - pomlázka
u kamen.
* Masopust na slunci - pomlázka
v senci.
* Konec masopustu jasný - len
krásný.
* Krátký masopust - dlouhá zima.
* Na ostatky lužky - budou jabka,
hrušky.
* Jaké jest masopustní úterý, taková bude Veliká noc.
* Bude-li v masopustní úterý příjemné povětří, bude dosti hrachu.
* Teče-li v úterý masopustní voda
kolejem, bude úrodný rok na len.
* Bude-li v úterý masopustní neb
v středu Popeleční vítr aneb vichr,
tehdy celý půst větrný bude.
* Jaké je počasí o Popeleční středě, takové se drží celý rok.
* Suchý půst - úrodný rok.

Nenechte si ujít knihu s názvem Volací znak SALAKUŠKA
Uběhlo již více než 35 let od doby,
kdy chotěšovský klášter opustil poslední vojenský útvar. Tehdejší dobřanský radiotechnický prapor, VÚ
8060, využíval klášter od roku 1961.
Byly zde převážně ubytovány jeho
bojové jednotky, které obsluhovaly
radiolokátory především v prostoru
Krůtí hory v nedalekém Stodu. Z
důvodu nedostatku místa v kasárnách
Dobřany, kde byli radiotechnici společně s dělostřeleckým útvarem, byly
zde v klášteře kromě ubytovacích
prostorů vybudovány také sklady
anebo záložní velitelské stanoviště.
Teprve v roce 1972 začal postupný
odsun vojáků z kláštera do nově vybudovaných kasáren ve Stodu. Útvar
si poté ponechal jen část budov pro
skladištní účely. Mnoho dalších zajímavostí a podrobností o jednotkách, působících v klášteře, se nyní
můžete dočíst ve vzpomínkové knize
o historii a činnosti radiotechnického
vojska v Čechách. Kniha Volací znak
SALAKUŠKA dává nahlédnout do
počátků budování prvních hlásných
útvarů, využívajících především systém vidových hlásek, který byl

postupně doplňován radiolokačními
stanicemi, které se v průběhu let postupně transformovaly na radiotechnické hlásky a roty, až z nich vznikly
vzpomínané radiotechnické prapory.
Nedílnou součástí jsou vzpomínkové
texty jak vojáků základní služby, tak
vojáků z povolání, jednoduché nákresy
kasárenských objektů a bojových stanovišť, přehledy velitelů atd. Nechybí
pohled na ostré bojové střelby, které se
pravidelně konaly v Ašuluku v SSSR a
jedna z kapitol se zabývá i stavem posádek dnes. Kniha je k dostání v eshopu
http://www.librix.eu/cz/books/detail/vo
laci-znak-salakuska-912/ nebo v DDD
Knihkupectví v Chomutově a historii
místní jednotky je věnována jedna z
podkapitol. A proč vůbec takový tajemný název knihy? Salakuška byl
poslední volací znak velitelského stanoviště radiotechnického útvaru ve
Stodu u Plzně, kde autor knihy vykonával svoji vojenskou základní službu.
Proto kniha dostala takový název...

Martin Káňa
autor knihy
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NENECHTE SI UJÍT
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ZE ŠKOLNÍCH LAVIC
Budova české školy v Chotěšově oslavila 85 let svého trvání
V srpnu loňského roku uplynulo
85 let od slavnostního otevření naší
školní budovy na Plzeňské 388. České školství v obci však na začátku
roku 2014 oslavilo již 95. výročí.
Učit česky se totiž začalo v budově
konventu chotěšovského kláštera již
na začátku roku 1919. Současnou
budovu se podařilo postavit až 10 let
po vzniku samostatného Československa v roce 1928. Proto se také
často škola nazývala školou Jubilejní.
Dne 14. září 2013 proto proběhla
oslava obou těchto významných dat.
Před školou je zasazena pamětní lípa,
v budově si občané prohlíželi množství fotografií a dokumentů z historie
včetně dochovaných kronik. Oslavu
doprovázel ve sportovní hale kulturní
program našich žáků a vystoupení
dvou kapel (IFA a Lazaři), v nichž
hrají dva naši bývalí žáci.
Návštěvníci se během sobotní
akce mohli občerstvit, řada z nich
zakoupila i drobné dárky nebo pamětní publikaci k výročí školy.
Děkujeme všem, kteří k hezkému
průběhu celé akce svým dílem přispěli. Atmosféru vydařené oslavy
zachycují následující fotografie.
Mgr. František Halada
ředitel školy
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I letos jste přispívali na Tříkrálovou sbírku. Děkujeme!
Jako každým rokem se i letos žáci
naší školy zapojili do charitativní
akce Tříkrálová sbírka 2014.
V sobotu 11. ledna 2014 se v
budově základní školy sešlo téměř
60 dětí, které se přestrojení za
Kašpara, Melichara a Baltazara s
požehnáním pana faráře Jaroslava
Špargla z KOINONIE z litické fary
vydaly na cestu od domu k domu,
aby přinesly všem lidem radostnou
zprávu o příchodu Boží lásky na
svět.
Šestnáct skupin koledníků obcházelo Chotěšov, Mantov, Losinu

i Hoříkovice a Týnec. Tři králové zazvonili u dveří, zazpívali koledu a poprosili o dar na pomoc lidem v nouzi.
Jako poděkování dostal každý, kdo
přispěl, malý dárek v podobě kapesního kalendáře s logem sbírky a sáček s
cukrem. Mnoho lidí na oplátku obdarovalo koledníky sladkostmi a dobrým
slovem.
Do kasiček s logem Diecézní charity Plzeň přispěli naši občané celkem
částkou 43.823,-Kč.
Polovina výtěžku sbírky bude věnována Centru sociální rehabilitace sv.
Vavřince a sociálně terapeutické dílně

sv. Josefa v Meclově u Domažlic
jako příspěvek lidem s psychickým
handicapem, kteří se vracejí z psychiatrických léčeben a postrádají
rodinné zázemí.
Ostatní finance poslouží jako
příspěvek pro volnočasové aktivity
pro děti ve školním klubu a školní
družině naší základní školy.

Děkujeme všem, kteří koledníky
přijali a přispěli na pomoc bližním.

CO JE TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA?
Tříkrálová sbírka je akce organizovaná Českou katolickou charitou a v ní sdruženými lokálními charitami. Akce
navazuje na tradici koledování na Tři krále (tj. 6. ledna) a má charakter celonárodní sbírky, jejímž hlavním účelem je
především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším sociálně potřebným
skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena
také na humanitární pomoc do zahraničí.
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Pomáhali jsme i syrským uprchlíkům…
Základní škola Chotěšov spolupracuje již dlouhá léta s organizací,
která byla založena s ideou „Děti
pomáhají dětem“ - Stonožkou.
Zakladatelkou je paní Běla Jensen,
původem Češka. Před Vánocemi
požádala stonožkové školy o pomoc dětem v uprchlických táborech, jež z domova vyhnala válka v
Sýrii.
Přestože se jednalo o akci velmi
rychlou, trvala jen několik dnů,
chotěšovští občané se rychle zapojili a nám se podařilo získat poměrně velké množství zimního
šatstva nejen použitého, ale i nového. Oděvy jsme s dětmi roztřídili
podle druhů a po Novém roce si
zaměstnanci Ministerstva vnitra

odváželi dvacet velkých pytlů. I díky
Vám tak startovalo letadlo s pomocí
zcela plné. Tímto Vám všem jménem
školy a též jménem Stonožky děkujeme za projevenou solidaritu. Je povzbuzující, že i dnes lidé dokážou myslet nejen na sebe.
Škola byla oceněna diplomem ministra vnitra a děti získaly další pozitivní vzor z řad svých spolubydlících.
Podrobnější informace naleznete na
http://www.stonozka.org/home.html
Ačkoli se jednalo o rychlou akci v
krátkém termínu, solidarita chotěšovských občanů byla úžasná. Každý den
jsme přijímali nové a nové příspěvky.
Veškeré oděvy byly roztříděny podle
druhů a s potěšením Vám všem oznamuji, že jsme mohli přispět celkem 20

pytli oblečení. Objevily se nejen
bundy, mikiny, kalhoty,tepláky, zimní doplňky a věci pro miminka, ale
dokonce i deky a nově zakoupené
šatstvo. Paní Suchá, která doma neměla pro děti žádné oblečení, napletla přes Vánoce plnou tašku čepic
a šál.
Celou sbírku si odvezli zaměstnanci Ministerstva vnitra ČR a dle
sdělení paní Běly bude letadlo s pomocí startovat plné.
Tímto Vám všem jménem svým a též
jménem Stonožky děkuji za projevenou pomoc. Jste skvělým příkladem
pro naše žáky, kteří z vánočního trhu
na Stonožku přispěli částkou 3.790
korun.

Připravte se na zápis do první třídy
Ve čtvrtek 16.1.2014 proběhl v
učebnách základní školy zápis do
prvního ročníku pro školní rok
2014/2015. Již před 13. hodinou
směřovaly kroky malých předškoláků s rodiči k budově školy. Někdo s větší, někdo s menší odvahou, ale všichni plni očekávání, co
je asi v té škole čeká…
Počet dětí byl na chotěšovské
poměry nebývale vysoký, přišlo
jich celkem 47. Už dnes je jisté, že
34 z nich přijde 1. září poprvé do
školy. Dalších 13 má tzv. pozastaveno správní řízení, takže zákonní
zástupci mají možnost do 31. května letošního roku zvážit mož-

nost odkladu školní docházky o 1
rok.
Pro předškoláky je stejně jako v
minulých
letech
připravená
ŠKOLIČKA, tedy jakási příprava na
první třídu. Začala již 6. února, má
celkem 10 lekcí a letos do ní chodí
celkem 33 dětí. Ve třech skupinách ji
vedou zkušené paní učitelky Mgr.
Lenka Nečasová, Mgr. Miroslava
Foudová a Mgr. Eliška Zavadilová.
V září tedy otevřeme opět po 3 letech
dvě první třídy. Na všechny předškoláky se již teď moc těšíme.

Mgr. Alice Jindrová
zástupkyně ředitele

Výlety za historií
V naší škole je již dlouholetou tradicí pořádání poznávacích dějepisných exkurzí. Letos na jaře mohou zájemci
opustit školní lavice a vydat se historii naproti hned dvakrát. V dubnu se uskuteční poznávací zájezd do Prahy.
Naším cílem bude tentokrát Staré město a Židovská čtvrť. V Židovském muzeu se seznámíme s kulturou a
zvyky židovského národa, projdeme se po Starém židovském hřbitově, kde je pohřben i známý stvořitel Golema, rabi Löw, a navštívíme synagogu. Na Starém městě určitě nemineme Staroměstské náměstí a orlojem a
Týnský chrám. Závěrem nás bude čekat procházka přes Karlův most až k Pražskému hradu. Na konec května je
naplánována návštěva Národního památníku Terezín. Obě akce jsou určeny pro zájemce z 2. stupně, tedy žáky
6. -9. třídy.

Hana Dufková, učitelka ZŠ Chotěšov
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Čeká nás Noc s Andresenem
V pátek 4. dubna 2014 proběhne
již 14. ročník Noci s Andersenem.
Akce, která má za cíl podpořit
dětské čtenářství a vrátit děti od
monitorů počítačů zpět ke krásným
ilustrovaným knížkám, se koná již
od roku 2000. V knihovnách, školách a školkách po celé České republice, a dokonce i v zahraničí,
budou stovky dětí trávit noc ve
společnosti knížek, pohádkových
bytostí, různých her a soutěží. Také v naší škole již podruhé přenocuje asi 40 dětí, které čeká pestrý

program.
Navštívíme
společně
Knihovnu Václava Hataje v Chotěšově, kde nám pan knihovník Václav
Podlešák vysvětlí vše o půjčování
knížek, zasoutěžíme si s kamarády ze
známých pohádek, budeme pátrat
společně s komisařem Vrťapkou a
nebude chybět ani společné čtení a
spousta her. Zážitkem pro všechny
bude určitě i večerní táborák a samozřejmě spaní na podlaze třídy ve
vlastním spacáku. Už se na všechny
moc těšíme a doufáme, že si to pěkně
užijeme.

Podporujeme technické a přírodovědné vzdělávání
V letošním a příštím školním roce
se naše škola zapojí do projektu
Podpora technického a přírodovědného vzdělávání organizovaného VOŠ a SPŠ elektrotechnickou v

Plzni a Plzeňským krajem. Naši žáci
budou mít možnost zažít výuku přímo v laboratořích SPŠ elektrotechnické v Plzni, kde si budou moci
prakticky vyzkoušet, jak fungují

různé fyzikální procesy, pokusy z oblasti chemie a biologie, a v neposlední
řadě také třeba objevit možnosti obyčejného mobilního telefonu nebo GPS.

ŘIDIČI, OTESTUJTE SE V (NE)ZNALOSTECH 

1)

2)

3)

4)
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ŘEŠENÍ NA STRANĚ 12

NA ZÁVĚR…
VTIPY

VYHODNOCENÍ TESTU

 Matka telefonuje učitelce: "Prosím Vás,
nedávejte dětem úlohy z matematiky, ve
kterých stojí láhev piva 1,80 korun.
Manžel nemohl včera celou noc usnout!"
 Syn si stěžuje otci: „Tati, děti ve škole mi
říkají, že jsem mafián!“
„Netrap se tím, synku. Zítra se o to postarám.“
„Dobře, ale snaž se, aby to vypadalo jako
nehoda.“
 "Aleši, přiznej se, kdo za tebe udělal ten
domácí úkol?"
"Ani nevím, paní učitelko, včera jsem
přišel domů tak unavený, že jsem šel
hned spát."
 Tři žáci stojí za trest na chodbě.
"Co jste provedli?" ptá se inspektor.
První povídá: "Já jsem chtěl hodit houbu
z okna."
Druhý: "Já také."
"A co Ty?"
"Já jsem Josef Houba."
 Pan učitel píše na tabuli vzorec HO2 a
ptá se podřimujícího Petra co je to za
vzorec? -Petr koktá:,,Pane učiteli mám to
na jazyku". -Tak to honem vyplivni
,protože to je kyselina.
 Pětkař přijde domů a volá: „Mámo, táto,
dostal jsem dvojku!”
„No výborně, a z čeho?”
„Z chování.”
 Tati, přeložili mě do zvláštní školy. Výborně synku, když na to máš, tak studuj.
 Nováku, na vaší lavici je 7 much. Když
zabijete jednu, kolik jich tam zbude?
Jedna, ta mrtvá. Ostatni uletí.
 Profesor zkouší ze zoologie: "Co je to za
ptáka?" a ukáže ze zakrytého tvora jen
nohy.
"Nevím.", odpovídá student
"Tak je to za pět, jak se jmenujete?" konstatuje profesor
Student si vyhrne nohavice: "Můžete také hádat!"
 Učitel hudby varuje žáka:
"Jestli mě budeš dále takhle zlobit, tak
namluvím tvé matce, že máš velký talent."

1) dej přednost v jízdě tramvaji / stůj, dej přednost
v jízdě / přednost protijedoucích vozidel / přednost před
protijedoucími vozidly
2) zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech / zákaz
vjezdu všech vozidel / zákaz vjezdu s výjimkou motocyklů / zákaz vjezdu osobních automobilů
3) křižovatka / pozor, kruhový objezd / nebezpečné klesání / nebezpečné stoupání
4) křižovatka s vedlejší pozemní komunikací / hlavní
pozemní komunikace / konec hlavní pozemní komunikace / dej přednost v jízdě

CHUCK NORRIS JE NEJLEPŠÍ
o Chuck Norris umí strčit kolečko salámu do DVD

přehrávače a pustit si celou zabíjačku od začátku.

o Chuck Norris dokáže hranou ruky řezat diamanty.
o Justin Bieber leží v nemocnici. Chuck Norris ho
šťouchl na Facebooku.

o Chucka Norrise kousla kobra. Po 8 minutách chcípla.

o Když Edison vymyslel žárovku, Chuck Norris už používal úsporné.

o Bůh pravil: "Budiž světlo." Chuck Norris se ho zeptal: "Jinak co?"

o Bůh chtěl stvořit svět za 12 dní. Chuck Norris mu dal
jen 6.

o Chuck Norris umí posoudit knihu podle obálky.
o Chuck Norris občas nechá otevřená dvířka od své
ledničky. Této události se říká doba ledová.

o Chuck Norris se dokáže posadit do čela kulatého
o
o
o
o
o
o
o
o

stolu.
Chuck Norris nechal zmizet Davida Copperfielda.
Země se otáčí, protože jí to Chuck Norris dovolil.
Chuck Norris dokáže zvednout nepřijatý hovor.
Chuck Norris dokáže vysypat prázdný koš.
V prvním díle Jurského parku Tyrannosaurus Rex
nepronásleduje džíp, ale prchá před Chuckem Norrisem.
Když Chuck Norris přechází ulici, auta se musí rozhlédnout na obě strany.
Chuck Norris dokáže dát mat bez jediného tahu.
Chuck Norris se narodil v dřevěném srubu, který si
sám postavil.

Jazykově neupraveno, za správnost jednotlivých článků odpovídají autoři.
Chotěšovský zpravodaj vydává obec Chotěšov nákladem 400 ks. Registrační číslo: MK ČR E 12318
Adresa redakce: Obecní úřad Chotěšov, Plzeňská 88, 332 14 Chotěšov
tel: 377 900 421, e-mail: podatelna@obec-chotesov.cz, www.obec-chotesov.cz
Odpovědný editor Mgr. Martina Němcová, nemcova-martina@seznam.cz

Uzávěrka příštího12
čísla CHZ 2/2014:
7. června 2014

