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ZDARMA

KLOBOUKOVÝ PLES
OBCE CHOTOVINY
Poslední únorovou sobotu
probìhl v chotovinském kulturním domì Ples obce. Letoní
jubilejní desátý roèník mìl pøívlastek kloboukový, a tak úderem dvacáté hodiny pøicházely
do sálu dámy ozdobené klobouky vech barev a velikostí,
stejnì tak pánové doplnili své
outfity o cylindry èi buøinky.
Jan Pavlíèek, dosud známý
spíe fanoukùm místního fotbalového A týmu, ukázal, jak
skvìlým je rovnì moderátorem,
nebo nás vtipnì a ve sviném

tempu celým veèerem provázel.
Po pøedtanèení, které si pøipravily dívky z taneèní skupiny MINI
BOOM, u parket patøil vem.
K tanci výbornì hrála táborská
kapela MIDI.
Program byl doplnìn o soutì, návtìvníci plesu tipovali,
kolika klobouky je vyzdoben sál.
Z výhry se radovali hned ètyøi
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soutìící, kteøí správný výsledek
263 kloboukù odhadli témìø
pøesnì. Nejen na parketu bylo
ivo, také z fotokoutku se ozýval smích, to kdy se návtìvníci plesu nechávali zvìènit fotografem ve stylových kloboucích. Tombola byla jako vdy
bohatá. Nejvìtí radost mìl jistì mladý mu z Chotovin, kdy
si pøebíral poukaz na víkendový
pronájem automobilu koda
Kodiaq. Snad mu poukaz nezabavila maminka, která s velkým
nadením výhru pøebírala spolu s ním. Bìhem pùlnoèního
pøekvapení jsme s obdivem sledovali, kolik fyzické síly je zapo-

tøebí pro bravurní zvládnutí akrobacie spojené s tancem v podobì pole dance. Vystoupení
studia Irbis Acrobatics sklidilo
zaslouený potlesk.
Organizaci i hladký prùbìh
plesu mìla na starosti paní Zuzana Sumerauerová a patøí jí za
to velký dík, øekl starosta obce
pan Zdenìk Turek a dodal, stejnì tak velké podìkování patøí
vem, kteøí se na organizaci plesu spolupodíleli. Zároveò ji
nyní vechny srdeènì zvu na
pøítí ples obce, který se uskuteèní v únoru 2019!
Martina Sochùrková
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Komunální odpady
Z pohledu dìlení odpadù dle jejich vlastností patøí
komunální odpad mezi ostatní odpady. Do skupiny komunálních odpadù zaøazujeme vechny odpady vznikající na území obce pøi èinnosti domácností, ale také obcí a malých ivnostníkù. Nejbìnìjím pøíkladem komunálních odpadù je smìsný
komunální odpad (zbytkový, nevytøídìný odpad
z domácností), vytøíditelné sloky komunálních odpadù (sklo, papír, plasty), ale také objemný odpad
(napø. nábytek apod.), nebezpeèné odpady (napø.
odevzdané ve sbìrných dvorech) a odpad z udrování zelenì. Kromì tìchto základních komunálních odpadù tvoøí významnou a dosud ne zcela
øeenou skupinu biologicky rozloitelné komunální
odpady (BRKO). Komunální odpady se na celkové
produkci vech odpadù v ÈR dlouhodobì podílejí cca 17 %.

Smìsný komunální odpad

Smìsný komunální odpad tvoøí v ÈR kolem 60 %
komunálního odpadu. Jde o zbytkovou smìs komunálních odpadù, kterou není mono tøídit
a následnì vyuít a vyhazujeme ji do bìných kontejnerù. Tyto odpady v souèasné dobì konèí bez
dalího vyuití na skládkách nebo ve spalovnách,
kde poslouí alespoò k výrobì tepla a elektrické
energie. Výhøevnost smìsného komunálního odpadu se pohybuje v rozmezí 7-15 MJ/kg.

Vytøíditelné sloky komunálního odpadu
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POPLATKY, které vybírá v roce 2018 Obec Chotoviny
Poplatek za likvidaci odpadù

550, Kè/rok

â za obèana s trvalým pobytem v obci
â nebo za nemovitost se sídlem v obci
 splatnost: roènì  do 31. 3. 2018
nebo pololetnì  do 31. 3. 2018 a do 30. 9. 2018.

Poplatek ze psù

100, Kè/rok
â za kadého psa  splatnost do 31. 3. 2018.

Stoèné

621, Kè/rok (540, Kè + 15%DPH)
â za obèana, který má trvalý pobyt v obci, je pøipojen na kanalizaèní sí v obci
a bydlí v nemovitosti, která je pøipojena i na vlastní zdroj vody (studna, vrt, nádre)
â nebo za nemovitost se sídlem v obci (bez trvalého pobytu), která je pøipojena na
kanalizaèní sí v obci a zároveò i na vlastní zdroj vody (studna, vrt, nádre)
 splatnost do 31. 12. 2018.
Obèanùm bydlícím v nemovitosti, kde jediným zdrojem vody je pøipojení na obecní
vodovod, je stoèné dle odebraného mnoství pitné vody fakturováno spoleènì
s fakturací vodného vdy v záøí daného roku.
Poplatky se vybírají v hotovosti do pokladny na Obecním úøadì Chotoviny v úøedních
hodinách nebo je mùete zaplatit bezhotovostnì (jednou èástkou dohromady) na úèet
obce è. 156930562/0300 se správným VS. Variabilní symbol je dùleitý pro správné
pøiøazení platby a po prvním pøiøazení se nemìní (vztahuje se vdy k dané nemovitosti).
VS Vám sdìlíme na obecním úøadì nebo si ho mùete sestavit podle návodu na webových
stránkách Obce Chotoviny (záloky Obec-Finance-Poplatky).

Vytøíditelné sloky komunálních odpadù tvoøí ve
vìtinì mìst ÈR plastové, papírové a sklenìné odpady. V nìkterých lokalitách je tato základní skupina rozíøena
také o odpady z tetrapakových obalù, tøídìní barevného a èirého
skla, eleza a neelezných kovù, kompostovatelných odpadù, textilu a v neposlední øadì také baterií a elektroodpadù.
Vytøíditelné sloky odpadù jsou nejèastìji tvoøeny odpady z obalù
od potravin a vìcí bìné potøeby. Tøídit odpady mùeme do barevných kontejnerù. Takto získané odpady ze separaèních kontejnerù
jsou po následném dotøídìní pøedány k dalímu vyuití, recyklaci.

Nebezpeèné odpady

Také v oblasti komunálních odpadù lze nalézt ty, které obsahují
látky nebo mají vlastnosti, které èiní odpad nebezpeèným. Obvykle jde o vyøazené chemikálie z domácností, nepouitá léèiva,
ale také obaly zneèitìné nebezpeènými látkami, napø. plechovky
od barev a øedidel. Dále jsou to napøíklad baterie nebo záøivky,
které nám pøestaly slouit.
Nakládání s tìmito odpady podléhá pøísným pravidlùm, nesmìjí
být vhozeny do tøídìného nebo smìsného odpadu, ale pøedány
osobám nebo organizacím, které mají oprávnìní k nakládání s
nebezpeènými odpady. Obce se snaí svým obyvatelùm nakládání
s nebezpeènými komunálními odpady usnadnit, a tak organizují
pravidelné mobilní sbìry nebezpeèných odpadù a provozují sbìrné
dvory, kam je moné po pøedloení dokladu totonosti nebezpeèné komunální odpady odevzdat. Vybrané odpady, napø. léèiva
nebo baterie, je moné také odevzdat v lékárnách nebo obchodech.

Biologicky rozloitelné komunální odpady
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Biologicky rozloitelné komunální odpady (BRKO) tvoøí významnou skupinu komunálních odpadù. Nejèastìji vznikají v domácnostech jako kuchyòské zbytky, pøi údrbì zahrad (posekaná tráva, listí, vìtve, odumøelé rostliny apod.), ale také èinností obcí pøi
údrbì zelených ploch a parkù.
BRKO produkované ve vesnické zástavbì jsou obvykle kompostovány samotnými producenty - domácnostmi. V mìstské zástavbì
je situace podstatnì komplikovanìjí. Nìkterá mìsta organizují
sbìr BRKO do speciálních nádob, které minimalizují zápach a
pøítomnost obtìujícího hmyzu v oblastech s rodinnými domy.
Zdarma èi za mírný poplatek poskytují kompostéry v rùzných
velikostech, pro nì je zajitìn pravidelný odvoz, jako v pøípadì
bìných kontejnerù. S ohledem na vysokou koncentraci obyvatel
je sbìr BRKO v sídlitní zástavbì pouze testován ve vybraných
lokalitách.
Svezené BRKO lze následnì snadno kompostovat ve velkých prùmyslových kompostárnách a vyprodukovaný kompost lze vyuít
zpìtným návozem na zelené plochy mìst, pøípadnì jej lze pouít
v zahradnictví a zemìdìlství.
H. Heømánková

3/2018

LISTY CHOTOVINSKA

STØÍPKY Z OBCE
❖ Od 10. 3. 2018 bude z dùvodu malého vytíení omezeno v prosinci novì zavedené autobusové spojení mezi
Jeníèkovou Lhotou a Táborem. Konkrétnì bude zruen
autobus, který odjídìl z Tábora do Jeníèkovy Lhoty
v 16.30 hodin a z Jeníèkovy Lhoty se pak vracel do Tábora v 16.45 hodin.
Novì zavedený autobus v 6.43 do Tábora bude zachován.
❖ Po 15. bøeznu budeme v Chotovinách kácet stromy,
které byly vyhodnoceny odborníkem na tuto problematuku ing. Fukou jako stromy nebezpeèné nebo neperspektivní. V dubnu pak místo nich vysadíme stromy nové.
Kácet budeme u kostela, smìrem ke høbitovu, v ulici Lipová a U Lomu.
❖ Rada obce schválila Spolku pøátel koly Chotoviny
finanèní dar ve výi 19 900,- Kè. Peníze poslouí spolku
k poøádání akcí pro dìti.
❖ Rada obce schválila studii sportovnì relaxaèního areálu Chotoviny a odsouhlasila pøípravu výbìrového øízení
na zhotovení projektové dokumentace. (Studie bude vyvìena na nástìnce u Jednoty).
❖ Vítìzem výbìrového øízení na akci Rekonstrukce dvou
tøíd M Chotoviny èp. 158 je firma FIMAX stavební firma, s.r.o. s cenovou nabídkou 4 899132,- Kè bez DPH.
Práce jsou naplánovány na letní prázdniny. Blií informace podáme v pøítích vydáních Listù Chotovinska.

Obec Chotoviny ádá obèany,
aby se do 15. 3. 2018 vyjádøili
k eleznièním jízdním øádùm.
Vae písemné pøipomínky budou
podkladem k projednání zmìn JØ
od 10. 6. 2018 a k pøípravì nového JØ,
který bude platit od 9. 12. 2018. Pøipomínky zasílejte na adresu
knotkova.ou@chotoviny.cz nebo pøedejte osobnì na OÚ.
Mgr. Zdenìk Turek, starosta

VELIKONOCE 2018 v Husovì sboru CÈSH

v Chotovinách

Kvìtná nedìle 25. 3.  od 10. 30 hod.
bohosluba  Jeíùv vjezd do Jeruzaléma
Velký pátek 30. 3.  od 18. 30 hod.
pobonost køíové cesty (zahájení v modlitebnì,
poté v kostele u novì zøízené køíové cesty)
Bílá sobota 31. 3.  od 19. 30 hod.
Velikonoèní koncert a rozsvícení kostela.
Velikonoèní událost vzkøíení si pøipomeneme ètením
evangelia. Pøi koncertu radosti úèinkuje pìvecký sbor Harmonie z Plané nad Lunicí. Dojde té k odhalení obrazu
Blahoslavená, která uvìøila....
Boí hod velikonoèní 1. 4.  od 10. 30 hod.
slavnostní bohosluba  Vzkøíení
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❖ Rada obce schválila úèetní uzávìrku pøíspìvkové orga-

nizace Základní a Mateøské koly Chotoviny. Hospodáøský
výsledek ve výi 11 672,- Kè schválila pøidìlit do rezervního fondu základní koly.
❖ Rada obce vyhlásila výbìrové øízení na poøízení konvektomatu do kuchynì základní koly.
❖ Rada obce vyhlásila výbìrové øízení na opravu místních
komunikací. Výzva zahrnuje opravy komunikací v Beranovì Lhotì, Jeníèkovì Lhotì a v Chotovinách U Lomu
a v èásti Lipová (viz. fotografie).
Mgr. Zdenìk Turek, starosta obce Chotoviny
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Kouzelnický karneval vechny pobavil

Ani letos nemohl v Chotovinách chybìt dìtský karneval. V sobotu
17. února se, i pøes nepøízeò poèasí a chøipkovou epidemii, zaplnil sál
malými i velkými návtìvníky. Tradièní karneval pøilákal pøes 270 osob.
Odpoledne plné soutìí, tance a zábavy provázel svými veselými kousky
kouzelník PET. Nechybìlo ani hodnocení masek. A opìt to porota sloená
z 20 dospìlákù nemìla vùbec jednoduché. Vechny masky byly nápadité,
veselé a barevné. Nejvíce se líbily tyto masky: kvìtník, kominíèci, motýl
Emanuel, potápìèi, ebestová, Maková panenka, záchod, jeek, Michael
Jackson, straák do zelí, VISA karta, Spongebob, peøina, Obelix a Sluneèní
soustava. Nejkrásnìjí masky dostaly èokoládový dort a drobné dárky. Na
ostatní dìti èekal jako náplast tvarovaný balonek od kouzelníka. Na závìr
nechybìla vemi oblíbená idlièkovaná. Pohodovou atmosféru podtrhla
i krásná výzdoba od ákù základní koly. Dìkujeme vem, kteøí pøili a strávili s námi pøíjemnì vydaøené odpoledne. Zároveò velmi dìkujeme za finanèní podporu Obci Chotoviny, díky ní jsme mohli karneval uspoøádat
v tomto rozsahu.
Jana Lorencová, pøedseda spolku
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ØEHOØSKÉ
VOJSKO

Na svatého Øehoøe elma sedlák,
který neoøe. Na svatého Øehoøe plave led do moøe. Na svatého Øehoøe
den s nocí v jedné míøe. Na svatého
Øehoøe pøiletìly vlaovièky pøes
moøe.
Takováto poøekadla vztahující se
k svátku sv. Øehoøe (12. bøezna) zná
snad kadý. Ale co bylo øehoøské
vojsko, velice rozíøený obyèej a zvyk
naich pøedkù, který u nás zanikl
teprve pøed první svìtovou válkou,
dnes ví u málokdo.
Velice struènì øeèeno lo o jakousi ákovskou obchùzku, která
nebyla pouze èeským obyèejem, ale
byla rozíøena po celé západní Evropì. Je známo, e obyèej chození
s Øehoøem je doloen ji ve støedovìku a jeho podstata tkvìla v tom, e
áci v pøestrojení za vojáky chodili
po domech a nabádali rodièe, aby
své dìti posílali do kol a vedli ke
zbonosti. A proè právì na sv. Øe-
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hoøe? Protoe tento svìtec byl povaován za patrona vech kolákù.
Pùvodní zápisy líèí tento obøad
celkem prostì: áci pøevleèení za
vojáky pøili do domu, zazpívali nábonou píseò o sv. Øehoøovi jako
velkém uèiteli a pøíznivci kolství,
verbovali nové áky do koly a za to
dostávali rùzné dárky.
Takovéto obchùzky byly pro kolu
jetì na zaèátku minulého století
velkou událostí. Uèitel mnoho dní
dopøedu stanovil, kdo v tom roce
bude pøedstavovat sv. Øehoøe  generála a kdo bude èlenem jeho doprovodu. Zpravidla zvolil pìt ákù,
pokud mono rùznì velkých, aby
generál byl z nich nejvyí a ostatní
sestupnì mení. Pøi výbìru dùslednì hledìl na prospìch vybraných
ákù. Pak vojsku pøidìlil pøísluné role. Vyvolení za generála povaovali áci za vyznamenání a také se
jím pynili pøed ostatními. Je samozøejmé, e generály se vìtinou stávali synáèkové zámoných rolníkù.
Kdy øehoøské vojsko bylo zvoleno, aèaly se pøipravovat pøísluné kostýmy. Kraje kabátù, kapes

5

a rukávù se obívaly barevnými papíry, náprsnice a límec se zdobily
èervenou hvìzdou. Na hlavì áci
nosili èepici zdobenou zlatým papírem a bujnými kohoutími péry. Hlavním atributem jejich výbavy byla døevìná avle zastrèená za barevnou erpu. Hlavní postavou byl samozøejmì generál, kterému byla zpravidla
svìøena pokladna  øerjdlík obalený
barevným papírem. Nejmení áèek
nesl koíèek na dárky. Poèet vojákù
se v rùzných krajích liil, ale zpravidla nepøekroèil poèet deseti ákù.
Rána v den svátku sv. Øehoøe øehoøské vojsko obcházelo nejen vlastní, ale i pøikolené vesnice. Vojáci
se v kadém domì seøadili a zapìli
píseò o sv. Øehoøi. Pak verovanì
vinovali hospodáøovì domu hodnì tìstí a závìrem, opìt ve verích,
prosili o podarování. Od hospodáøe
dostali vìtinou pár krejcarù a od
hospodynì hrách, mouku, vejce 
podle toho, jak byl hospodáø zámo-

ný. Kdy dokonèili obchùzku, vechny dárky pøedali svému uèiteli a ten
jim za to vystrojil hostinu. Jak ji
bylo øeèeno, obchùzky øehoøského
vojska na naem území skonèily jetì
pøed první svìtovou válkou, protoe
zaèínaly být chápány jako jedna
z forem ebroty pro uèitele.
Jaroslav Wimmer

Soutì o nejlepí gulá poètvrté
V sobotu 7. dubna 2018 provoní sál kulturního domu opìt vùnì masa, cibule a papriky. Spolek pøátel koly Chotoviny poøádá ji
ètvrtý roèník soutìe o nejchutnìjí gulá.
Letoní Guláování odstartuje v 17 hodin
ochutnávkou pøihláených guláù. Návtìvníci svými hlasy zvolí tøi nejlepí guláe, jejich kuchaøi si odnesou
drobné ceny. Nebude chybìt dobré pivo a pøíjemná hudba. Vaøíte
výborný gulá, který vdy zachutná Vaim blízkým? Pak neváhejte
a pøihlaste se! Pro uskuteènìní akce potøebujeme minimálnì
5 pøihláených guláù. Pøihláky zasílejte na e-mailovou adresu
pechacovaj@centrum.cz nebo na tel. 606 383 696.
Uzávìrka pøihláek je 31. bøezna 2018. Pøijïte se pøíjemnì pobavit a pochutnat si na vynikajících guláích. Tìíme se na setkání
s Vámi.
Jana Lorencová, pøedseda spolku

BLAHOPØEJEME JUBILANTÙM

Svá významná ivotní jubilea oslavili nebo v nejbliích dnech oslaví tito nai obèané:
60 let Hana Chobotská, Chotoviny
Milan Král, Moraveè
Mirka Málková, Èervené Záhoøí
Jana Juhászová, Jeníèkova Lhota
Olga Skaláková, Èervené Záhoøí
Marie Smrová, Chotoviny
Hana Merxbauerová, Èervené Záhoøí
65 let Jarmila Dvoøáková, Chotoviny
Jana Mareová, Èervené Záhoøí
70 let Antonín Tùma, Chotoviny
75 let Jana Èápová, Chotoviny
85 let Rùena Bervidová, Chotoviny
92 let Vladimír Dulík, Chotoviny
94 let Josef Vlasák, Polánka
Vem jubilantùm pøejeme do dalích let pevné
zdraví a mnoho spokojenosti a osobní pohody .

Nový obèánek
Gabriela
Hamplová
Èervené Záhoøí
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NOVÉ KNIHY
Patrik Hartl  PRVOK AMPÓN TEÈKA A KAREL. Román vypráví s vtipným nadhledem pøíbìh ètyø kamarádù, kteøí si dvacet let po maturitì
poloí otázku, jestli ijí opravdu tak,
jak chtìli, kdy jim bylo osmnáct.
A protoe si musí pøiznat, e by sami
ze sebe nejspí byli zklamaní, pokusí se to zmìnit. Jde o knihu autora
a reiséra divácky úspìných divadelních her.
Mary Louise Kelly  KULKA. Kdy
profesorku francouzské literatury
Caroline zaène pobolívat zápìstí, ani
v tom nejdivoèejím snu by ji nenapadlo, e preventivní magnetické
rezonance odhalí kulku v oblasti krèních obratlù... okovaná Caroline se
následnì dozvídá, e je adoptovaná,
protoe její biologické rodièe zastøelili v Atlantì, kdy jí byly tøi roky.
Ona sama byla postøelena také, ale
pøeila. Pachatel nebyl nikdy dopaden. Caroline tedy vyhledá novináøe, který o vradì kdysi psal. Ten jí
navrhne, e s ní udìlá interview, co
by mohlo pøitáhnout pozornost veøejnosti, aby se o své minulosti
mohla dozvìdìt více. A opravdu,
Caroline se zaèínají ozývat pamìtníci  bývalí sousedé, policista, je pøípad vyetøoval èi otcùv kamarád.
Jenome i vrazi ètou noviny...
Petr Janoch  FÉNIXOVÉ ÈESKÝCH
ZÁMKÙ. Kniha dokumentuje výjimeèné poèiny neobyèejných lidí, kteøí mìli tu odvahu a vrhli se do opravy zchátralých èeských zámkù. Kadý zámek je unikátní, stejnì jako jednotliví vlastníci: podnikatel s dostatkem financí, soukromý pivovar èi
obchodnice s luxusním nábytkem.
Jedno je vak vechny spojuje: snaha zachránit dìdictví naich pøedkù.
Stefanie Knorr  KUCHAØKA ZE
SPÍE. Vytváøení zásob znamená
shromádìní nebo skladování potravin veho druhu, a u èerstvých
nebo konzervovaných. Dobøe organizované zásoby jsou v domácnosti
dùleité pro kadodenní bezproblémové fungování. Spí je tajná zbraò
vech, kteøí chtìjí sobì i svému okolí servírovat domácí pochoutky kdykoli bìhem roku  tyto výtvory se
dají vyuívat v nespoètu receptù, a
u se jedná o domácí vývar, povidla,
bylinné sirupy, patiky a dalí.
Markéta Zahradníková  POSTEL
HOSPODA KOSTEL. Není knìz jako
knìz - Zbigniew Czendlik je toho

skvìlým dùkazem. Studium Bible je podle nìj nuda, nerad
zpovídá své farníky, a chce-li nìkdo
pokøtít, dlouho ho odrazuje. Miluje
eny, rád si pochutná na dobré whisky, v hospodì je jako doma. Co má
napsáno na dveøích lonice? Proè
se mu nelíbilo ve Vatikánu? Jak zvládá celibát? K èemu by vedl své dìti
a co je v ivotì nejdùleitìjí? Ale
hlavnì - jak to, e u nás nemáme
natøískané kostely? Tato kniha vám
odpoví na mnoho podobných otázek. Nahlédnete do soukromí jednoho pozoruhodného mue a zjistíte, jak vnímá mezilidské vztahy, ivot i Boha. Není vylouèeno, e vás
zbaví nìkterých pøedsudkù a zkreslených pøedstav, proto ji ètìte pouze
na vlastní nebezpeèí.
Zdenka Procházková  PROCHÁZKA IVOTEM. Èeská hereèka, která
v minulém roce oslavila ivotní jubileum, se zamýlí nad svým zajímavým ivotem, nad tím, jak se
v jeho prùbìhu zmìnil svìt, pøístup
k lásce, k pøátelství, jak se zmìnily
vztahy mezi enami a mui. Kniha je
unikátní tím, e v ní porovnává své
zkuenosti devadesátiletá hereèka
s pohledem na svìt své mladé, pìtadvacetileté pøítelkynì.
Jo Nesbo  ÍZEÒ. Harry Hole si
chce uívat spokojený ivot s Ráchel a poklidnì vyuèovat na policejní akademii. Jene v Oslu dojde
k vradám nìkolika en, které si daly
schùzku pøes Tinder. Vyetøovacímu
týmu v èele s Katrin Brattovou zùstává rozum stát nad tím, e obìtem
vdy zmizelo urèité mnoství krve.
A tak je Harry povolán zpìt do sluby. Dopátrat se pravdy není ani pro
nìj jednoduché. Navíc je postaven
pøed zásadní dilema: dát pøednost
rodinì, nebo vyetøování.
Corina Bomann  VÙNÌ JASMÍNU.
Po tìké nehodì svého snoubence,
který leí u øadu mìsícù v kómatu,
hledá neastná Melanie útìchu u své
prababièky Hanny. Kdy stará ena
pochopí, e si její vnuèka nedokáe
sama se zoufalou situací poradit,
zaène jí vyprávìt svùj ivotní pøíbìh
a o ranách osudu, kterým musela
èelit. Melanie se tak spolu s ní vydává na imaginární cestu do Vietnamu, poté do Berlína dvacátých let
a nakonec do Paøíe, pøièem si uvìdomí, co je v ivotì a v lásce opravdu dùleité.

ZOD Moraveè prodává
konzumní brambory
odrùdy Adéla
za cenu
6, Kè/1 kg.
Informace na tel:
737 736 091.
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Pro dìti a mláde:
Eduard Bass  KORÁB POHÁDEK.
Bohatì ilustrovaná kniha pøedstavuje spisovatele Eduarda Basse jako
talentovaného vypravìèe krátkých
pohádkových pøíbìhù. Pøináí vùbec první kompletní vydání souboru 43 pohádek z celého svìta, které
Bass pøevyprávìl podle nìmeckých
vzorù. Èást textù staèil za svého ivota publikovat èasopisecky, nìkteré pozdìji vyly v kniních výborech,
dvacítka pohádek vak zùstala netknuta v autorovì literární pozùstalosti. Kniní vydání pøíbìhù v úplnosti a podle edièních zásad pøipravila absolventka Filozofické fakulty
Masarykovy univerzity Hedvika Landová. Výsledkem je kvalitnì zpracovaná kniha, která okouzlí dìti i dospìlé ètenáøe.
Lucie Lomová  ANÈA A PEPÍK 3.
Slavný èeský komiks pro dìti v novém moderním vydání. Kdy v roce
1989 vznikaly první pøíbìhy myek
Anèi a Pepíka, jistì málokdo pøedpokládal, e i po více ne ètvrtstoletí
se bude jednat o kultovní bestseller,
který na èeské komiksové scénì témìø nenachází obdoby. Nejedná se
vak o náhodu. Zdaøilé detektivní
zápletky v kombinaci s propracovaným fiktivním svìtem autorky a jedineèným kresebným zpracováním
toti skuteènì vytváøí kombinaci, která je nadèasová a dokáe upoutat
vechny generace. Krátké pøíbìhy,
které v prùbìhu devadesátých let

vycházely i v legendárním Ètyølístku, jsou v knize vhodnì doplnìny
pøíbìhy delími, které ji od poèátku vycházely kninì.
Arnot Goldflam  3X AGÁTKA KULHÁNKOVÁ. Oblíbený autor dìtských
knih Arnot Goldflam pøichází se tøemi napínavými pøíbìhy devítileté
Agátky, její zvìdavost jí nedovoluje
se èehokoliv bát. V dobrodrustvích,
která sice tak docela nevyhledává, ale
zato ji potkávají, zaije mnohé dramatické chvíle, ale tìstí jí pøeje, e
ve nakonec dobøe dopadne, a dokonce i sem tam nìkomu pomùe.
Nechybí ani humor, který vyvolává
s dívkou velké sympatie, take ètenáø jí musí dret palce od zaèátku a
do konce.
Jan Vladislav  PROÈ JE SLUNCE
NA OBLOZE SAMO. Knihu Proè je
Slunce na obloze samo s podtitulem: Pohádky o tom jak vznikl svìt
napsal Jan Vladislav v roce 1970,
v dobì, kdy mìl za sebou ji rozsáhlé pohádkáøské dílo. Jde o pøíbìhy, legendy a pohádky sesbírané
z kultur celého svìta a spojených jediným tématem - dìtskou otázkou:
Proè? Vladislav ji rozdìlil do nìkolika oddílù týkajících se postupnì
svìta ivlù, stromù, kvìtin, lidí, ptákù, plazù, ryb, divokých a domácích
zvíøat. Jde o mimoøádnì vyzrálé,
ètivé a pùsobivé dílo zkueného autora.
Z. Sumerauerová

Obecní knihovna Chotoviny Vás zve
na besedu s Jakubem Jelínkem

 GHANA 

Dle prùvodcù Afrika pro zaèáteèníky, je tomu opravdu tak? Student
humanitních studií mìl monost navtívit tuto zemi spoleènì s domorodcem a poznal ji tak bezprostøednì takovou, jaká opravdu je. Pro
evropana zvyklého na dennì tekoucí vodu, spaní bez spolubydlících
v podobì rùzného hmyzu a nebezpeèí nemocí na kadém kroku je nìco,
co èlovìku zmìní pohled na ivot.

27. 3. 2018

v 17.00 hodin v knihovnì.
Vstup dobrovolný.
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Pøehled výsledkù pravidelných soutìí 2017 / 2018

Drustvo A  Divize Jih

Chotoviny  TJ Sokol Sobìnov 2586 - 2419  7 : 1
Hrstka 461,
Køemen 424, Foøter 437, Bartoò 439, Bervida 391, Hein 434.
K tomuto utkání ani není co dodat. Malinko jsme pozmìnili sestavu
a vyrovnanými výkony jsme si uhráli jasnou výhru 7 : 1.
TJ Tøebíè B  Chotoviny
3249 - 3292  2 : 6
Hrstka 572
Bartoò 521, Køemen 563, Hein 562, Foøter 527, Bervida 547.
Na nejvzdálenìjí kuelnu v soutìi jsme vyrazili s vidinou zisku dvou
bodù. Bohuel vstup do utkání se nám nepovedl. Pea prohrává o 23
a Honza B. dokonce o 51. Nic ale nebylo rozhodnuto, Zbynìk s Honzou F.
svými pìknými výkony nejen srovnávají na 2 : 2, ale skóre otoèili na naí
stranu +8. Závìreèné drama je a do posledních hodù. Koncoví hráèi
Lubo s Liborem hrají jakoby nemìli ani nervy a obrat se jim povedl na
jednièku. Vysnìné, ale velmi tvrdì vybojované body vezeme domù.
TJ Sp. Pelhøimov B  Chotoviny 3139 - 3127  6 : 2
Bartoò 552,
Køemen 501, Vacko 489, Hein 540, Hrstka 528, Foøter 517.
V Pelhøimovì je pìkná kuelna a vdy jsme tam podávali kvalitní výkony.
I nyní jsme chtìli bodovat, v pamìti jsme mìli i loòský neúspìch. Asi
nikdo netuil, jak vyrovnaný to bude zápas do posledních hodù. Po prvních dvojicích stav 1 : 1, po druhých 2 : 2 a 26 kuelek pro nás. Závìreèné
drama zaèíná. Libor ani Honza F. nehrají na své monosti, ale poøád se
skóre i hra pøelévá jak k nám, tak k soupeøi. Uu pomýlíme na body,
kdy soupeø hodovkami otáèí vývoj s Liborem a i Honzùv soupeø zvládá
závìr a body jsou ty tam. Snad pøítì.
Chotoviny  TJ Sokol Èastrov
2585 - 2646  4 : 4 Bartoò Jan 462,
Køemen 439, Vacko 375 , Bartoò David 431, Hein 461, Bervida 417.
V tomto utkání jsme vzhledem k èetné marodce museli improvizovat.
Èastrov je znám svými prudkými hody. Èekali jsme velmi tìký boj. Na
úvod Petr svùj duel vyhrává, Mírovi se moc nedaøí a prohrává. Výpomoc
z dorostu David Bartoò svého soupeøe poráí, následnì i Honza B.
v dramatické koncovce získává bod. Bohuel soupeø stále vede na kuelky o 46. Zbynìk kýený bod prohrává v jetì vìtím dramatu ne Honza.
Skóre je ji v nedohlednu, Lubo má za úkol vyhrát, abychom zachránili
alespoò bod za remízu. To se posledním hodem také daøí a bodík
v dnením napínavém utkání je zlatý.
Domácí utkání jarní èásti:
16. 3. pátek 17:30 Chotoviny A  TJ Centropen Daèice
23. 3. pátek 17:30 Chotoviny A  TJ Jiskra Nová Bystøice
6. 4. pátek 17:30 Chotoviny A  KK Lokomotiva Tábor

Draci skonèili celkovì na 9. místì

Únor znamenal u florbalistù návrat formy, kdy ze 4 zápasù získali
7 bodù. Dobøe se zapsala posila Drakù bývalý florbalista z TáboraTomá
Tlustý, nyní uèitel tìlocviku na Pedagogické fakultì JU, který výraznì zlepil støeleckou potenci týmu. Nutno
øíci, e poèet hráèù do pole byl na
kadý zápas maximálnì 7, kdy na
zaèátku sezóny máme 13 hráèù do
pole.
Na prvním únorovém turnaji proti Realu jsme se na gól stranì nadøeli, kdeto soupeø lehce a se tìstím skóroval. První ná gól vstøelil
Havlík a sníil na 1:2. Bìhem nìkolika vteøin vstøelil soupeø dalí gól. Do
pøestávky sníil Tlustý na 2:3, ale
soupeø zase rychle odpovìdìl na poloèasových 2:4. V druhém poloèase
dvakrát skóroval soupeø a my jsme
jen Tlustým sníili na koneèných 3:6.
Druhý zápas proti NordBlanc byl
z naí strany lépe hraný. Tlustý otevøel skóre. Pak soupeø vyrovnal, Voborský dal gól a soupeø do poloèasu
opìt vyrovnal. Po pøestávce jsme opìt
vedli díky støele Havlíka, dalí gól
pøidal Tlustý. Soupeø sníil na 4:3.
Voborský dal gól. Soupeø sníil na
5:4. Tlustý dal klid gólem na 6:4.
Zápas se blíil konci. Soupeø odvolal
brankáøe a tìsnì pøed koncem Havlík
dal poslední gól na koneèných 7:5.
Na druhém turnaji jsme potøebovali k oputìní poslední pøíèky vyhrát v prvním zápase proti pøedposlednímu Sokolu Jistebnice. Zápas

zaèal z naí strany dobøe,
soupeøe jsme pøehrávali
a postupnì góly støíleli 2x Tlustý,
2x Havlík a Kotrlík. V druhém poloèase na 6:0 pøidal Tlustý a zdálo se,
e v klidu vyhrajeme. Soupeø se hernì zlepil, dával góly a pìt minut
pøed koncem sníil na 6:4. Báli jsme
se o výsledek, soupeø pøevzal iniciativu a my jsme èekali, aby u byl
konec zápasu. A v poslední minutì
se nám povedlo mít více míèek pod
kontrolou. Pøed druhým zápasem
jsme vìdìli, e poslední neskonèíme a lepí ne pøedposlední také ne.
První gól vstøelil Tlustý, ale pak soupeø pøeci jen útoèil a zápas otoèil na
1:2. Po zmìnì stran jsme vìøili, e
vyrovnáme, ale nevìdìli jsme, e tak
pozdì. ance jsme mìli, ale ne a ne
dát gól. Kdy jsme v poslední minutì ve vrhli do útoku a na závìr vybojovali roh, kde po rozehrávce Kotrlík 12 sekund pøed koncem vyrovnal. V prodlouení, které se hraje
3 na 3, jsme ji moc sil nemìli a po
chybì v poslední minutì soupeø
vstøelil vítìzný gól. Obsadili jsme
v Divizi pøedposlední místo, které
znamená celkovì 9. místo. Oproti
loòsku jsme si polepili. P. Havlík

Tabulka

1. Real Tábor
2. Pacovtí Blbouni
3. NordBlanc Tábor
4. Draci Chotoviny
5. Sokol Jistebnice

skóre body

33 : 27 18
34 : 18 17
28 : 31 11
29 : 42 7
30 : 36 5

Drustvo B  Krajský pøebor I.

KK È. Krumlov  Chotoviny B
2478 - 2452  5 : 3 Svatoová 434,
Chobotský 418, Svaèina 395, Køemenová 389, Filip 431, Kuèerová 385.
Utkání v Krumlovì prohráváme o 26 kuelek. Domácím to a tak nelo,
bohuel ani my s nìkterými výkony pod ètyøstovkou nemùeme pomýlet
na zisk bodù. koda naich vlastních nevynucených chyb.
Chotoviny B  TJ N. Ves u ÈB
2488 - 2465  5 : 3 Køemenová 448,
Svaèina 387, Makovcová 425, Svatoová 423, Kuèerová 377, Filip 430.
Domácí utkání s Novou Vsí èekáme, e bude tìké. To se i potvrzuje.
Navíc opìt nìkteré slabí výkony nás brzdí, abychom utkání rozhodli
jednoznaènìji. Nakonec díky tìm lepím výkonùm soupeøe poráíme
o 23 kuelek.
TJ Loko È. Budìj.  Chotoviny B 2593 - 2434  6 : 2 Køemenová 427,
Chobotský 402, Svatoová 379, Makovcová 418, Svaèina 394, Filip 414.
Lokomotiva je v èele a my se na jaøe nìkteøí teprve hledáme:). Nae
výkony staèily pouze na dva pomocné body a odjídíme s prohrou o 159
kuelek. Domácím to lo neèekanì dobøe.
Chotoviny B  TJ Lomnice n./ L. 2428 - 2522  2 : 6
Kuèerová 424,
Chobotský 410, Makovcová 403, Køemenová 400, Svaèina 368, Filip 423.
Soupeø z Lomnice by nás mohl klidnì uèit hrát kuelky. Pøijdou, namlátí
to tam a jedou domù. Zvlá kdy jim to jetì pøimaeme. Prohráváme
v plných o 80 kuelek. To se projeví i v doráce, kde soupeø dokázal 52x
fíknout, pøesto vyhrál jetì 14. Ale nebreèíme, popasujeme se o to
v Kunaku. A to bude tìké.
TJ Kunak A  Chotoviny B
2563 - 2349  7 : 1
Filip 415,
Chobotský 345, Svatoová 404, Køemenová 397, Kuèerová 379, Svaèina 411
Hrajeme v Kunaku a ani tentokrát se nám nedaøí uspìt. Prohráváme
7:1. Soupeø je nad nae snaení. Èestný bod se podaøilo uhrát Miloovi.
Tak snad pøítì.
Domácí utkání jarní èásti:
9. 3. pátek 17:30 Chotoviny  KK Hilton Sezimovo Ústí

Drustvo D  Okresní pøebor

Chotoviny D  KK Loko Tábor D 2327 - 2464  3 : 5
Makovec 418,
Kubeová 388, Nohejlová 378, Otradovec 397, mejkal 396, Liková 350.
KK Loko Tábor D  Chotoviny D 2487 - 2395  7 : 1Køemenová Martina 425,
Kubeová 392, mejkal 365, Makovec 396, Otradovec 393, Dìd 424.
Chotoviny D  KK Hilton Sez.Ústí 2255 - 2323  2 : 6
mejkal 413,
Kubeová 367, Nohejlová 384, Makovec 382, Pekaøová 377, Liková 332.
Úvod bojù v nadstavbové èásti Okresního pøeboru se nám pøíli nevydaøil. Zápasy prohráváme, výkony také nic moc, alespoò nìjaké vlatovky (Makovec 418, Køemenová M. 425, Dìd 424, mejkal 413). Èekají
nás poslední tøi zápasy, tak snad zabereme a nìjaký bodík uhrajeme.
M. Vacko

Drustvo dorost  Kuelkáøská liga dorostu / I.KLD

TJ Centr. Daèice  Chotoviny
1560 - 1469  3 : 1
Lenka Køemenová 513, Makovec + Martina Køemenová 448, Bartoò 508.
Daèice patøí k jednomu z nejsilnìjích soupeøù ve skupinì, co také
potvrdily. V úvodním duelu sice Lenka po urputném boji získává pro
drustvo bod, ovem bohuel první a poslední zároveò. Alespoò nejedeme domù s kanárem.
Chotoviny  TJ Silon Sez.Ústí
1404 - 1448  2 : 2
Bartoò 491,
Martina Køemenová + Makovec 465, Lenka Køemenová 448.
Do zápasu vstoupil vítìznì po vyrovnaném souboji David. Martina vystøídaná Pavlem pøidává druhý bod, i kdy se na nìj dost nadøeli, nicménì
vyhráváme 2 : 0 o 23 kuelek. Soupeø se vak vybièoval k maximálnímu
výkonu a nakonec si body dìlíme rovným dílem.
KK Loko Tábor  Chotoviny
1497 - 1508  1 : 3
Bartoò 513,
Lenka Køemenová 511, Makovec 484.
Ji pøed tímto zápasem je nám zcela jasné, e nae umístìní v tabulce se
nezmìní ani výhrou ani prohrou, proto si do Tábora jedeme hezky zahrát, co potvrzují i celkem vyrovnané výkony.
Drustvo dorostu nakonec skonèilo v tabulce na 7. místì s 10-ti body.
Jednotlivci 120 HS: 11. místo Bartoò / 512 kuelek; 13. L. Køemenová/ 497.
Tým ve sloení David Bartoò, Lenka Køemenová, Martina Køemenová a Pavel
Makovec v tomto soutìním roèníku konèí. Dívky se posunují o jednu
vìkovou kategorii výe. Pøestoe se tentokráte nepodaøilo postoupit ze skupiny do nadstavbové èásti soutìe, musím vechny pochválit za bojovnost,
pøístup a podané výkony. Jsem velice ráda, e jsem s takovým skvìlým
týmem mohla po tøi soutìní roèníky být. Jejich hra a styl proly mnoha
zmìnami, nìkomu se daøilo více, nìkomu ménì, ale pøesto vdy dreli
spolu, jeden druhého podporovali a navzájem si fandili. Jejich pøátelství
ovem nekonèí za dveømi kuelny, ale jsou i skvìlým týmem v bìném
ivotì. Pøeji jim, aby se vem i nadále daøilo co nejlépe, aby se dokázali do
budoucna poprat se vemi prohrami i výhrami, a to nejen pøi kuelkách.
A. Makovcová
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Áèko má za sebou povedené soustøedìní na hranicích s Rakouskem

Nejsledovanìjí chotovinský
tým je v plné pøípravì na jarní
èást I. B tøídy a má za sebou povedené soustøedìní. Letos vymìnili svìøenci trenéra Duana
Mendela Mozolov u Jistebnice
za vzdálenìjí destinaci  Rapach u Suchdola nad Lunicí jen
pár kilometrù od rakouských
hranic.
Kvùli pracovním a kolním
povinnostem nemohl vycestovat kompletní tým, ale úèast mì
i tak potìila. A hlavnì se tvrdì
makalo. Dennì 3 a 4 fáze, hodnì se bìhalo, k dispozici byla
i umìlá tráva a posilovna, øíká
trenér Mendel.
Tým mìl zázemí v soukromém penzionu, kde bylo dobøe

postaráno také o regeneraci.
Hráèi mohli vyuívat víøivku,
saunu a bazén. Po celodenní
døinì se fotbalisté odreagovali
také u kuleèníku a ping-pongu,
hrály se i karty nebo sledovala
televize. A Chotovinám dìlali
hráèi reklamu v nových týmových bundách.
Nároèné soustøedìní zvládli vichni. V bøeznu u zaèíná
poslední èást zimní pøípravy.
Kromì haly budeme jezdit trénovat na umìlou trávu na Soukeníku a kadou sobotu nás
èekají pøátelské zápasy, odkrývá plány kouè Mendel.
První ostrý zápas èeká áèko
doma v sobotu 31. bøezna proti
Lomnici.

Trenér Malenický  Je skvìlé vidìt, s jakým nadením dìti v pøípravce hrají!
l Má pod svým vedením dokonce dvì mládenická drustva, jak
se dívá na budoucnost fotbalu
v Chotovinách?
Urèitì je dobré, e jsme zaloili
mladí pøípravku. Doufám, e pro
chotovinský fotbal vychováme co
nejvíce dìtí do dalích let, které se
dozajisté v budoucnosti stanou oporami v dospìlých kategoriích. Bohuel je tomu vdy tak, e s pøibývajícím vìkem ji není na fotbal tolik
èasu, co mùu vidìt u svého druhého týmu - dorostu, kde u tolik
místních hráèù není a musíme si
vzájemnì pomáhat jetì s Mladou
Voicí. Vìøím vak, e ti, kteøí momentálnì za dorost hrají, u fotbalu
vydrí a brzy se stanou souèástí
muských týmù.
l Pøípravy na jarní èást sezony ji
zapoèaly, jak probíhají u obou mustev?
S dorostem trénujeme od zaèátku
ledna, vìnujeme se pøedevím fyzièce - chodíme bìhat na delí vzdálenosti (dvakrát týdnì z Chotovin do
Brouèkovy Lhoty a zpìt), dále také
posilujeme. V prvním bøeznovém
týdnu nás èeká s dorostem soustøe-

dìní ve Staré Hlínì, kde je dobré
zázemí vèetnì umìlé trávy, a poté
3 pøátelské zápasy. S pøípravkou samozøejmì nejsou tréninky tak intenzivní, s kadým tréninkem je vak
vidìt zlepení. S pøípravkou jsme
odehráli pøátelák s Táborskem, kde
jsme celkem s pøehledem vyhráli 8:4.
V plánu jsou urèitì i dalí pøáteláky
a turnaje.
l Zúèastnili jste se s pøípravkou
nìjakého turnaje, jak jste dopadli?
Turnaje jsme se letos zatím nezúèastnili, naposledy v listopadu, kdy
jsme turnaj poøádali v chotovinské
hale. Vzhledem k poètu dìtí jsme
nasadili dva týmy, které skonèily na
skvìlém 2. a 3. místì.
l Jaké má ambice s dorostem do
jara, vypomáhají nìkteøí hráèi také
v áèku?
S dorostem máme sezonu výbornì
rozehranou, dríme po podzimu
v tabulce první místo, tudí jsou ambice hodnì velké. Chtìli bychom si
splnit sen a tuto soutì vyhrát. Prùbìh podzimní èásti nám vak napovídá, e to nebude nic lehkého. Nìkteøí hráèi, kteøí by mohli jetì hrát
za dorost, jsou spíe ji oporami

Rozlosování  zaèátek jarní èásti
Mui A  I.B tøída muù  sk.D
Tøi pøátelská utkání
10. 3. SO Chotoviny  Marovice (UMT Votice)
17. 3. SO Chotoviny  Mezno (UMT Votice)
24. 3. SO Makov  Chotoviny (høitì Makov)
15. kolo 31. 3. SO Chotoviny  Lomnice n./L.
16. kolo 7. 4. SO Slavonice  Chotoviny
Mui B - 4. tø. muù sk. B
12. kolo 8. 4. NE FC Míè  Chotoviny
ÈEZ - I.A dorostu sk. C
13. kolo 15. 4. NE Chotoviny  Sobìslav

10:00
10:00
14:00
12:30
16:30
14:00
10:00

Trenér Malenický s týmem pøípravky po vítìzném halovém utkání (8:4) proti Táborsku
muského A týmu a pùjèovat si je jaké své tipy mám, ale nechám si je
musím já. Mluvil jsem pøedevím pro sebe.
o Jaroslavovi Váchovi, párkrát se l Hlavní cíle do budoucna, bude
u A týmu v základní sestavì objevili stále vést souèasnì dva týmy?
také Tomá Cetlovský, Viktor Vobor- V pøípravce jsme si vytvoøili dobrou
trenérskou partu spoleènì s Mariáský èi Václav Kotrlík.
l Kolik má k dispozici hráèù nem Vylítem, Davidem evèíkem a
v nedávno vzniklé pøípravce? Jak Janem Poèinkem, tudí jedním z cílù
je tuto dobrou partu udret spoleèsi na sebe zvykají?
nì s co nejvìtím poètem hráèù.
Hráèù mám k dispozici kolem dvaSamozøejmì se chceme v budoucceti. Je skvìlé vidìt, s jakým nade- nu prát o ty nejvyí pøíèky v rùzním dìti v tomto vìku hrají. Vzhle- ných soutìích. Na jarní èást sezony
dem k tomu, e se vichni znají ze jetì zùstávám u obou týmù, poté
koly èi døíve ze kolky, tak si na vak u dorostu konèím a budu se
sebe vlastnì u ani zvykat nemusí.
plnì vìnovat pouze pøípravce.
l Kdo jsou nejvìtí opory tvých l Musí to být celkem nároèné na
týmù, lze nìkoho vyzdvihnout jako tvùj volný èas, má vùbec jetì
velký talent do budoucna?
nìjaký, èi ho plnì vìnuje fotbalu?
Vdycky je hodnì tìké nìkoho vy- Je to velmi nároèné a z volného èasu
zdvihnout a nedìlám to úplnì rád, mi nezbývá vlastnì nic. Na nic si vak
protoe fotbal je kolektivní sport nestìuji, pøesnì s tím jsem poèítal.
a i ten nejlepí by nemohl hrát bez Do toho veho jsem zaèal hrát florsvých spoluhráèù. V dorostu bych bal, take volný èas u nemám najako velký pøíslib do budoucna urèi- prosto ádný. Èas od èasu si ale na
tì vidìl Tomáe Cetlovského, v pøí- hospùdku rád chvilku najdu, bez
pravce je urèitì jetì hodnì èasu na toho by to pøece nelo (smích).
to, abych urèil nìkoho, kdo svým
Stránku pøipravili
talentem jednoznaènì vyènívá. NìD. Pìkný a D. Mendel ml.

