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Tradièní jarní prodejní výstava kvìtin
Pøíznivci zahradnièení z blízkého i vzdálenìjího okolí se ji
podevatenácté sjeli do Chotovin, nebo èlenové Èeského zahrádkáøského svazu zde od pátku 10. kvìtna do nedìle 12.
kvìtna poøádali Tradièní jarní
prodejní výstavu kvìtin.
Pøijelo jich opìt více ne est
tisíc, neodradilo je ani nepøíli
pøíznivé poèasí, do Chotovin na
výstavu toti øada návtìvníkù
pøijídí rok co rok a mohou se
spolehnout, e tu vdy najdou
kvalitní a pestrý sortiment - letnièky, skalnièky, trvalky, ale také
sadbu zeleniny, stromky, keøe,

bylinky. Zkrátka ve, naè srdce
zahrádkáøe pomyslí. Na výstavì
nechybìly ani odborné poradenské sluby, zahradní náøadí
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i technika, rybièky do jezírek a samozøejmì také med
spolu s medovinou a vinaøský koutek. Kdo nezahradnièí, mohl si vybrat z øady pokojových kvìtin
a orchidejí, koupit keramiku nebo proutìné zboí.
Organizaènì bravurnì zvládnutá akce zvyuje vìhlas celých Chotovin, velké podìkování proto patøí
vem zahrádkáøùm a jejich rodinám, zvlátì ale trojici zahrádkáøek, na jejich bedrech pøíprava výstavy
leí  Miroslavì Bauerové, Marcele Dvoøákové a Hanì Sedloòové. Nezastupitelnou oporou
jsou dobrovolní hasièi, kteøí
dbají o parkování a hladký prùjezd obcí.
Dìkujeme vem návtìvníkùm, organizátorùm, prodejcùm
i vystavovatelùm. Ji nyní se
tìíme na Podzimní prodejní
trh. Nezapomeòte a o víkendu
19. a 20. øíjna pøijeïte do Chotovin!
Martina Sochùrková
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Volná pracovní místa ve spoleènosti
na dálnici D3 u Mitrovic

McDonalds

NABÍZÍME monost brigády
nejen bìhem letních prázdnin,
ale i pøes kolní rok.

Co nabízíme?
l Nástupní mzda 83,- Kè/h
l Dohoda o provedení práce,
Dohoda o prac. èinnosti

l Pracovní pozice - zamìstnanec provozu restaurace
 obsluha zákazníkù, pøíprava produktù, úklid,...

l 50% sleva na stravu
l Plánování smìn dle vlastních poadavkù a domluvy
l Osobní odmìna podle vykonané práce
a výsledkù restaurace

l Monost kariérního rùstu a do pozice managementu
Co poadujeme?
l Min. základní vzdìlání
l Min. 15 let
l Èasovou flexibilitu
Pokud Vás nae nabídka brigády zaujala, neváhejte
nás kontaktovat na e-mail REST97@CZ.MCD.COM
popø. na telefonním èísle +420 737 425 250.

Oslava Dne matek v Øevnovì

Sobotní odpoledne 11. kvìtna 2019 od 15 hodin si pøíjemnì uívaly maminky a babièky v Øevnovì
pøi oslavì svého svátku. MS ÈÈK, SDH a osadní rada v Øevnovì ve spolupráci s Obecním úøadem
Chotoviny uspoøádaly oslavu Dne matek v kulturním zaøízení, kde bylo pøipraveno pro vechny malé
pohotìní. Nejprve Milou Vácha vechny maminky
a babièky pøivítal, popøál vechno nejlepí k jejich
svátku, hlavnì tìstí a zdraví, a podìkoval jim za
obìtavou práci, kterou vykonávají pro své rodiny,
pøi péèi o dìti, spoleènost i v zamìstnání, a pøedal
vem pøítomným enám rùièku.
Následovalo hudební pásmo rùzných skladeb, písní i lidových písnièek s harmonikou od Øevnovanky. Velký potlesk si vyslouily Vanessa a Martina
Hùrkovy z Borotína svým vystoupením hrou na kytary a zpìvem pìkných písnièek.
Oslava se vydaøíla a vichni jsme odcházeli dobøe
naladìni a s úsmìvem.
M. Váchová

Ad: Ukliïme Chotoviny

V kvìtnovém èísle Listù Chotovinska vyel obsáhlý èlánek paní Veroniky Fafílkové Ukliïme Chotoviny. Autorka popsala tuto sympatickou akci zevrubnì a zamyslela se i nad pøíèinami, proè se odpad
v pøírodì objevuje. V naí obci vìru není problém zbavit se odpadu zpùsobem, který pøírodu nezatìuje,
moností je nìkolik. Nìkdy ale zùstává rozum stát.
Pøikládám fotografie z tìsného okolí Chotovin poøízené dne 27. kvìtna v lesíku poblí viaduktu a blízko
místa V Jezerech. Poseèenou trávu vyhodil prakticky
na cestu asi nìjaký milovník nízkého trávníku a krásné zahrady. Druhá hromada shnilých
jablek a starých brambor zaloila novou
skládku nedaleko, také hned vedle cesty. Majitel tohoto odpadu má teï èistý
sklep. koda, e nezajel do kompostárny.
Vím, e proti tomuto chování se tìko bojuje, ale mùete moje stanovisko
aspoò otisknout v Listech Chotovinska
jako reakci na akci dobrovolníkù.
Ivana Peková

Do minulých Listù Chotovinska
se nevela informace o velikonoèním
koledování na Polánce, kde se
u kaplièky selo mnoho
dospìlých i malých koledníkù.
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STØÍPKY Z OBCE
❖ V roce 2020 bude moné získat

dotaci na kompostéry. Zájemci o získání kompostéru mohou podat ádost do konce èervna na obecním
úøadì. Dle poètu zájemcù se rozhodne o tom, zda obec ádost o dotaci na nákup kompostérù podá.
❖ 28. 5. se uskuteènilo 1. jednání
konkurzní komise pro výbìr øeditele koly. Byly podány dvì pøihláky.
Druhé kolo výbìru (pohovory s uchazeèi) se uskuteèní dne 17. 6. 2019.
❖ RO byla informována o tom, e
nebylo vyhovìno ádosti o zajídìní autobusových spojù linky 390100
na zastávku Chotoviny, vlakové nádraí. Obec se proti tomuto rozhodnutí odvolala. Zatím jsme neobdreli ádné stanovisko.
❖ RO projednala podnìty ke zlepení dopravní bezpeènosti v osadì
Jeníèkova Lhota:
1. RO schvaluje pøemístìní znaèky
zaèátek a konec obce ve smìru od
Tábora na hranici zastavìného území a rychlost jízdy ve støedu obce
øeit znaèkami pozor dìti.
2. RO povìøila starostu projednáním
monosti výstavby chodníkù podél
prùjezdní komunikace.
❖ RO projednala materiál od ing.
Samce týkající se zpùsobu opravy
mostu v Øevnovì. Oprava mostu
probìhne v tìchto krocích:
1. Sníí se max. zatíení mostu na
3,5 tuny, doprava bude vedena
pouze jedním jízdním pruhem.
2. Dojde k zabezpeèení (podepøení)
mostu.
3. Bude vypracován nový projekt
pøemostìní.
❖ RO nevyhovìla ádosti o pøeloení vodovodního potrubí na pozemku parcelní èíslo 29/2 v k. ú. Chotoviny.
❖ RO schválila nákup dìtského herního prvku UNIVERSAL 4U202-10 do osady Øevnov. Prvek ❖ Na základì poadavku obèanù rada obce povìøila stabude instalován ve støedu obce.
rostu provìøením monosti zmìny povrchu víceúèelové❖ Vítìzem výbìrového øízení na poskytnutí úvìru pro akci ho høitì v Jeníèkovì Lhotì (poadavkem je ivièný podoplatek ze smìnné smlouvy je spoleènost Èeská spoøi- vrch).
telna (úvìr ve výi 6mil. Kè má uhradit èást nákladù za ❖ V Èerveném Záhoøí zahájil soukromý investor výstavbu
získání pozemkù u fotbalového høitì). FOTO
rodinných domù. FOTO
Mgr. Zdenìk Turek, starosta obce
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Trestanec v zastoupení
Kdosi moudrý u kdysi dávno prohlásil, jaký by to byl ráj
na zemi, kdyby lidé svou vekerou chytrost, nápaditost a iniciativu vìnovali spoleèenskému
pokroku a ne  jako dosud 
vymýlení rùzných fíglù, jak
obejít zákony, oblafnout úøady
a svému blinímu podtrhnout
nohy v dobì, kdy to nejménì
potøebuje. O tom by mohli nejlépe hovoøit mui v talárech.
Nìkdy je jich èlovìku a líto, co
ve musí øeit.
Èas od èasu se ale stane, e
se jim dostane do rukou pøípad
svým zpùsobem ojedinìlý a pøi
své vánosti i humorný. Takovým se zabýval táborský soud
v øíjnu roku 1894.
Táborskému krejèovskému
mistru Matìji Havrdovi se v ivotì u pøihodilo ledacos, ale do
takového maléru se jetì nedostal. Ale stalo se a on a jeho enuka Karolína byli odsouzeni
pro uráku Jeho Velièenstva císaøepána. Dnes nám to tak nepøijde, ale pøed 113 lety prohlásit na veøejnosti, e panovník je
vùl  na to byly paragrafy! A tak
Matìj Havrda vyfasoval nepodmínìný trest vìzení v trvání
ètyø mìsícù a jeho ivotní druka slízla est nedìl.
Termín nástupu trestu  25. øíjna 1894  se kvapem blíil, a kdo
by se divil, Havrdovým se do
kriminálu nechtìlo. Hlavnì Matìji, který jako naschvál mìl na
ten èas zakázek  no nepoèítanì. A teï takový malér pro pár
slov, která mocnáø stejnì neslyel! Havrdovi si proto lámali hlavu, jak to zaonaèit, aby alespoò
ivitel rodiny nemusel do kriminálu a klidnì mohl pracovat na
díle. Chybìlo u jen pár dní do
nástupu trestu, kdy Matìj pøiel na geniální nápad. U Havrdù
byli coby podnájemníci jistí

manelé Makovi a právì Vendelín Maek mìl Havrdovi pomoci. Havrda usoudil, e Maek
sice je známý kriminálník, orala a výtrník, ale e jinak to je
sluný èlovìk, který by za jistý
úplatek mohl za nìj trest odsedìt.
Karolína nebyla Matìjovým
nápadem pøíli nadená, ale po
kratí diskuzi nakonec souhlasila. Teï u jen zbývalo pøesvìdèit Maka. Havrda mu barvitì
vylíèil, proè právì v této dobì
nemùe být mimo dùm, protoe získal velice výhodné zakázky pro vojsko, zatímco on 
Maek  lenoí a nic nedìlá.
Navíc je na krku zima a ve vìzení bude mít celé zaopatøení,
a Havrdovi se postarají, aby jeho
manelka nestrádala. Maek se
cítil dotèen: kdepak on a kriminál! Ale jedním dechem se zeptal, co by za to káplo. Kdy mu
Havrda nabídl dvacet zlatých,
ochotnì souhlasil.
A tak ranní chodci mohli
25. øíjna 1894 vidìt podivnou
dvojici, mue a enu, jak svornì
smìøují k táborské vìznici.
V pøijímací kanceláøi se pøedstavili jako manelé Havrdovi, kteøí
se dostavili k nástupu trestu.
Kdy dozorce odvádìl Maka 
nyní Havrdu  do cely, paní Karolína sehrála srdcervoucí scénu. Líbala ho a naøíkala, jak to
tak dlouho bez nìj vydrí, a starému aláøníkovi Kladívkovi prý
bylo stydno.
Èas bìel, MakoviHavrdovi vyprel trest a on spìchal ke
své manelce. Jaké ale na nìj
èekalo pøekvapení?! ena mu
s pláèem sdìlila, jakou døela po
tu dobu bídu, a e Havrda jí místo slíbených dvaceti zlatých dal
jen ètyøi a více nedal. Makovi
se udìlalo èerno pøed oèima.
Tak neèestné jednání neèekal.
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Zael proto za Havrdou, jak to
bude s placením. Ten se mu vysmál do oèí, øekl, e víc nemá
a e se Maek nemìl v kriminále
tak patnì, kdy se spravil. Maek se stìí ovládl a od Havrdy
zamíøil pøímo k táborskému soudu. Tam udal, jak se ve pøihodilo, a vìc nabrala na obrátkách.
Svìdomití soudní úøedníci
usoudili, e stát ivil Maka ètyøi mìsíce zcela zbyteènì a tak
utrpìl kodu, kterou vyèíslili na
42 zlatých 44 krejcarù. A uloil
Makovi, aby uvedenou èástku
neprodlenì uhradil. Navíc ho
obvinili z trestného èinu podvodu. Tak se celý pøípad dostal
pøed soud.
Manelé Havrdovi svornì
popøeli, e by Maka k nìèemu
takovému ponoukali, naopak to
prý byl on, kdo jim tuto slubu nabízel, ba se i vnucoval.
O ádné odmìnì prý nebyla ani
øeè a paní Havrdová prý musela
trpìt od Maka rùzné dùvìrnosti, kdy u vystupoval jako její
cho. Nad takovou proradností

DARUJI TÌNÌ
køíence

Odbìr v èervenci.
Kontakt: 728 570 730
se Vendelín Maek u neovládl
a slovy nehledanými, zato vak
velice jadrnými, pøedestøel
soudcùm, jaké pakái naletìl.
Své peníze si prý poctivì vydìlal a teï nakonec dostane... no
vy u víte co. Soud mìl ale na
vìc jiný názor. Vendelína Maka
obdaroval pìti mìsíci aláøe,
Matìji Havrdovi pøidal dalí ètyøi mìsíce vìzení a jeho manelce za spoluúèast dva mìsíce
nepodmínìnì.
Jaroslav Wimmer

BLAHOPØEJEME JUBILANTÙM

Svá významná ivotní jubilea oslavili nebo v nejbliích dnech oslaví tito nai obèané:
60 let Pavel Tuták, Jeníèkova Lhota
Miroslav efelín, Chotoviny
Ivo Køíka, Chotoviny
75 let Zdeòka Babùrková, Sedleèko
80 let Jaroslav Strnad, Sedleèko
85 let Anna Turková, Chotoviny
92 let Marie Krouková, Èervené Záhoøí
Vem jubilantùm pøejeme do dalích let pevné
zdraví a mnoho spokojenosti a osobní pohody .

Nový obèánek
Samuel Vyvadil
Èervené Záhoøí
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NOVÉ KNIHY
VLASTIMIL VONDRUKA  DUCH ZNOJEMSKÝCH KATAKOMB. Oldøich
z Chlumu pøijídí spolu s panoem
Otou jako jeden z vyslancù èeského
krále do Znojma, kde se koná jednání o smíru mezi moravskou a rakouskou lechtou. Ve je pøedem
dohodnuto a jde jen o to, aby se
ochota ze smíru veøejnì potvrdila.
Purkrabí znojemského hradu proto
oèekává spíe dvorskou slavnost ne
ostrou pùtku vyslancù. Jene hned
druhý den zmizí jeden z mladých
èeských lechticù. Je to o to víc zne-

pokojivé, e o ètyøi roky
døíve tu stejnì nevysvìtlitelnì zmizel jeho starí bratr. K dovrení veho se duch starího bratra objeví
pøímo na hradì a pak zmizí v tajemných katakombách, jimi je mìsto
pod zemí doslova protkáno.
JOJO MOYESOVÁ  SAMA SEBOU.
Louisa Clarková z bestellerù Ne
jsem tì poznala a ivot po tobì se
vrací v novém románu Jojo Moyesové! A hodnì toho ví... Tak napøíklad ví, jak daleko je z jejího nového
domova v New Yorku do Londýna,

kde ije její pøítel Sam. Ví také,
e její nový zamìstnavatel je
dobrý èlovìk a e pøed ním jeho
manelka skrývá tajemství. Co
ovem Louisa jetì netuí, je to, e
nová práce v novém mìstì jí rozhodnì nezaruèí idylický ivot, ve který tolik doufala, a e její vztah se
Samem bude z obou stran podroben zkouce ohnìm. A neví také, e
lidé, s nimi se ve své nové ivotní
etapì setká, ji moná postrèí dost
neèekaným smìrem...
MICHAL VANÌÈEK  MLÝN. Dva
bratøi. Jeden mlýn. A jeden slib...
Strhující pøíbìh dvou bratrù, kteøí
dali slib umírajícímu otci, e uchrá-

Dne 14. 5. 2019 jsme v KD oslavili Den matek.
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ní jejich mlýn a majetek proti vem.
Lze takový slib dodret za vech
okolností? Mùe oddanost takovému závazku odolat i mainériím totalitních reimù? Bratøi svùj závazek splnili. Ale za jakou cenu...
EMILY D. BEÒOVÁ  DOTEK TOUHY.
Molly Blakeová je mladá a ambiciózní dáma. Pochází z bohaté rodiny. Je zvyklá na pozornost, pøepych
a svobodu. Její budoucnost se stává
rázem nejasnou. Neèekanì jí zemøe
otec a zanechává za sebou poslední
vùli. Molly získá své dìdictví za podmínky, e se provdá za mue ze stejné spoleèenské vrstvy. Molly je pobouøená a rozhodnutá vzepøít se pravidlùm, ale jak se nakonec rozhodne? Provdá se, nebo si vybere ivot
bez penìz, které tak miluje? Budou
nakonec peníze silnìjí ne láska?

Pro dìti
a mláde:

Vem enám poblahopøáli pan starosta Zdeòek Turek a pan místostarosta Jan Jordák,
obdrely i dárek v podobì krásné kytièky. O program se postaraly dìti ze Z a M Chotoviny.
K poslechu nám pak zahráli pánové Hrstka, Jinda a Foøter. Dìkujeme vem maminkám
a babièkám, jak o nás peèují, a tìíme se na dalí spoleènou oslavu Dne matek v pøítím roce.

OLGA SUNCOVA  POHÁDKY OD
POTÙÈKU. Palouèek u potùèku je
bájeèné místo na hraní. Zajíc Hop,
jeek Jehlièka a vrána Krákora se na
palouèku dohadovali, co je dùleitìjí. Bystré ui, ostré bodliny, nebo
køídla? Rozsoudí je medvìd Mía?
Kuøátko Píp touí stát se kapitánem
lodi. Kdo to kdy vidìl, smìjí se mu
krocan Hudra a kocour Buøtík. Ale
abák bluòk, beruka Jaruka
a dalí kamarádi z palouèku se dají
do práce... Dáda a Kája si postavili
v zimì snìhuláka. Kouzelného! Ale
pøilo jaro... Jak to vechno dopadlo? Tak honem kníku do ruky
a dejte se do ètení. Kníka je urèená
ètenáøùm od tøí let.
MIREK VOSTRÝ  KRESLENÉ VTIPY PRO DÌTI. Ilustrovaná kniha plná
vtipù udìlá radost vem. Vìdìli jste,
e bìhem smíchu se mozku dostává
a 5 x více kyslíku ne pøi obvyklém
dýchání a dochází pøi nìm k dokonalé synchronizaci mozkových hemisfér? Doporuèujeme tedy èíst tuto knihu i o pøestávkách ve kole.
O hodinách vám to pak bude víc myslet.
CIPROVÁ OLDØIKA  EMA A JEDNOROEC. Skvìlý pøíbìh o velkém
kamarádství! Ema hledá spolu s jednorocem Keirou a s kamarády z Øíe snù lék pro nemocnou maminku.
Dokáou ji spoleènì zachránit?
Z. Sumerauerová
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ÁÈKU SE V KVÌTNU DAØILO, PO NEPOVEDENÉ VOICI
TØIKRÁT VYHRÁLO A JEDNOU REMIZOVALO!
Áèko pomalu a jistì smìøuje
k finii letoní sezony. Zbývají
u sice jen poslední dva zápasy,
ale bojovat se bude a do úplného konce. Tøeba takové derby s Vìtrovy nebo domácí rozluèka se sezonou? To se urèitì
vypustit nedá.
Jetì vìtí derby ale pøinesl
první kvìtnový víkend. O tom u
ale jistì víte. Poráka s Mladou
Voicí v lokálním vyhecovaném
lágru kola. Ale pak se jelo nanovo. Po prohøe v derby èekal
hlavní chotovinský tým zápas
proti Chykám. Chotoviny odehrály skvìlý první poloèas, hned
v úvodu se trefil Ondøej Èech.
Zhruba po pùl hodinì hry pøidal dalí gól Bondarev, na kterého zanedlouho navázal podobnou ránou z dálky Pavlíèek.
Výsledek 3:0 po prvním poloèase napovídal jednoznaèný
prùbìh, tým byl pøi chuti a chotovintí fanouci pøihlíeli mnoha dalím nepromìnìným ancím svého celku.
Druhý poloèas ale u tak jednoznaèný nebyl a Chotoviny se
dokonce musely obávat o výsledek! Chyky se probudily
a bìhem dvou ancí za 20 minut dokázaly vstøelit dva góly.

Po této ledové spre se chotovinské áèko znovu probralo, závìr se vak dohrával v hektickém duchu.
Závìr, to byla pìkná divoèina, ale takové zápasy dìlají fotbal krásným. Nakonec máme
cenný skalp, Chyky doma ztratily za celou sezonu jen dvakrát,
s Kováøovem a teï s námi, øíkal
po zápase trenér Mendel.
O týden pozdìji vyzvali Chotovintí Královu Lhotu. A cíl byl
jasný - výhra proti soupeøi, který okupuje pøedposlední místo
tabulky. A áèko si doma s chutí
zastøílelo, fanouci mohli oslavovat gól sedmkrát. V zaèátku
zápasu vak hosté ukázali, e
nepøijeli pouze na výlet - vytvoøili si dvì velké ance, se kterými si vak poradil brankáø Bánský. Ten se následnì zranil
a musel ho vystøídat Carva.
Trenér Mendel byl z rodinných dùvodù na Slovensku,
znovu ho ale skvìle zastoupil
kouè béèka Køíka, který zaskakoval u na podzim ve Voici.
Má tak bilanci dva zápasy, dvì
výhry a skóre 8:0. Doma jsme
potvrdili slunou formu a tìíme se na Boston Kluky, øíká záloník Jan Pavlíèek.

MUI B  3. tøída OP

DOROST  I. A tøída sk. C

1. Vlastiboø
41:19
2. Mìice
45:25
3. FC Chýnov B 40:25
4. Vlkov
40:38
5. Pojbuky
42:33
6. Draice B
40:27
7. Koice
45:42
8. Makov Hùrka 35:46
9. Chotoviny B 30:40
10. Stádlec
24:54
11. Planá n./Lu. B 25:58

36
36
33
30
29
28
27
27
22
12
6

1. N.Bystøice/Slavonice 108:22
2. J. Hradec
96:42
3. Sobìslav
84:23
4. Jistebnice
55:31
5. Sokol Sez. Ústí 50:39
6. Kunak/Studená 45:43
7. Daèice/St.Hobzí30:45
8. Sepekov/Milevsko 37:78
9. Chotoviny
31:68
10. Vìtrovy
25:102
11. Veselí n./Lu. 21:89

50
42
39
38
35
25
25
20
18
8
6

Boston Kluky, to byl dalí z øady agresivnìjích soupeøù v této
sezonì. Tým zaloený na tvrdé
a ne moc pohledné høe na domácím hrbolatém høiti. Chotoviny pøijely na høitì soupeøe plné
elánu, pár prvních soubojù ale
rychle udalo ráz zápasu. I tak ale
díky ránì Bondareva hosté po
poloèase vedli.
V kabinì jsem klukùm øíkal,
e nesmí zaspat zaèátek, ale
bohuel, rozèiloval se po zápase kouè Mendel. Jeho svìøenci
toti hned v úvodních vteøinách
dostali vyrovnávající gól a nebýt Carvy, který znekodnil domácí penaltu, Chotoviny by si
domù neodvezly ani bod.
Sepekov, to u byla jiná liga,
nabuzené Chotoviny chtìly
soupeøi vrátit podzimní poráku. Domácí tým vlétl na soupeøe jako uragán, a kdyby nespaloval ance hned na úvod, nemuselo by se odcházet do aten jen za stavu 1:1. Prùbìh zápasu byl ale naprosto jasný,
Chotoviny brzy pøidaly na tempu a vypracovaly si náskok, který u nepustily.
Asi stovka divákù pøihlíela divokému prùbìhu, dvìma gólùm
støídajícího Vrhela, parádní trefì Turka i za zhruba 15 minut
udìlené èervené kartì pro Dvo-

øáka. Chotoviny porazily Sepekov 4:2.
Sestava ze zápasu se Sepekovem: Carva - Plecitý - Mendel,
Kromka, Turek - mejkal, Vácha,
Pavlíèek, Èech - Bondarev, Cetlovský. Støídali Dvoøák, Kubela,
T. Vrhel, Voborský.
Kluci odehráli dobrý zápas,
k vidìní toho bylo zase hodnì.
Hlavnì zajímavé bylo støídání.
astnou ruku jsem mìl u Tomáe Vrhela, který dal dva góly.
Naopak u Honzy Dvoøáka to byla
divoèina. První lutá karta po
minutì, za dalích 13 minut èervená, hodnotil po zápase trenér Mendel.
Áèko èeká jetì zápas na Vìtrovech a Dolní Bukovsko, které
bude posledním soupeøem sezony. Pøijïte v sobotu 15.6. pøipravit hráèùm hezkou rozluèku!

MUI A  I. B tøída  sk. C
1. Kováøov
64:29
2. Vìtrovy
65:36
3. Ml. Voice
72:36
4. Chyky
55:36
5. Hraditì
51:41
6. Chotoviny
57:35
7. Mirovice
45:38
8. Kluky
56:49
9. Sepekov
36:61
10. Boetice
34:44
11. Øepeè-Opaøany 43:60
12. D. Bukovsko 28:42
13. Králova Lhota 39:67
14. Putim
29:100

52
48
47
44
41
39
36
31
26
25
23
19
16
12

Rozlosování posledních zápasù
Mui A  I.B tøída muù  sk. C

25. kolo 8. 6. SO Vìtrovy  Chotoviny
26. kolo 15. 6. SO Chotoviny  D. Bukovsko

Mui B  3. tøída
21. kolo

8. 6. SO Koice  Chotoviny B

ÈEZ  I.A dorostu sk. C
21. kolo

9. 6. NE Chotoviny  Veselí nad Lunicí

13:30
17:00
17:00
10:00

Stránku pøipravili D. Pìkný a D. Mendel ml.

