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ZDARMA

STAVBA DOMU S PEÈOVATELSKÝMI BYTY FINIUJE,
HLÁSÍ SE PRVNÍ ZÁJEMCI

Výstavba domu s peèovatelskými byty v Chotovinách se
blíí do finále. Vnitøní omítky
jsou hotové, teï se dodìlávají
podlahy, obklady a topení. Venku se øeí omítka, na øadu pøijde
chodník a terénní úpravy kolem
domu.
Probìhla schùzka s obèany
vedlejího bytového domu èís-
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lo 129, abychom spoleènì a ke
spokojenosti vech vyøeili pøíjezdovou komunikaci a prostor
mezi obìma domy. Chceme, aby
ve kolem vypadalo hezky, øíká
starosta obce Zdenìk Turek.
Rada obce u schválila komisi pro výbìr uchazeèù o peèovatelské byty a zaèínají se pøipravovat podklady pro pøípravu nájemních smluv. Na obecním úøadì se nadále pøijímají
ádosti, podmínky pro pøidìlení podporovaného peèovatelského bytu byly zveøejnìny
v bøeznovém èísle Listù Chotovinska na str. 6 a mùete je najít
i na webových stránkách obce:
www.chotoviny.cz.

Jde o byty 1+1 s koupelnou,
WC a malou terasou. Na obecním úøadì se zájemci mohou
hlásit do 30. èervna, první á-

dosti u dorazily. Vybraní nájemníci se budou moci nastìhovat
po prázdninách.
DM

NOC KOSTELÙ V CHOTOVINÁCH
V rámci akce Noc kostelù bude té v Chotovinách dne 29. kvìtna 2015
od 18.00 hodin otevøen kostel
Církve èeskoslovenské husitské  Husùv sbor. Návtìvníci si budou moci kostel prohlédnout té z kùru, kde
jsou umístìny varhany. Moná uslyíme
i kostelní zvon.
Kulturní program zaèíná od 19.00 hodin:
Ráj domova  pásmo básní a písní, jím
nám áci místní Z otevírají oèi pro krásu
kolem nás a krásu v pìkných vzájemných
vztazích.
Z tvorby Jana Èarka  výstava zejména dìtských knih jihoèeského rodáka, básníka Jana Èarka.
600 let od upálení M. J. Husa  prezentace rùzných materiálù k významnému
výroèí.
Najde se i prostor pro rozhovory...
K návtìvì srdeènì zvou duchovní a rada starích.
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INFORMACE PRO OBÈANY OD VEDENÍ STAVBY NA MÌSÍC KVÌTEN 2015

Dlouhodobá omezení:

â Èásteèné omezení provozu na
komunikacích 1. a 2. tøídy (sníení
rychlosti, kluzká vozovka, èitìní
komunikací a výjezdy mechanizace)
v úseku Tábor  Sudomìøice u Tábora z dùvodu výjezdù ze stavby,
budování nových komunikací
a budování nových stavebních objektù v blízkosti stávajících komunikací.
â Dopravní omezení u eleznièního podjezdu v Sudomìøicích u Tábora  pøevedení provozu na provizorní komunikaci od 23. 9. 2014
do 30. 9. 2015.
â Od 1. 6. 2015 do 30. 9. 2015
bude uzavøena komunikace I/3,

Foto D. Pìkný

úsek Chotoviny  Sudomìøice, objízdné trasy budou vedeny po komunikacích II., III. tøídy a dálnici D3.
Informace o výlukách:
â Ve dnech 12.  15. 5. 2015
a 26.  29. 5. 2015 probìhnou denní výluky v úseku Chotoviny  Støezimíø v èase 7.30  15.30 hod.
Doprava cestujících po dobu výluk
bude zajitìna náhradní autobusovou dopravou!
Seznam èinností a informací za
5/2015 na stavbì Tábor  Sudomìøice u Tábora:
â Tunel Sudomìøice
 dokonèovací práce
â st. Sudomìøice
 budování podchodu Sudomìøice
 práce na eleznièním spodku 
naváení sanaèních vrstev, budování odvodnìní eleznièního spodku
 práce na eleznièním svrku  naváení tìrkového loe, pokládka
nové koleje è. 2, výhybky è. 1, smìrová a výková úprava koleje
 od 20. 5. do 31. 5. 2015 bude
uzavøen eleznièní pøejezd v ST
Sudomìøice u Tábora pro silnièní
provoz, z dùvodu výstavby el. spodku a svrku koleje è. 2 v oblasti pøejezdu (demontá, odtìení materiálu, zøízení odvodnìní, navezení
a zhutnìní vrstev, pokládka koleje,
vybudování nového el. pøejezdu
v kol. è. 2)
 pøechod veøejnosti po dobu uzávìry bude umonìn po provizorním
pøechodu vedle stávajícího eleznièního pøejezdu
â Úsek Chotoviny  Sudomìøice
 práce na pøeloce komunikace I/3
- zemní práce
 práce na eleznièním spodku
v nové trase eleznièního tìlesa odtìování záøezù, naváení násypu
eleznièního tìlesa, budování odvodnìní a pøíkopù úpravy svahù
 naváení stìrkového loe auty
z lomu Slapy do nového úseku trati
od st. Chotoviny
 pokládka koleje è. 1. a 2. od km
90,600 do 92,200
 budování mostní estakády
 výstavba protihlukové stìny
 budování eleznièního mostu (pøemostìní dálnice D3)
 výstavba zárubní zdi
 výstavba reléového domku
Dodavatel upozoròuje, e pøedloené informace mají pouze informativní charakter a nejsou závazné.
Dalí informace budou dány v Informacích pro obèany na období
6/2015.
Rovnì je mono informace obdret v sídle stavby na ul. Skálova 2489
v Táboøe nebo na tel. èísle 381 205
511.
Ing. Lumír Pyszko,
øeditel výstavby
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Produkce odpadù a jejich tøídìní

Èím dál èastìji se mùete doèíst o zvyující se produkci odpadù a s tím související nutnosti produkovaný odpad správnì tøídit. Pøestoe je tato problematika v popøedí
ji nìkolik let, stále je spousta obèanù, kterým tøídìní odpadu nic moc neøíká. Nìkteøí
netøídí vùbec a jiní si zas nedìlají hlavu
s tím, kam roztøídìný odpad správnì odloit, èím kazí snahu vech, kteøí tøídí poctivì
a správnì.
Jistì si ji vichni zvykli na stanovitì
tøídìných odpadù, kde mùete odloit do
barevných kontejnerù danou komoditu.
V naí obci je tìchto stanovi sedm. Na tøech
základních (u restaurace Eden, u Jednoty
a u restaurace U zámku) najdete vechny
kontejnery na tøídìný odpad, tedy na papír,
plasty, sklo i tetrapak. V Èerveném Záhoøí
u hasièské zbrojnice není kontejner na tetrapak, ale ten lze odloit do kontejneru na
papír èi plasty. V Èerveném Záhoøí u zahrádkáøské kolonie jsou kontejnery na plasty a sklo. Naopak na stanovitích mezi bytovkami v ulici Støíbrná Alej a u sportovní
haly v ulici Rudé armády jsou kontejnery na
plasty a papír. Kontejnery na sklo jsme na
tato dvì stanovitì neumístili hlavnì proto,
aby pøípadný hluk neruil okolní obyvatele.
Avak chybìjící kontejnery na sklo jsou nejpravdìpodobnìjí pøíèinou toho, e tato stanovitì nejsou vyuívána v takové míøe, jak
jsme pøedpokládali, co je velká koda. Pøestoe vzdálenost obou míst od nejnavtìvovanìjího stanovitì u Jednoty je pomìrnì
malá, radìji obèané odloí pøivezený odpad
vedle ji plných kontejnerù, ne by s ním
popojeli do vedlejí ulice a vyuili kontejnerù poloprázdných.
A co do kterého kontejneru patøí nebo
naopak nepatøí? Do modrých nádob na
papír mùete ukládat noviny, èasopisy, reklamní letáky, krabice, lepenku, kartony, kanceláøský papír a seity. Nepatøí do nich
mokrý, mastný nebo jinak zneèitìný papír.
luté nádoby na plasty jsou urèeny pro plastové nádoby a láhve, PET láhve od nápojù,
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STØÍPKY Z OBCE
❖ A do konce èervna je moné podávat á-

výrobky z plastù, kelímky od jogurtù, krabièky od pokrmových tukù, sáèky, fólie a
polystyren. Nevhazujte do nich plastové
trubky a podlahové krytiny. PET lahve je
nutné selápnout a zaroubovat, aby nezaplòovaly velký prostor. Do zelených kontejnerù na sklo nepatøí porcelán, keramika, kameny, drátìné sklo a zrcadla. Do oranových kontejnerù patøí nápojové kartony od
dusù, mléka a dalích výrobkù.
Na stanoviti u sportovní haly jsou jetì
dalí kontejnery, které vak neslouí pro
odkládání odpadù. Do èerveného kontejneru spoleènosti Asekol mùete odloit vekerá drobná elektrozaøízení z kanceláøe
i z domácnosti, s výjimkou záøivek (napø.
poèítaèe a jejich pøísluenství, tiskárny, kalkulaèky, audiotechnika, telefony...), a také
baterie a akumulátory.
Do vyího bílého kontejneru spoleènosti
TextilEco patøí èistý a suchý textil (vekeré
odìvy, bytový textil - záclony, závìsy, povleèení, potahy, ubrusy a deky, mono i taky
a batohy) zabalený v zavázaných (zauzlovaných) igelitových pytlích/takách, dále
také spárované (svázané) boty, hraèky plastové, elektronické a plyové. Do sbìrného
kontejneru urèitì nepatøí zneèitìný nebo
mokrý textil, matrace, molitan, koberce, netextilní materiály, komunální odpad a elektrospotøebièe.
A na závìr jetì krátké èíselné ohlédnutí
za loòským rokem. Spoleènost RUMPOLD,
s.r.o., která se stará o vývoz kontejnerù tøídìných odpadù, vyvezla v r. 2014 z naich
stanovi 9,112 t plastù, 8,68 t skla, 10,254
t papíru a 0,58 t tetrapakù. Spoleènost TextilEco, a. s. (døíve Revenge, a.s.) odvezla
v loòském roce z naí obce 3337 t odìvù,
textilu, obuvi a hraèek.
Za Oú Chotoviny Hana Heømánková

V sobotu 4. dubna 2015 probìhla v Chotovinách pøed prodejnou Jednoty, spotøebního
drustva, soutì O NEJHEZÈÍ
MALOVANÉ VELIKONOÈNÍ VAJÍÈKO.
Soutìící dìti pøinesly vajíèka
zdobená rùznými technikami.
Kadý úèastník obdrel èokoládová velikonoèní vajíèka
a dalí vìcné ceny - napø. dìtské
nástìnné hodiny, penìenku, svaèinové boxy
plné dobrùtek.
Akce se dìtem moc líbila
a doufáme, e pøítí rok
se sejde jetì více soutìících.
Za èlenskou radu Jednoty:
Hana mejkalová,
Anna Beneová

dosti o pronájem peèovatelských bytù. Formuláøe ádostí a nutných pøíloh jsou k dispozici na OÚ v Chotovinách u paní Knotkové nebo si je mùete stáhnout na webových stránkách obce: www.chotoviny.cz .
❖ V souvislosti s blíícím se dokonèením peèovatelských bytù ustanovila rada obce komisi, jejím úkolem je navrhnout radì obce
obsazení tìchto bytù dle stanovených podmínek a pøipravit návrh nájemní smlouvy.
Komise bude pracovat ve sloení Marie Knotková, Jiøina Krätzerová a Naïa Hruková.
❖ Obec Chotoviny podala ádost do OP ivotní prostøedí. Poádali jsme o nákup traktorového nosièe kontejnerù a o kontejnery
na svoz bioodpadù. ádost byla Státním fondem ivotního prostøedí akceptována, koneèné stanovisko zatím nebylo sdìleno.
❖ V mìsíci dubnu mìly být zahájeny práce
na opravì komunikace v Øevnovì pod návesním rybníkem a komunikací ve støedu
Sedleèka. Opravy firma STRABAG odloila
z dùvodù organizaèních a patného poèasí
na mìsíc kvìten a èerven. Ve smlouvì o dílo
je termín dokonèení oprav stanoven do
30. 6. 2015.
❖ Obec Chotoviny obdrela dotaci od Jihoèeského kraje ve výi 150 937,81 Kè. Peníze jsou z Fondu Solidarity EU a jsou urèeny
na refundaci nákladù spojených s povodnìmi v roce 2013.
❖ Státní fond dopravní infrastruktury sdìlil
naí obci, e neschválil poskytnutí pøíspìvku na akci Stavební úpravy komunikací
v Chotovinách. RO rozhodla o podání ádosti do 2. kola s uzávìrkou 19. 6. 2015.
❖ RO schválila své zástupce do Rady koly
pøi Z a M Chotoviny. Jsou jimi pánové Václav Praák, Marek Moos a Libor Hrstka.
❖ RO schválila ádost o pøíspìvek na vytvoøení pracovních pøíleitostí v rámci veøejnì
prospìných prací. Od kvìtna se o poøádek
v obci bude starat dalích pìt pracovníkù
pøidìlených Úøadem práce v Táboøe.
❖ RO schválila zøízení Centra sportu pøi Z
a M Chotoviny. Cílem tohoto projektu je
zlepení podmínek pro pravidelné pohybové aktivity ákù.
❖ Obec Chotoviny získala od Jihoèeského kraje pøíspìvek ve výi 265 000,- Kè na nákup
hydraulického vyproovacího zaøízení.
❖ Z Programu obnovy venkova Jihoèeského
kraje získala nae obec 150 000,- Kè na plynofikaci obecního úøadu, 48 000,- Kè na
úhradu úrokù z úvìru na výstavbu sportovní haly a èástku 67 000,- Kè obdrí nae
obec od Mikroregionu Venkov v rámci projektu Svìtlo pro Mikroregion Venkov (úsporná svìtla).
❖ Nabídka pro chotovinské podnikatele - bezplatnì prezentovat svoji firmu na webových
stránkách obce - stále trvá. Máte-li o tuto
slubu zájem, kontaktujte paní Knotkovou,
tel. 380 284 295.
❖ Upozornìní:
V souvislosti s Tradièní PRODEJNÍ VÝSTAVOU KVÌTIN bude ve ètvrtek 7. 5.
v 18.00 hodin uzavøen prùchod za
sportovní halou. Uzavírka bude trvat
do nedìle 10. 5. do 15.00 hodin. Dìkujeme za pochopení.
Mgr. Zdenìk Turek
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MONÁ BY MOHL PADNOUT NÁVTÌVNICKÝ REKORD
Od pátku 8. kvìtna do nedìle 10. kvìtna budou Chotoviny po roce znovu vzhùru nohama.
Chystá se toti tradièní zahrádkáøská výstava. O pøípravách jsme si povídali s pøedsedkyní
místní organizace Èeského zahrádkáøského svazu ing. Miroslavou Bauerovou.
n Zaèátek letoní výstavy se blíí. U zaèíná- výboru musíme nápad zrealizovat, pøipravit ve,
co je tøeba a dotáhnout vìci do konce.
te být mírnì nervózní?
Ani ne, je to sice nároèné období, je to fofr, ale n Jaké je tedy letoní téma?
pøípravy natìstí probíhají standardnì jako ka- Letoní téma výstavy bude pøekvapením, a to
dý rok. Pøípravám se vìnuje uí výbor naeho i pro vìtinu naich èlenù. Pùvodní námìt tospolku, kadý má svùj úkol, který se snaí co nej- ti nevyel, take jsme museli zvolit náhradní
lépe plnit. Hlavní realizátorkou výstavy je Hanka øeení. Co to je, to neprozradím, pøijïte se poSedloòová, ta u ví, co a jak.
dívat.
n Pøípravy na tak velkou akci vyadují nìko- n Chotovinská výstava u si získala vìhlas
lik mìsícù. Je to tak?
po celé republice. Odkud jezdí návtìvníci?
Já vlastnì zaèínám u v lednu, hlavnì s papírová- Ohromnì nás tìí, e výstava má skvìlý kredit
ním a pøípravou podkladù. Pak se scházíme, vy- a lidé sem jezdí i z velké dálky. Dokonce a z Momyslíme téma, rozdìlíme si, kdo co bude dìlat. ravy. Snaíme se o kvalitu, aby se k nám lidé rádi vraceli. A myslíme i na dobrou
Vìtinou ta hlavní práce zùstane na 3 - 4 lidech. propagaci. Máme webovou stránku, kde jsou vekeré informace, podporuje nás
Padají sice rùzné nápady, ale tím to konèí. My ve Èeský zahrádkáøský svaz i dalí organizace.
n Myslíte si, e by letos mohl padnout
návtìvnický rekord?
Poèet návtìvníkù se pohybuje kolem 7 tisíc. A letos by rekord klidnì mohl padnout.
Samozøejmì klíèové bude poèasí, kdy bude
hezky, lidé pøijdou ve vìtím poètu. Letos je
ale navíc pátek státním svátkem, lidé budou mít volno a mohlo by se to projevit.
n Pøípravy finiují, kolik lidí je do poøádání výstavy zapojeno?
Z naeho spolku je to 40  45 lidí, poèítám
i nae malé zahrádkáøe a sleèny zahrádkáøky. Podílejí se na prodeji i organizaci, u na
podzim se osvìdèili a jejich nadení bylo
úasné. Pomáhají nám i hasièi, zaøizují hlavnì parkování. V pátek jich pøijde 8, v sobotu
6 a v nedìli u ménì.
n Co je na výstavì nejvìtí starostí?
Na zaèátku je velká neznámá, kdo se vlastnì z naich èlenù aktivnì zapojí. Kromì toho,
e jsme organizátoøi, tak jsme zároveò i prodejci. A pak je starostí navézt materiál, ve
zaplotit, pøipravit výzdobu. Vìtina èlenù
spolku jsou eny, take stany stavìt nemusíme, to necháváme na muích.
n Jezdíte urèitì i na jiné výstavy. Jak si
stojí ve srovnání s konkurencí ta chotovinská?
Velké výstavy nepoèítám, ale v kategorii tìch
meních patøíme ke pièce. Vynikáme dobrou organizací, servisem i èasto originální
výzdobou. Nikdo nám nechce vìøit, e si to
dìláme sami a ne profesionální zahradníci.
n Na co se letos mùeme tìit?
Je to jarní výstava, take jako kadý rok nebude chybìt sadba, letnièky, trvalky, pokojové rostliny, okrasné keøe. Pøijede i kolka
z Beneova s rùemi, rybízy a angrety. Pány
jistì zaujme zahradní technika a samozøejmostí je bohatá nabídka obèerstvení.
n Výstava je skvìlá, ale je to i spousta
práce. Stále to vá spolek baví?
Baví nás to stále, i kdy základna èlenù stárne, objevují se rùzné zdravotní tìkosti. Ale
vichni pracují s nadením a na výstavu se
vdycky vichni moc tìíme.
Rozhodnì se pøijïte podívat!
DM
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JÍDLO A HISTORIE

Je velkým omylem tvrdit, e
jídlo a historie spolu nesouvisí.
Na lidové rèení, e cesta k srdci
vede aludkem, pøísahaly eny
odedávna a moudré matky po
staletí pøedávaly tuto odvìkou
pravdu svým dcerám a vnuèkám. Zalistujeme-li starými kuchaøskými knihami, snadno zjistíme, e vekeré snaení en
vdy smìøovalo k maximálnímu
uspokojení ivitele rodiny a pána domu. Jeho porce jídla zpravidla pøesahovala porce ostatních èlenù rodiny, a to nejen
kvantitou, ale hlavnì kvalitou.
Kultem dobrého a kvalitního
jídla se stala pøedevím Francie.
Pøísluníci tohoto národa také
dodnes pobudou u jídla výraznì déle, ne je tomu u jiných
národù. Klasickou historickou
osobností v uspokojování svých
milencù prostøednictvím aludku byla známá Madame de
Pompadur, milenka Ludvíka XV.,
který pro tuto vlastnost této
enì zcela propadl. Její jediné
slovo mìlo moc sesadit kteréhokoli ministra èi vojevùdce.
Významné osobnosti si byly vìdomy, e její pøátelství má cenu
zlata a její nemilost se rovná ivotní katastrofì. Pompadurka
svého milence hýèkala neuvìøitelnì skvostnými pokrmy a záhy
z nìj udìlala prvotøídního labuníka. eptalo se, e dokonce
svého milence nauèila vaøit.
To málo moudrá Marie Antonieta, dcera Marie Terezie, která
ve svých patnácti letech vstou-

pila do nepøíli astného manelství s francouzským dìdicem
trùnu, mìla jinou váeò. Bylo to
mléko, které v drahocenných
álcích nechala vytrvale servírovat tìm nejvzácnìjím hostùm. A kdy hladovìjící Francouzi volali po chlebu, jejich královna jim vzkázala, aby - kdy nemají chleba - jedli buchty a koláèe.
Za nejvìtího labuníka v celé Francii byl ve své dobì povaován Telleyrend, biskup z Autunu a jeden z nejdùleitìjích
Napoleonových poradcù. Ten si
za svého vrchního kuchaøe vybral nejvìtího gastronomického genia té doby, proslulého
Caréma, jeho mistrovství Francie dodnes vdìèí za svou povìst. Je zajímavé, e Napoleon
se tìchto hodokvasù zúèastòoval jen málokdy a jetì velice
nerad. Jedl nepravidelnì, hltal
a smysl jídla vidìl pouze v zaplnìní aludku. Jedl hlavnì kotlety a jeho kuchynì musela fungovat tak, aby Napoleon mìl
kadé jídlo naprosto èerstvé
a k dispozici v kteroukoli denní
i noèní hodinu. Jeho druhým
oblíbeným jídlem se stalo kuøe
a lá Marengo. Napoleon u tohoto mìsta zvítìzil v rozhodující
bitvì a vítìzství chtìl jak se patøí oslavit. Proto poruèil, aby
k slavnostní veèeøi byla kuøata.
Vojenská kuchynì ale na takovou vìc nebyla pøipravena, a tak
se kuchaøi rozebìhli po vesnicích a pøinesli, co jim pøilo pod

BLAHOPØEJEME JUBILANTÙM

Svá významná ivotní jubilea oslavili nebo v nejbliích dnech oslaví tito nai obèané:
60 let Ing. Vladimír Fürbach, Chotoviny
Ladislav Skalický, Chotoviny
Jaroslav iman, Chotoviny
Naïa Hruková, Èervené Záhoøí
75 let Vladimír Novák, Øevnov
85 let Milada Prchlíková, Polánka
Vem jubilantùm pøejeme do dalích let pevné
zdraví a mnoho spokojenosti a osobní pohody .
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Chotovinské
slavnosti 2015
Váení spoluobèané, srdeènì Vás zveme na letoní Chotovinské slavnosti,
které se konají dne 15. srpna na høiti
TJ Sokol Chotoviny. K tanci i poslechu
hraje Budvarka, v souèasnosti jedna z naich nejúspìnìjích
dechových kapel. Dokladem úspìnosti a popularity tìlesa
jsou ádosti o jeho vystoupení pro domácí a zahranièní publikum, mnoství nahraných zvukových nosièù a èetné poøady
v Èeském rozhlase a v Èeské televizi. Velké úspìchy sklízí na
území Rakouska, Nìmecka a znaèný ohlas a zájem vzbudila
i na svém turné v Èínì. Své taneèní a hudební umìní nám
pøedvede sobìslavský spolek lidových tancù Chasamladá. Veèerní zábavu zajistí kapela EDEN. Èeká nás slavnostní otevøení
domu s peèovatelskými byty. Pro dìti budou pøipraveny soutìe za sladké odmìny a pro dospìlé prohlídka autosalonu
v okolí kostela. V podveèerních hodinách probìhne v kostele
kytarový koncert p. Vrtiky a pøátel. Otevøena pro veøejnost
bude opìt kuelna. Tìit se mùeme na slosování vstupenek
a ji tradièní jarmark, kde mùete prohlíet, nakupovat a èerpat
inspiraci. Tímto zároveò prosím opìt vechny tvoøivce z Chotovin a blízkého okolí o úèast na naem jarmarku.
. Petrásková
ruku. Kuøata, cibuli, ampiony,
olivy, rajèata a vejce. Vem výteènì chutnalo a nový pokrm
byl na svìtì. Pøipravuje se dodnes.
Po Napoleonovì korunovaci
v roce 1904 pøestaly být zasílány pozvánky k jeho tabuli. On
sám se u tabule nezdrel déle
ne patnáct minut a jídlo polykal jetì rychleji, ne v døívìjích letech. Významní historici
tvrdí, e Napoleonùv sklon k nepravidelnému stravování, rychlému jídlu a tím i zpùsobenému
patnému zaívání, mìly vinu
i na jeho dvou rozhodujících
porákách - u Borodina a u Lipska.
Nebylo divu, e èlovìk s tak
malým smyslem pro kulturu jídla
a stolování nemìl v lásce své
bliní s opaèným zamìøením.
Klasickým pøíkladem toho byla
okouzlující Julietta Récamierová, manelka významného bankéøe a spisovatelka, která vedla
nejslavnìjí salón své doby. Pohotìní v nìm bylo bezpøíkladné, jedineèné a velkorysé. Vinný sklep chytré a nádherné Julietty byl vynikající a zdál se být
nevyèerpatelný. Napoleon tuto
enu pøímo zboòoval, ale nael u ní jen málo pochopení. Na

tuto pohanu nikdy nezapomnìl
a kdy se Juliettin manel po
èase dostal do finanèních potíí a Napoleona ádal o pomoc,
císaø ho odmítl se slovy: Nepodporuji dùm, kde se roènì
vydá 300 000 frankù za kuchyò!
Kult vybraného stolu oil jetì jednou, a to na vídeòském
kongresu, který mìl rozhodnout
o uspoøádání nové Evropy. Poraenou Francii na nìm zastupoval Talleyrend, který do Vídnì pøivezl mocnou zbraò - mága
kuchaøského umìní Antonia
Marie Caréma. Historici se shodují, e to byl právì Caréma, který svým kulináøským umìním
Talleyrendovi dopomohl k úspìchu v celém jednání a jeho výsledku. Stojí za zmínku, e také
hostitel Metternich se nechtìl
dát zahanbit a svému mladému
kuchaøi poruèil, aby pro kongres
zhotovil dort originální chuti.
Tak se také stalo a nový dort mìl
obrovský úspìch. Jeho mladý
tvùrce se jmenoval Franz Sacher
a dort byl nazván jeho jménem.
Jak víme, Sachrùv dort dodneka vítìznì pøeil vechna svìtodìjná rozhodnutí kongresových
politikù.
Jaroslav Wimmer

Nový obèánek
Julie Veèeøová
Èervené Záhoøí
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Kuelkáøský roèník 2014/2015 skonèil
DOHRÁNO, DOBOJOVÁNO, DOKOULENO!!! Roèník 2014/2015 kuelkáøských soutìí je minulostí.
Hodnocení jednotlivých soutìí pøipravili vedoucí drustev. Urèitì
podìkování zaslouí vichni, kteøí se letos podíleli na výsledcích
oddílu i jednotlivcù. Hráèùm dìkuji za pøístup a vìnovaný èas,

rodièùm mladých nadìjí za výdr a pevné
nervy. Nakonec je vidìt i krásné výsledky a výhled do budoucna.
Vem pøeji hlavnì pevné zdraví, krásné léto a odpoèinek.

Pøehled výsledkù pravidelných kuelkáøských soutìí 2014 / 2015
Drustvo A  Divize Jih

Chotoviny  TJ Sokol Slavonic 2586 - 2489  6 : 2
Bartoò 450,
Køemen 432, Foøter 414, Hrstka 437, Bervida 408, Hein 445.
Na domácí kuelnì jsme pøivítali tým ze Slavonic, který té bojuje o vítìzství
v soutìi. Nelehkého soupeøe jsme kvalitními výkony pøehráli a nakonec
hladce zvítìzili. ance na postup stále ije.
PSJ Jihlava  Chotoviny
2752 - 2671  6 : 2
Hrstka 479,
Køemen 434, Hein 453, Foøter 448, Bartoò 422, Bervida 435.
Bohuel pøed tímto utkáním jsme u vìdìli, e ani výhra nám nezajistí
postup. Soupeø, který v závìru sezóny nael formu, pøedvedl jeden
z nejlepích výkonù v této sezónì. I pøes naí bojovnost jsme na soupeøe
nestaèili, a tím jsme pøili i o stupnì vítìzù.
Chotoviny  TJ Slovan J. Hradec 2628 - 2377  7,5 : 0,5 Bartoò 456,
Køemen 455, Foøter 419, Hrstka 451, Bervida 412, Hein 435.
V posledním utkání v tomto roèníku jsme zahráli vyrovnané výkony a tím
jsme soupeøi nedali vùbec anci. Závìreèné body zùstávají doma.
Tento roèník se nesl ve znamení bojù o postup do 3. ligy. O vyrovnanosti
této soutìe svìdèí tabulka, kdy do rozdílu 4 bodù se velo 7 týmù, co jen
znaèí o kvalitì týmù a kadé zaváhání se bohuel trestá. Z 13 zápasù hraných doma jsme dovedli zvítìzit 12 krát. V tom byla nae síla. Na venkovních kuelnách se nám daøilo té vítìzit, ale v urèitých utkáních nám chybìlo
to povìstné tìstíèko. Co øíci závìrem? Po loòském druhém místì je ètvrté
místo urèitým zklamáním. Pøi pohledu na tabulku nám vak opravdu chybìlo málo, abychom mohli slavit. Chtìl bych podìkovat vem hráèùm za
pøístup k zápasùm a tréninkùm. Pøání pro pøítí sezónu bych mìl asi jediné
- pøeklopit to tìstíèko na naí stranu a vyhrát Divizi.
Honza Bartoò.

Drustvo B  Krajský pøebor

TJ Sokol Sobìnov  Chotoviny B 2589 - 2597  4 : 4
Kuèerová 456,
Chobotský 427, Svatoová 417, Filip 432, Makovcová 437, Køemenová L. 428.
Poslední kolo tohoto roèníku zajídíme do Sobìnova. Bohuel nìkteré
dílèí neúspìchy posledních naich zápasù nás pasovaly do role moného
sestupujícího. Aby se tak nestalo, musíme bodovat. Navíc nejede nemocný Jirka, a tak ho nakonec skvìle nahrazuje zkuený Milo Filip.
Padavá kuelna v Sobìnovì nám vyhovuje a také to od prvního hráèe
potvrzujeme. Honza získává první bod a 26 kuelek k dobru. Iva hraje
dobøe, ale necelou devítku prohrává. U loni nám Gábina pøedvedla, e
v Sobìnovì je z nás nejlepí, a letos vem pøímo vytøela zrak. Nejlepím
výkonem utkání poráí svého soupeøe o deset. Vedeme 2:1 a 28 døívek.
Bohuel neèekanì je to poslední bod ze hry. Milo, Ája i Lenka bodovat
nedokáou, i kdy výkony na to mìli. Soupeø byl vdy jen o pár kuelek
lepí. Dokázali vak z tìch 28 ztratit jen 20 a zbylých 8 døev nám vyneslo
dalí dva body. Dovedete si pøedstavit tu atmosféru? To byste tam museli
být! Myslím, e je to zcela zaslouená remíza. Tento bod nás nakonec
posunul na desátou nesestupovou pøíèku. Take HURÁ!!!
Ji tøetí sezóna novì poskládaného B drustva je u konce. Bohuel zatím
vechny tøi se nakonec odehrály v duchu záchranných bojù o setrvání
v soutìi. Ta letoní u mìla být jiná, lepí. Víme, kam jedeme, jak se tam
hraje, co a kdo nás tam èeká. Zisk sedmi bodù z venku je lepím prùmìrem
v celkovém hodnocení drustev a tady mùeme být spokojeni. Bohuel se
nám stále nedaøí dohrávat dobøe rozjeté domácí zápasy. Na vlastní kuelnì
jsme ztratili celou polovinu zápasù. Tady jsme na posledním místì v hodnocení v zisku bodù na domácí pùdì. To je dùvodem proè stále okupujeme
poslední místa v tabulce. Letos se nám nevyhnula ani marodka. Ze zdravotních dùvodù nehrál Míra Zeman, jen tøetinu jara odehrál Honza Chobotský.
Ze studijních dùvodù nemá 100% úèast ani Hanka Køemenová. Ta se v poøadí
jednotlivcù umístila na skvìlém sedmém místì. Jejich absence byla znát
vdy právì doma.
O to víc museli bojovat ostatní. Hráli a trénovali, hráli a obèas uklízeli, a zase
hráli. Vichni proto zaslouí pochvalu a podìkování. Cíle pro novou sezónu si nedáváme. Na konci prázdnin se, doufám, sejdeme ve stejné sestavì
a uvidíme. Dùleitá je radost ze hry a jetì více divákù. Pak u jenom komentáøe plné pìkných (naich:)) výsledkù. Kamarád kuelkáø Jirka Svaèina.

Drustvo D  Okresní pøebor

JDEME DO FINÁLE!!! Ale v konkurenci takových týmù, které vechny chtìly
získat titul a postup do kraje, jsme u nyní vlastnì vítìzové!
Finále:
KK Loko Tábor C  TJ Chotoviny D 2560 - 2572  4 : 4 mejkalová 478,
Kubeová 453, Otradovec 442, Nový 412, mejkal 387, Filip 400.
V první dvojici nastupuje Anièka s Petrem. Oba podávají skvìlý výkon,
ale k velké smùle Anièka svùj duel prohrává o jednu kuelku. Petr vítìzí
o 53. Ve druhé dvojici jde Michal s Láïou. Michal hraje solidnì, ale na
soupeøku to nestaèí a prohrává o 20. Láïa se s vypìtím vech sil snaí
alespoò neprohrát o moc. Take stav pøed poslední dvojicí je 3:1 pro
soupeøe, ale stále vedeme o 16 kuelek. Do boje jde Klárka a Milo,
nae opory. Ale soupeø si do poslední dvojice také nechal své nejlepí
hráèe. A tak nastupuje Radim Mare a Zdenìk Samec. Klárka vak podává skvìlý výkon, daøí se jí úplnì ve, a poráí Radima o 31 kuelek. Milo
nemá úplnì svùj den, ale daøí se mu udren skóre o 12 kuelek, a tak
nakonec zápas konèí remízou. A to je pro Loko velké zklamání.
TJ Chotoviny D  KK Loko Tábor C 2341 - 2345  4 : 4
Otradovec 420,
Kubeová 400, mejkalová 375, mejkal 378, Nový 378, Filip 398.
Nastal den D. První jde, jak jinak, ne Anièka. Umí sice zahrát lepí
èíslo, ale na soupeøe její ètyøstovka staèí. Klárka jde druhá, a co lo
minulý týden na Loko, tak doma se nedaøí. Petr jde do boje a soustøedìným výkonem poráí soupeøe o 29 kuelek. Láïa nepøekvapí, ale zahraje svoje èíslo a podrí nadìje. Stav po ètyøech hráèích je 2:2 a prohráváme o 27 kuelek. Atmosféra houstne a Michal jde na to. Co dodat k
výkonu 370 kuelek, snad jen podìkovat soupeøi, který to dotáhl na
pouhých 348. Bod pro nás, ale stále jetì prohráváme o pìt kuelek.
Milo jde poslední a má nai plnou dùvìru. Jene nic nejde hladce a
nervy jsou opravdu napnuté k prasknutí. Nakonec poráí Radima Maree
o pouhou jednu kuelku. Tím pro nás získává ètvrtý bod, ale na kuelky
prohráváme o 4, a tak zápas konèí opìt remízou. Podle rozpisu soutìe
je jako dalí kritérium pro urèení vítìze okresního pøeboru lepí souèet
poraených kuelek, a to máme po dvou zápasech my o 8 kuelek.
A to u kuelnou znìjí vítìzné chorály MISTØI, MISTØI, MISTØI!!!!!!
Celkem dvouutkání play-off:
TJ Sokol Chotoviny D  KK Lokomotiva Tábor C 4913 - 4905  8 : 8
Gratulujeme naemu déèku, vem jeho hráèùm, hráèkám a nehrající
kapitánce Pavlínì Otradovcové za pøináené tituly a vzornou reprezentaci oddílu.

Závìreèné tabulky
Drustvo A  Divize Jih
Drustvo B  Krajský pøebor
1. TJ Sokol Slavonice
34
2. TJ Tøebíè B
34
3. TJ Start Jihlava
32
4. TJ Sokol Chotoviny
32
5. TJ Sokol Èastrov
31
6. KK Slavoj irovnice
30
7. TJ Centropen Daèice D
30
8. TJ Slovan J. Hradec
25
9. TJ Nové Mìsto na Moravì 24
10. TJ Jiskra Nová Bystøice
23
11. TJ Nová Vèelnice
21
12. CHJK Jihlava
17
13. KK PSJ Jihlava B
16
14. TJ Nová Ves u È. B.
15
Jednotlivci  umístìní / prùmìr:
14. Hein 442, 18. Hrstka 440,
27. Bartoò 435, 29. Foøter 434,
58. Vacko 423, 62. Køemen 419,
bez umístnìní Bervida 423.

1. KK Èeský Krumlov
30
2. KK Lokomotiva Tábor
26
3. TJ Sokol Sobìnov
25
4. TJ Jiskra Nová Bystøice B 23
5. TJ Kunak
22
6. TJ Sokol Nové Hrady
22
7. TJ Spartak Sobìslav
22
8. TJ Dynamo È. Budìjovice 20
9. TJ Loko È. Budìjovice
20
10. TJ Sokol Chotoviny B
19
11. TJ Tatran Lomnice n./Lu. 18
12. TJ Sokol Písek A
17
Jednotlivci  umístìní / prùmìr:
7. Køemenová H. 431,
38. Kuèerová 414,
46. Køemenová L. 409,
49. Svaèina 408,
50. Makovcová 408,
56. Svatoová 403,
57. Chobotský 403.
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Mistrovství Èeské republiky 2015 /25.  26. dubna2015/

Poslední dubnový víkend byl vybrán pro turnaje vech kategorií k zisku titulu Mistr Èeské
republiky. Z naeho oddílu se letos do závìreèných bojù kvalifikovali Iva Svatoová - juniorky,
a David Bartoò - áci.

Juniorky 120 hs  Praha ikov

Iva na velké akci urèitì nezklamala, ale její
výkon 495 kuelek a 30. místo v disciplínì 120
hs nestaèil na nejlepí soupeøky. Bohuel jí tím
utekl postup do nedìlního startu kombinace
a finále o 15 døev. V kombinaci pak 2 x 120 hs
vítìzí Vlasta Kohoutová ze Slavie Praha - 1117
(547+570) a v nedìlním finále Lucie Nevøilová,
KK Blansko náhozem 574 kuelek.
Do dalí kariéry Ivy jistì dobré zkuenosti
a hezké vzpomínky. Dìkujeme!
áci 100 hs + sprint 2 x 15 hs  Vrchlabí
Na mistrovství ÈR ákù lze postoupit buï
z finálového turnaje PMN nebo z krajského mistrovství. Naemu hráèi Davidu Bartoòovi se podaøilo stát se v Nových Hradech mistrem Jihoèeského kraje. Do Vrchlabí odjídìl s nadením z úèasti

na mistrovství republiky a zároveò s obavou, jak
obstojí v konkurenci 28 nejlepích hráèù.
První den se hrálo 100 hs, tedy klasická dospìlácká stovka. Z výkonù, které kluci podávali,
klesala brada i dospìlým hráèùm. Mistrem republiky se stal Dominik Schüller z Ratíkovic,
který dokázal srazit na konci hry 6 devítek / hodovek za sebou a dosáhl tak èísla 517.
David si vylosoval startovní èíslo 25, byl tedy
v poslední rundì a vìdìl, e musí nahrát alespoò 432, aby postoupil do druhého hracího dne.
Jeho dosavadní rekord v této disciplínì byl 403.
David hrál fantasticky (plné 170 + 155 kuelek),
udrel nervy na uzdì, dokonale vyuil prostøedí
padavé kuelny a porazil celkem 459 kuelek.
Dosáhl tak na nádherné 8. místo. Na druhém
a tøetím místì za shodných 490 bodù se umístili
Jaroslav Soukup - SKK Jièín a David Chaloupka Loko Trutnov. Opravdu nevídané výkony.
Druhý den hrálo 16 hráèù vyøazovacím zpùsobem disciplínu sprint 2 x 15 hs. Zde David narazil na vyrovnaného soupeøe, mìl o trochu ménì

NOVÉ KNIHY
Michal Fieber  KOLA DETEKTIVÙ.
Vradu homosexuálnì orientovaného spisovatele a uèitele soukromé
literární a zpravodajské akademie
tentokrát vyetøuje nejen policie
a kolega obìti, exkomisaø Houdek,
ale i dvanáct posluchaèù jeho semináøe tvùrèího psaní detektivek.
Milue Dovrtìlová  VRADA NA
DRUHOU. Probudit se ve spoleènosti
krásné eny mùe být samozøejmì
pøíjemným záitkem. Ovem pokud
máte na hlavì krvácející ránu, zmínìná dáma je bez ivota, a vy si ke
vemu jetì nic nepamatujete, pak
o pøíjemném záitku lze jen tìko
hovoøit ...
Jo Nesbö  LOVCI HLAV. Ve svém
dalím románu autor bestselleru
Nemesis uvádí na scénu nového hrdinu. Roger Brown je podle svého
vlastního názoru nejlepí a nejhùøe
placený lovec hlav (headhunter)
v Norsku, má pøíli krásnou enu
a pøíli drahou vilu, a proto si musí
pøivydìlávat krádeemi umìleckých
dìl. K tomu vyuívá kontaktù, které
získává pøi své práci.
Monika Peetz  SEDM DNÍ BEZ.
Pokraèování bestselleru Úterní eny.
Úterní eny se odjídìjí postit. Pìt
rozdílných pøítelkyò má spoleèný cíl.
Heslo dne zní: zpomalit, proèistit
se, zhubnout. Na svùj kadoroèní

výlet se vydávají do osamìle
leícího hradního hotelu Achenkirch.
Anselm Grün  ROK, KDY ZEMØEL
MÙJ OTEC. Leo Fijen a Anselm
Grün, televizní moderátor a známý
benediktin, jsou dnes pøátelé. Nìjakou dobu si dopisovali o zcela osobních zkuenostech: o louèení a umírání, o zármutku, bolesti, osamìlosti,
ale i o rodinných poutech, o hledání
smyslu ivota a veho, co vede k jeho
plnosti. Kniha nabízí posilu v naich zkoukách, ale také nás zve
k tomu, abychom se vánì zabývali
otázkou, co zde jednou zùstane po
nás. Jde o èetbu oslovující, hutnou,
místy a dojemnou. Dopisy nebyly
pùvodnì psány s úmyslem zveøejnìní, take z nich dýchá veliká autentiènost a upøímnost. Leo Fijen je
autor dokumentárního cyklu o evropských kláterech, který vysílá TV
Noe.
Lucie Dvoøáková  VÌNCE, DEKORACE A OZDOBNÁ VAJÍÈKA.
Monika Vacková  NÁ OSUDOVÝ
MADAGASKAR. Dvì nezapomenutelné cesty, které dìlily skoro pøesnì
tøi roky, podnikli Monika a Jirka Vackovi na tento unikátní ostrov v Indickém oceánu nedaleko afrického
kontinentu. Pøi první návtìvì se témìø neznali, a pøi druhé se naopak
na ostrov vrátili ji jako manelé.

tìstí, a vypadl hned v prvním kole.
To ale vùbec nevadilo. I tak byla
úèast na Mistrovství ÈR ve Vrchlabí obrovským
záitkem a zkueností. K dosaenému výkonu gratulujeme!

Pohár mladých nadìjí 2014/15

V 19. roèníku Poháru mladých nadìjí - Bellatex tour jsme letos mìli hned pìt zástupcù. Nováèci Jana Bartoòová, Miroslav Smr a Danny
Pultar sice nedosáhli oslnivých výsledkù, ale poctivì jezdili na turnaje a sbírali zkuenosti. Ji
ponìkolikáté se PMN úèastnili David Bartoò
a Pavel Makovec, oba v kategorii starích ákù.
Nìkteré z jejich výkonù slibovaly nadìji na postup do finálové estnáctky. Forma jim vak nevydrela na vech est turnajù a v obrovské konkurenci 129 hráèù zùstali pøed branami. Pavel na
19. a David na 21. místì Gratulujeme!

V novém roèníku 2015/2016
se na vás opìt tìíme.

První poznání bylo s batùky
na zádech, druhé na jejich
oblíbených kolech. Poznali
jak známá turistická místa
a národní parky, tak odlehlé oblasti,
kam turista málokdy zavítá, vyzkoueli snad vechny moné zpùsoby
dopravy po ostrovì a setkali se
s mnoha pøíjemnými Malgai.
Monika a Jirka Vackovi  JAPONSKO & KOREA. Netradièní svatební
cesta Moniky a Jirky Vackových témìø navazovala na jejich úspìnì dokonèenou cestu po Jiní Americe,
o které píí ve své první knize Pøes
Altiplano na svatbu. Tentokrát s nimi
za 73 dní projedete vechny ètyøi
hlavní japonské ostrovy a Jiní Koreu.
Hana Proková  JAHODY SE LEHAÈKOU. V povídce Na pozadí laboratoøe zkoumá vìdec bujení
zhoubného nádoru, ale pøitom sám
je obìtí nièivé, neznatelnì narùstající tragédie.
Pavel Jansa  PØÍPAD SAMOROST.
Major kriminálky se pokouí objasnit zmizení vydavatele Heømana,
spoøádaného obèana, vzorného
manela a zábavného spoleèníka.
Václav Gruber  NOCI S ÏÁBLEM.
Marek Adamovský je zkuený
a úspìný chirurg, který se v cizinì
dozvìdìl o pøekvapivé smrti svojí
mladí sestry Veroniky.
Peter Watt  OSEDLAT VÍTR. Zuøí

M. Vacko

válka. Patrick a Matthew Duffyovi
bojují proti nepøíteli. Patrick na polích Francie a Matthew na nebi nad
Egyptem. Mají vak dalího skrytého nepøítele, který pøedává informace Nìmcùm ...
Helmuth Nowak  SMRT SKLÍZÍ NA
KRYMU. Neuváené rozhodnutí rozdìlit síly skupiny armád Jih na dvì
samostatná uskupení vedly k drtivé
poráce u Stalingradu a neúspìnému pokusu dobýt sovìtská naftová
pole. 17. armáda, k jejím pøísluníkùm patøí i poddùstojník Erich Breitner, dostane dalí nesplnitelný úkol.
Jan Cimický  SRDCE A SKALPEL.
Ivan Piskáèek se narodil poèátkem
dvacátého století v Rusku. Jeho ivot byl pøedem naplánován - byla
mu urèena skvìlá kariéra diplomata.
Vystudoval gymnázium v Dijonu,
v Praze na Karlovì univerzitì práva
a v Paøíi diplomatickou nástavbu,
a zdálo se, e mu u ádná pøekáka
v jeho skvìlé kariéøe nestojí v cestì.
Jene v jeho rodné zemi ...
Elizabeth Lowell  OHEÒ A DÉ román pro eny.
Keleová-Vasilková  LÉK NA SMUTEK. Marièin manel umírá na rakovinu, a sotva jej s Jakubem spoleènì pochovají, tak se pár týdnù po
pohøbu od lékaøù dozvídají okující
diagnózu, která bohuel i vysvìtluje
Jakubùv znaèný úbytek na váze ...
. Petrásková
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Boje o B tøídu se pøiostøují, mui si zatím o postupu

mohou nechat jen zdát
Trenér muù, nejsledovanìjího
chotovinského týmu, Èestmír Køíka pøed zaèátkem jarních bitev
v okresním pøeboru avizoval, e chce
tým dovést zpìt mezi krajskou elitu.
Vypadá to ale, e je to pouze on, kdo
si tento cíl stanovil. Výkony jeho svìøencù rozhodnì nepùsobí tak jednoznaènì, jako to podle øeèí vypadalo a bylo by potøeba k postupu.
Je to jako na houpaèce. Týmy z dolních pozic nedìlají Chotovinským
ádný problém, s tìmi okolními, kde
se rozhoduje, u to tak slavné není.
Mui figurují na ètvrtém místì, ale

na první tým z Bøeznice ztrácí u
devìt bodù. Nic ale jetì není ztraceno, ve fotbale se mùe stát úplnì
vechno.
Nìco by se ale mìlo zmìnit. Mizerná je tréninková úèast. Kádr muù
a dorostu nám dá dohromady více
ne 20 hráèù. Na trénink jich ale pøijde pouhý zlomek. Padl dokonce rekord! Na tréninku v pùlce týdne pøili 2 hráèi, co u je celkem na zamylení. Bez tréninku nic nejde
a pokud chtìjí oba týmy postoupit,
mìly by zmìnit hlavnì svùj pøístup.
Nejen mui, ale v první øade do-

rostenci, kteøí jsou nástupci a nadìjemi chotovinského fotbalu.
Pojïme se podívat na samotné zápasy muù, které oproti tréninkùm
tak tragické nejsou. Bilance je na
jaøe: 5 zápasù - 3 výhry, 2 prohry.
Chotoviny výraznì dominují v zápasech se slabími soupeøi a také doma.
Na stadionu u kostela drí neporazitelnost u 7 zápasù! Pøevaha byla
opravdu jednoznaèná. Chotoviny Tuèapy 5:2 (2:0), Chotoviny - Vlastiboø 3:1 (2:0) a Chotoviny - Sokol
SÚ 4:1 (3:0)! Zápas se Sokolem se
vyvedl hlavnì Jordákovi, kapitánovi
týmu, který si k narozeninám vystøílel hattrick.

Ve venkovních zápasech u se tak
nedaøilo. S první Bøeznicí si mui
neporadili ideálnì. Po slibném prvním poloèase, kdy dreli remízu 2:2,
nezvládli druhou èást zápasu a nakonec smolnì prohráli 2:3. Ve druhém venkovním zápase hostil Chotoviny Radenín. Ten dal jasnì najevo, kdo je doma a sestøelil hosty 3:1
(3:0). Prohra bolela jetì o to víc,
protoe se hrálo o dùleité body,
Radenín se toti na Chotoviny nebezpeènì dotahuje.
Èasu do konce sezóny je jetì dost,
los pro Chotoviny je také celkem
pøíznivý, tak se urèitì jetì doèkáme
nìjakého skvìlého zápasu. Rozhodnì pøijïte muùm fandit!

toviny mìly hodnì tìstí. Hosté byli
v první èásti zápasu rychlejí, pohyblivìjí a hned z toho byla penalta. Tu Vèelnice nasmìrovala do tyèe,
nemusela vak smutnit, jeliko monost na opravu mìla po chvíli znovu. Kopala se zase penalta, s tou si
ale tentokrát poradil výborný brankáø imko. Gól se Vèelnici nakonec
pøeci jen podaøilo dát na konci poloèasu. Po pøestávce se hra zaèala
vyrovnávat, hosté si ale ance vytvoøili a Chotoviny hned tøikrát zase podrel imko. V závìru zápasu se do
útoku vysunul Turek, který dokázal
vsítit vyrovnávací gól. Senzace byla
dokonána pøi penaltách, ve kterých
Vèelnice dvakrát nastøelila tyè, a tak

se z bodu navíc radovali domácí.
Chotoviny  Nová Vèelnice
1:1 /PK 4:3/
Dalí derby èekalo dorostence na
høiti Meteoru Tábor. Na tento zápas
vak dorazilo pouze deset hráèù, jeliko se zápas køíil s Táborskem
a navíc jsou mejkal s Dvoøákem
zranìní. I pøes to ale dokázali v prvním poloèase Chotovintí skórovat
hned tøikrát! Nejdøíve Turek, pak
Pìkný a T. Vácha. Meteor mìl ètyøi
hráèe na støídání, poèetní pøevaha
ale moc znát nebyla. Druhý poloèas
byl hlavnì o dùkladném bránìní, které vylo skvìle, a tak byla dalí výhra
na svìtì!
Met. Tábor  Chotoviny 1:3 (1:3)

Dobré výkony pokraèují,
dorost zatím neprohrál!

Po velkém derby s Mladou Voicí
èekala na dorostenecký tým dalí
ostrá zkouka. Nelehký soupeø
z Týna nad Vltavou u mnoho favoritù potrápil a jinak tomu nebylo ani
v zápase s Chotovinami. Bohuel na
výsledku se v neprospìch svìøencù
Èestmíra Køíky podepsal terén, hrálo se toti na tréninkovém høiti, které
pøipomínalo spíe bahnité pole.
V prvním poloèase li nai dorostenci do vedení po hlavièce Pìkného, jetì pøed tím ale výbornì zlikvidoval penaltu brankáø Carva. Pøíleitostí bylo daleko více, avak kombinace se díky terénu moc nedaøila
a soupeø si také pár ancí vytvoøil.
Jednu z nich vyuil hned na zaèátku
druhého poloèasu a vyrovnal na 1:1.
Ve u nasvìdèovalo remíze, poté
vak dokázal Tomá Vácha s dávkou
tìstí vstøelit vítìzný gól.
Týn n./Vlt.  Chotoviny 1:2 (0:1)

Po tìkém zaèátku jarní èásti sezóny se dorostu postavil tým ze Sobìslavi, kterému Chotoviny na podzim nadìlily 12 gólù. Tak jednoduché to ale nebylo, Sobìslav se v posledních zápasech zaèíná zvedat
a dokázala dlouho dret bezbrankový stav. Po poloèase na svìtelné tabuli svítil stav 1:0 pro Chotoviny.
Soupeø byl ve druhém poloèase ji
znatelnì unavený a dostal dalí tøi
góly, co znamenalo koneèný výsledek 4:0.
Chotoviny  Sobìslav 4:0 (1:0)
V dalím týdnu se z dùvodu velké
marodky v týmu odloil zápas proti
Veselí n. Lunicí B, ten se odehraje
v náhradním termínu 6. kvìtna.
O to víc odpoèinutí mohli mít dorostenci na velmi tìkého soupeøe
okupujícího druhou pøíèku tabulky
- Novou Vèelnici. A byl to doopravdy tuhý boj, ve kterém domácí Cho-

Rozlosování  kvìten 2015
Okresní pøebor muù

17. kolo 10. 5. NE Veselí nad Lunicí B  Chotoviny 16:00
18. kolo 17. 5. NE Chotoviny  Boejovice
17:00
19. kolo 24. 5. NE Lom  Chotoviny
17:00
20. kolo 30. 5. SO Chotoviny  Øepeè/Opaøany B
17:00
ÈEZ  I. A tøída dorostu sk. C
21. kolo 10. 5. NE Chotoviny/Táborsko B  Kunak/Studená 9:30
22. kolo 16. 5. SO Bernartice  Chotoviny/Táborsko B 10:00
23. kolo 24. 5. NE Chotoviny/Táborsko B  Bechynì
9:30
24. kolo 31. 5. NE N. Bystøice  Chotoviny/Táborsko B 10:00
ÈEZ  Krajský pøebor starích i mladích ákù
21. kolo 10. 5. NE T. Sviny  Chotoviny/Vìtrovy
12:30
22. kolo 17. 5. NE Chotoviny/Vìtrovy  Met. Tábor
10:00
høitì Vìtrovy
23. kolo 23. 5. SO Prachatice  Chotoviny/Vìtrovy
10:00
24. kolo 31. 5. NE Chotoviny/Vìtrovy  Loko ÈB
10:00
høitì Vìtrovy

Výsledky mistrovských utkání
Okresní pøebor muù

12. kolo
13. kolo
14. kolo
15. kolo

Chotoviny  Vlastiboø
Bøeznice  Chotoviny
Chotoviny  Sokol Sezimovo Ústí B
Petrastav Radenín  Chotoviny

Krajský pøebor starích ákù

16. kolo
17. kolo
18. kolo
19. kolo

3:1
3:2
4:1
3:1

Chotoviny/Vìtrovy  Milevsko
2:3
Tøeboò/Bøilice  Chotoviny/Vìtrovy
4:1
Chotoviny/Vìtrovy  Vimperk
0:0 /PK 9:10
SKP ÈB  Chotoviny/Vìtrovy
1:0
Stránku pøipravili D. Pìkný a D. Mendel ml.

