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ZDARMA

OSLAVILI JSME 100 LET VZNIKU REPUBLIKY

V sobotu 27. øíjna 2018 jsme
v naí obci oslavili 100. výroèí
vzniku Èeskoslovenské republiky. Pøestoe ta ji 25 let neexistuje, 28. øíjen 1918 byl pro nás,
jak pro Èechy, tak pro Slováky,
zásadním historickým milníkem.
Po dlouhých staletích jsme toti dosáhli samostatnosti. Proto bylo dùleité pøipomenout si
úsilí, které do vzniku spoleèného
státu vloili jeho zakladatelé.
Oslava byla zahájena èeskou
a slovenskou hymnou, kterou
jsme si spoleènì zazpívali se

Z obsahu
listù
Z ustavující schùze
zastupitelstva obce
Setkání
v Brouèkovì Lhotì
a Øevnovì
Akce obecní knihovny
Zaèala
florbalová sezóna
Kuelkáøské soutìe
v plném proudu
Listy Chotovinska
vydává Obecní úøad Chotoviny
éfredaktor: Jaroslav Bene
Adresa redakce: Obecní úøad Chotoviny
Telefon 381 284 295, fax: 381 284 218
Sazba a tisk: abc tiskárna Chotoviny
Reg. è. MK ÈR E 13165

sborem pøi Z a M Chotoviny.
Poté pan starosta Mgr. Zdenìk
Turek pøednesl krátký projev
k výroèí vzniku samostatné republiky. Vyzdvihl význam samostatnosti a demokracie a pomohl nám vem si uvìdomit, e vìci, které dnes povaujeme za
samozøejmé, vdy samozøejmé
nebyly. Èas od èasu je dobré si
pøipomenout, jaké hodnoty jsou
pro èlovìka opravdu dùleité,
a jak je nezbytné hájit odkaz naeho prvního prezidenta Tomá-

e Garrigue Masaryka pro budoucí generace.
Sbor dobrovolných hasièù
z Chotovin a Èerveného Záhoøí
vzdal hold padlým hrdinùm
z první a druhé svìtové války
a k jejich pomníku poloil vìnec.
Oslava dále pokraèovala zasazením lípy, na které se mohli
vichni zúèastnìní podílet. Lípa
je èeský národní strom a je symbolem ochrany, pomoci a lásky.
Pøed dalím programem jsme

mìli monost navtívit novì zrekonstruovanou kolku, výstavu
fotografií Bohuslava Pánka Cesta zvonu v kostele sboru
Církve èeskoslovenské husitské
a výstavu Tady nová republika
v kulturním domì.
Celá oslava vyvrcholila koncertem hudebního souboru RAK
ze Sezimova Ústí, který nám zahrál a zazpíval známé lidové písnièky.
Zuzana Sumerauerová
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Váení spoluobèané,
dìkujeme vem, kterým není lhostejný dalí vývoj naí
obce a pøili svùj názor vyjádøit ve volbách do obecního zastupitelstva.
Tìm, kteøí nás volili, dìkujeme za podporu. Velice si
jí váíme a je pro nás v dalí práci velmi zavazující.

Za NEZÁVISLÍ 2018
Mgr. Zdenìk Turek, starosta obce

Nové vedení obce zvoleno

Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva obce Chotoviny se seli novì zvolení zastupitelé ve ètvrtek 1. listopadu
2018. Vedení schùze se ujal dosavadní starosta Mgr. Zdenìk Turek. Pøed vlastním jednáním sloili novì zvolení zastupitelé slib zastupitele obce, kdy po pøeètení slibu jednotlivì povstali, pronesli slovo slibuji a podepsali se na
pøipravenou listinu. Dále u jednání pokraèovalo podle
schváleného programu.
Starostou obce byl zvolen
Mgr. Zdenìk Turek, hlasovalo pro nìj 15 zastupitelù.
Místostarostou byl zvolen
Jan Jordák, hlasovalo pro nìj 13 zastupitelù, 2 se zdreli.
Pìtièlennou radu obce tvoøí starosta, místostarosta
a dalími èleny byly zvoleni:
MUDr. Jiøí Horák, PaedDr. Jaroslav Nìmec,
Mgr. Martina Sochùrková.
Dále zastupitelé odhlasovali zøízení
finanèního a kontrolního výboru ve sloení:
Finanèní výbor: Ing. Lubo Bervida  pøedseda,
Naïa Hruková, Ing. Ivana Novotná,
Jitka Meszová, Jaroslav Petránìk.
Kontrolní výbor: Mgr. Irena Bìtíková  pøedseda,
Libor Hrstka, JUDr. Vladimíra Kotrlíková,
Michal Malenický, Mgr. Radana Vítovcová.
Marie Knotková
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Sraz rodákù Brouèkovy Lhoty se uskuteènil 27. 10.
Ve tøi hodiny odpoledne jsme se seli na místní návsi pøi pøíleitosti otevøení zrekonstruované hasièské zbrojnice a vysazení lípy
k 100. výroèí samostatného státu. Ve zbrojnici si úèastníci prohlédli historickou ruèní støíkaèku a na návsi nové posezení s vitrínami dobových fotografií. Zbrojnici slavnostnì otevøel pan starosta obce Chotoviny Zdenìk Turek a starosta hasièù Jeníèkovy
Lhoty pan Josef Novotný. Ani dé neodradil od úèasti asi 70 rodákù a hostù, kteøí si pochutnali na dobrotách od místních en. Na
návsi vládla pøátelská atmosféra, která pokraèovala v LiLi baru
v Jeníèkovì Lhotì. K poslechu a tanci zahráli pan Hrstka a pan
Foøter z Chotovin. Celou akci zhodnotila nejstarí obèanka Brouèkovy Lhoty paní Zachariáová slovy: Bylo to moc, moc pìkný!

Podìkování patøí organizátorùm, hasièùm, pøedevím pak hasièkám
z Jeníèkovy Lhoty a vem sponzorùm: Farma Dvoøák; HB Radek
Broovský; ZAT  Jiøí Slepièka; Pavel Krejèí CZ s.r.o.; Kratochvíl
Milan  autoservis; Karel Doleal; RESTAMO  Jan Jordák; RÁJ
BAREV  Jaroslav Krejèí; Jiøí Novák  Øevnov; Jaroslav Vácha;
Pavel Vanìk  Podolí; Josef Vanìk  Podolí; Milo Filip; Zbynìk
Vondruka  tesaøství; Radek Zavadil  komíny; Farma Pouzar 
Brouèkova Lhota.
Pavel Krejèí

Vzpomínkové setkání k 100. výroèí vzniku Èeskoslovenské republiky
se v Øevnovì uskuteènilo
28. øíjna 2018 v 15 hodin.
Seli jsme se u kulturního
zaøízení a spoleènì odeli k pomníku padlých z první svìtové
války. Po krátkém projevu Miloue Váchy za osadní radu a hasièe se ujal slova starosta obce
Chotoviny pan Mgr. Zdenìk Turek, který nás seznámil s historií vzniku republiky. Poté spoleènì poloili k pomníku padlých vìnec. Hasièi stáli èestnou
strá.

Následnì jsme pøeli k budovì bývalé koly poloit kytici
k pamìtní desce øídícího uèitele pana Ludvíka Bednáøe.
Poté jsme u kulturního zaøízení vysadili lípu k 100. výroèí
vzniku Èeskoslovenské republiky. Sázení lípy zahájili pan starosta Mgr. Zdenìk Turek a pan
Milou Vácha, postupnì se pøidávali dalí obyvatelé Øevnova.
Nakonec nás èekalo obèerstvení v místním kulturním zaøízení.
M. Vácha
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NOVÉ KNIHY
P. Z. REIZIN  TÌSTÍ PRO LIDI.
Humorem nabitá romance pro 21.
století. Jennifer ije v Londýnì, je
single a není zrovna astná. Aidan
by si pøál, aby byla. Zdá se to prosté,
e? To by ovem Aidan nesmìl být
pokroèilou robotickou inteligencí, se
kterou si Jen kadý den povídá
v rámci jistého hi-tech projektu.
Aidan zná Jennifer tak dobøe jako
nikdo jiný. Ví, jakou hudbu si pøehrává nejèastìji, kam chodí jíst,
o èem se na chatì baví s kamarádkami. Ví, e je vøelá, laskavá a vtipná.
A tak se rozhodne napøít vechny
své schopnosti k tomu, aby pomohl
Jennifer najít toho pravého. Ale dokáe se umìlá inteligence nauèit inteligenci emoèní? A co vlastnì doopravdy dìlá lidi astnými?
OTA KARS  JMENUJU SE TOMÁ.
Tato kníka se snaí struènì zrekonstruovat skuteèný pøíbìh ivota Tomáe Holého, nahlíený rùznými blízkými lidmi ze vech zásadních období jeho ivota z rozdílných úhlù.
Obsahuje jen ovìøená fakta, která se
nejeví být jen pouhou zábavnou historkou. Snaí se, aby Tomáùv ivot
nevyznìl jako jedna velká jízda (co
zcela urèitì nebyl), ale zároveò nìkteré typické pøíhody a detaily zmiòuje právì proto, aby tento srdeèný,
upøímný a otevøený kluk a mladý
mu byl v této knize skuteèným èlo-

vìkem a Tomáem, nikoliv slavnou hvìzdou.
BRYN GREENWOOD  MEZI KRÁSOU A OKLIVOSTÍ. Osmiletá Wavy
je neviditelná. Její matku plnì zamìstnává braní drog a otce jejich
výroba a prodej. Motorkáø Kellen,
který se vybourá nedaleko jejich
domu, je tak od chvíle, kdy jí umøela
babièka, prvním èlovìkem, který si
Wavy vímá. Moná je to o patnáct
let starí vazoun s bohatým trestním
rejstøíkem, ale aspoò ji vidí. Bìhem
dospívání je Wavyin vztah s Kellenem jediným svìtlým místem v brutálním svìtì feákù a zhýralosti,
v nìm je nucena se pohybovat. Na
malém mìstì vak bohuel ádná tajemství nezùstanou skryta navìky...
MARY PEARSON  K R O N I K Y
POZÙSTALÝCH - ZRÁDNÉ SRDCE.
V zajetí barbarského krále mají Lia
a Rafe jen malou anci na útìk. Jejich jedinou nadìjí je spoléhat na to,
e král bude pøíli ohromen jejím
darem, ne aby je popravil. Královo
zaujetí Liou je vak vìtí, ne se na
první pohled zdá. Stále je tu i Rafe,
který jí lhal, ale pro její ochranu obìtoval vlastní svobodu. Zatímco se
probouzí Liinym dar a ona poznává
sama sebe, je jí jasné, e ji èekají
rozhodnutí, která ovlivní její zemi...
i její vlastní osud.
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Pro dìti a mláde:
JEFF KINNEY  DENÍK MALÉHO
POSEROUTKY. Výprava za teplem.
Blíí se Vánoce a Gregovi rodièe
rozhodli, e celá rodina uteèe pøed
zimou a sváteèním stresem na tropický ostrov. Trochu si odpoèinout
a pøijít na jiné mylenky. Jene brzy
zjistí, e to tu nebude zase takový
ráj. Rodinnou pohodu vytrvale kazí
spáleniny od slunce, aludeèní potíe a jedovatí pavouci. Podaøí se
Heffleyovým dovolenou nìjak zachránit?
MILADA MAINOVÁ  KOÈKY A JINÉ PØÍBÌHY O STRACHU. Hezká
uèitelka, objekt touhy vech chlapcù, usedá se svými svìøenci do vozíku horské dráhy, ani by tuila, jaká
hrùza na ni èeká... Uprostøed moøe
pluje vrak lodi s nesourodou dvojicí
troseèníkù - holèièkou a mladíkem,
který se zcela odtrený od skuteènosti hrouí do rádoby intelektuálních úvah... Mladinká sluebná se
náhle ocitne na dlabì a nemá kam
jít... Chlapec trpící nezájmem, ba
krutostí svých rodièù netuí, e
oceán se vzdouvá a bouøí jeho vinou...V takových mezních situacích
se ocitají mladí hrdinové estice
povídek zaèínající autorky Milady
Mainové. Tématem je láska ve vech
podobách: sourozenecká, rodièovská i milenecká, árlivá, sobecká,
majetnická i sebestøedná. Láska, kte-

rou provázejí obavy, aby nás ten druhý citovì nezranil. Láska, jejím blízkým souputníkem je síravá, krutá
nenávist. Láska, její nedostatek èlovìka pokøivuje a nièí...
VLADIMÍR SOCHA  NEZNÁMÍ DINOSAUØI. Prehistorické období naí
planety trvalo miliony let a bìhem té
doby se na ní vystøídala ta nejpestøejí kála ivoèichù i rostlin. I proto èas od èasu vìdci objeví fosilní
pozùstatky dosud neznámých druhù. Tato nádhernì ilustrovaná pùvodní èeská encyklopedie vás prostøednictvím krátkých textù a boxù
se zajímavostmi seznámí s celkem
40 zástupci dinosaurù nejrùznìjích
tvarù, velikostí i barev - obøích sauropodù, drobných opeøencù, dravcù i býloravcù. Z. Sumerauerová
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CHUDÁK
KANTOR!
Patøí k mnohým ironiím ivota, e pøedstavitelé jednoho
z nejkrásnìjích lidských povolání  uèitelé, co je veøejnì témìø obecnì uznáváno, jsou po
staletí nuceni bojovat o své
místo na slunci. Tito vychovatelé pøítích generací to nikdy
nemìli lehké a èasto se museli
umìt jak se patøí ohánìt, aby
uhájili holé ivobytí. Koneènì
i dnení uèitelé jsou nuceni se
domáhat lepího ocenìní jejich
nelehké a nanejvý odpovìdné
práce. Na druhé stranì najdìte
dalí povolání, kdy zejména
v pozdìjím vìku na své uèitele
vzpomínáme s úctou a láskou.
Proto ne nadarmo se o této profesi hovoøí jako o poslání.
Dnes je u dávno zapomenuto, e Chotovinsko na konci
19. století tvrdì suovala neznámá a hlavnì nepolapitelná tlupa zlodìjù, která se pro tuto
oblast stala skuteènou metlou.
Dnes krade kde kdo, hlavnì ve
velkém a velice èasto i bezstrestnì, a tak se mùe zdát, e
tehdejí zlodìji byli proti nìkterým dnením podnikavcùm
úplní bøídilové, protoe vìtinou brali co dùm dal: domácí
drùbe, obilí, peøiny  zkrátka na
co pøili. Tlupa, která v té dobì
øádila na Chotovinsku, mìla na-
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víc nezvyklou specialitu: ze veho
nejvíc se zamìøila na kantory.
Staré lidové rèení praví, e jeli to nezbytné, èlovìk si zvykne i
na ibenici. Dnes u nezjistíme,
zda se do takového stupnì duevního rozpoloení dopracoval
i chotovinský kantor Raimund
Vacek, protoe v posledních letech byl s eleznou pravidelností
kadý rok minimálnì dvakrát
vykraden. Podle zpùsobu vloupání lo zøejmì vdy o stejné
pachatele, ale pøes vekerou
snahu èetnictva se nedaøilo pøijít pachatelùm na kobylku. Proto nebylo divu, e neastný pan
uèitel nakonec otupìl a jen èekal na dalí pohromu. Bylo to
o to horí, e rozhodnì nemohl
jásat nad materielním zabezpeèením své rodiny a  jak se tehdy øíkalo  pro peníze èasto sahal do kapsy loktem.
Proto se nemùeme divit, e
byl na mrtvici, kdy 17. záøí
1896 èasnì ráno zjistil, e ho
opìr navtívili neznámí dlouhoprsáci a z dobøe zabezpeèeného chlívku si odnesli dvì vykrmené husièky a pøibrali jeho jedinou slípku. Èetníci, jako u
kolikrát, zahájili pátrání, ale výsledek se opìt rovnal nule.
Netrvalo dlouho a dosud neznámá tlupa opìt dala o sobì
vìdìt. Tentokrát navtívila Jeníèkovu Lhotu, kde kolní budova stála odlehle od vsi. Pravdìpodobnì stejní pachatelé
navtívili zdejího kantora Frantika Nováka u ètyøikrát a kdy
mu odlehèili popáté, rozlícený
pedagog se rozhodl, e vezme
spravedlnost do svých rukou.
Trpìlivost prý pøináí rùe
a ná pan uèitel se skuteènì
doèkal! Bylo to na sv. Gerarda,
znamenitého kopiníka (výrobce
kopí), tedy 24. záøí 1896, kdy
byl ve dvì hodiny po pùlnoci
probuzen ze spánku podezøelým
zvukem. Uèitel Novák hbitì vy-

BLAHOPØEJEME JUBILANTÙM

Svá významná ivotní jubilea oslavili nebo v nejbliích dnech oslaví tito nai obèané:
65 let Dana Pøibylová, Chotoviny
Marta Bartoová, Èervené Záhoøí
75 let Hana Kratochvílová, Chotoviny
Nadìda Drainová, Beranova Lhota
80 let Aneka Marková, Jeníèkova Lhota
Vem jubilantùm pøejeme do dalích let pevné
zdraví a mnoho spokojenosti a osobní pohody .

skoèil z postele, sebral revolver
a vybìhl pøed kolu, vzápìtí následován svou srdnatou chotí.
Pøes znaènou tmu pomìrnì dobøe uvidìl, jak dva chlapi vyskoèili ze svìtlíku oknem a prchali
do noci. Novák za nimi pohotovì párkrát vystøelil, ale nikoho
nezasáhl. Ve kole se ráno dovìdìl od dìtí, jak zlodìji zle øádili v Brouèkovì Lhotì a v Podolí.
Neuplynulo ani deset dní a
v Jedlanech bylo spácháno neobyèejnì odváné vloupání. Ten
den tamní domkáø Josef Procházka vymlátil obilí a druhý
den ho chtìl prodat. Z obavy,
aby mu úrodu nìkdo neukradl,
celou noc hlídal ve stodole.
Jeho ena a dcera si jako jindy
ly lehnout do svìtnice, a kdy
se ráno probudily, s hrùzou zjistily, e jim zlodìji ukradli peøiny,
pod kterými spaly.
Obì eny se nejprve domnívaly, e si z nich otec vystøelil
a peøiny nìkde schoval, ale kdy
zjistily, e zmizel i hrnec plný
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sádla, oatka s vejci a dvì hroudy másla, ani chvilku nepochybovaly, e je navtívili zlodìji.
Kdy se k Procházkovùm dostavili èetníci, aby ohledali místo èinu, jeden z èetníkù si vimnul chomáèkù peøí, které se od
Procházkova stavení vinuly
v øadì jako had. Nebylo pochyb! Kdy zlodìji odcházeli
s lupem, pravdìpodobnì se
jedna z peøin roztrhla a trouené peøí bezpeènì znaèkovalo
cestu, kterou se zlodìji ubírali.
Na Chotovinsku se jetì tý
den jako blesk íøila zpráva, e
èetníci zatkli bratry Frantika
a Václava iku, kterým prokázali velké mnoství krádeí. Pøi
domovní prohlídce nali vechno moné, co se povedené dvojici za poslední dobu podaøilo
ukrást  mimo jiné i pøes dvì
stì kilogramù kysaného zelí.
Vykutálení bratøi li do chládku
a uèitelé na Chotovinsku si koneènì mohli oddechnout. A nejen oni.
Jaroslav Wimmer
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Volná pracovní místa ve spoleènosti
na dálnici D3 u Mitrovic

McDonalds

HLEDÁME KOLEGY

do stabilního pracovního prostøedí,
kteøí se nebojí nových výzev.

Co nabízíme?
l Nástupní mzda 110Kè/h
l Hlavní pracovní pomìr nebo zkrácený úvazek
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 Èasovou flexibilitu
l Øidièský prùkaz skup. B výhodou
Pokud Vás nae nabídka práce zaujala, neváhejte
nás kontaktovat na e-mail REST97@CZ.MCD.COM
popø. na telefonním èísle +420 737 425 250.
(monost i brigádnì od 15ti let)

Vedoucí restaurace Jan Komenda

Derby na úvod sezóny

V druhé pùlce øíjna florbalistùm zaèala sezóna. Los
soutìe dal oba chotovinské týmy do jedné skupiny
a vzájemný zápas byl hned
na prvním turnaji. Zápasy
skupiny se sehrají v tomto kalendáøním roce. Dle umístìní ve skupinì
se hraje nadstavba o koneèné poøadí letoního roku pak zaèátkem pøítího roku.
První zápas Draci hráli proti Jistebnici. Dlouho to byla spíe achová partie. Draci rychle vedli 2:0 zásluhou Mládka a Carvy. Soupeø vyrovnal a tìsnì pøed poloèasem vedení na naí stranu strhl Vaník. Pøili dorostenci z kopané. Na zaèátku
druhého poloèasu na 4:2 zvýil Praák, soupeø z protiútoku sníil. Po
chvíli Tlustý vstøelil gól a Draci získali dvoubodový náskok. Soupeø
opìt rychle sníil. Nyní se projevil
vìtí poèet hráèù a na konci zápasu
jsme udreli rychlost, kdeto soupeøi docházely síly a díky gólùm
Carvy, Kotrlíka a Pìkného jsme v posledních 5 minutách jasnì vyhráli
8:4.

Chotovinský podzimní trh

Ji øadu let chotovintí zahrádkáøi na
podzim nezahálejí, ba naopak èlenové Èeského zahrádkáøského svazu poøádají pro
nás Chotovinský podzimní trh spojený
s výstavou. Ne jinak tomu bylo i druhý øíjnový víkend. Poèasí zahrádkáøùm neobyèejnì pøálo, tudí letoní výstavu zhlédly
stovky návtìvníkù. Nejvíce je jistì zaujala
výstavní plocha na pódiu, kde se vyjímala
krásnì vyletìná jablka rozlièných odrùd.
Pódiu dále dominovaly døevìné vozy zaplnìné a po okraj výpìstky místních zahrádkáøù i jejich pøátel  dýnì vech druhù
a barev, èesnek, cibule, brambory, pórek, celer, mrkev i oøechy, chybìt nemohly ani rozkvetlé chryzantémy, zákoutí s vinnou révou
zase vybízelo k posezení u sklenky vína, barevný podzim pak dokreslovaly výkresy
ákù místní koly.
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V prodejní èásti výstavy si kadý nael,
co potøeboval. Ovoce i zeleninu, stromky,
keøe, rùe, zkrátka ve, èím se pyní podzimní zahrádky a zahrady. Ke koupi zde byla
øada podzimních dekorací, duièkových
vazeb, proutìného zboí i keramiky. Nechybìlo ani dobré jídlo a pití, proto kadý návtìvník mohl odcházet spokojen.
Chotovintí zahrádkáøi dìkují vem pøátelùm, rodinným pøísluníkùm, dobrovolným hasièùm z Èerveného Záhoøí a samotné Obci Chotoviny za pomoc s poøádáním
Chotovinského podzimního trhu. Nejvìtí
dík vak patøí vem návtìvníkùm, kteøí na
výstavu zavítali. Tìíme se na dalí setkání
bìhem Tradièní jarní prodejní výstavy kvìtin, která probìhne ve dnech 10. a 12. kvìtna 2019.
Martina Sochùrková

Druhý zápas proti Chotoviny Predators byl rozhodnut
hned v úvodu. Draci bleskovì udeøili. Nejprve astnì pomocí odrazu od obránce skóroval Kotrlík, pak po vyachování obrany Havlík a po dvou minutách mìli Draci náskok 2:0. Hra do
poloèasu byla z naí strany neefektivní, netrefovali jsme bránu nebo
trefovali obranu, gólmana, tyèe. Nakonec pøeci jenom Carva støelou prostøelil ve pøed sebou a navýil na
poloèasových 3:0. V druhém poloèase po vylouèeních a nepøesnostech na obou stranách hra ztratila
spád. Soupeø sníil. Ke konci zápasu jsme díky Pìknému vyuili pøesilovku a v pohodì dokráèeli k vítìzství 4:1.
P. Havlík

Tabulka

skóre body

1. Mrníci Opaøany 12 : 2
2. Draci Chotoviny 12 : 5
3. Expendables Tábor 9 : 11
4. Apex-Bike Tábor 11 : 14
5. Chotoviny Predators 7 : 10
6. FbC Sokol Jistebnice 5 : 14

6
6
3
1
1
0
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Pøehled výsledkù pravidelných kuelkáøských soutìí 2018 / 2019
Soutìe a turnaje vech úrovní probíhají se støídavými úspìchy.
Rozhodnì neztrácíme krok, naopak Áèko se pere o èelo.

Drustvo A  Divize Jih

TJ Sokol Èastrov  Chotoviny
2421 - 2487  1 : 7
Hein 424,
Køemen 420, Hrstka 416, David Bartoò 406, Foøter 411, Jan Bartoò 410.
Do Èastrova jezdíme docela rádi s vidinou zisku bodù. Vyrovnanými
výkony celého drustva jsme vyhráli a cenné body z venku vezeme domù.
TJ Nová Vèelnice  Chotoviny
2680 - 2715  3 : 5 Jan Bartoò 516,
Hrstka 468, Hein 497, David Bartoò 413, Køemen 423, Foøter 398.
Po dvou letech jsme vyjeli na zrekonstruovanou kuelnu do Vèelnice,
která se letos vrátila do divize z krajského pøeboru. Vèelnice podává na
své kuelnì velmi dobré výkony. Sestava byla postavena alespoò na
remízu, ale nikdo nemohl vìdìt, jak neskuteèný zápas to bude. Libor
prohrává a posledním hodem 468 ku 472. Z toho jsme byli trochu pøekvapeni. Následnì Honza B. pøedvedl svou hrou neskuteèný koncert
a osobním rekordem !!!516!!! stanovil nový rekord kuelny i nový rekord
na dráze na 50 HS - 279 kuelek. Pøi takovém výkonu bylo vítìzství a zisk
72 kuelek samozøejmostí. Zbynìk se nenechává zahanbit, svùj výkon
konèí na krásných 497. Následnì David prohrává, ale dùleitý tøetí bod
uhrává Petr a pøed poslední dvojicí vedeme 3 : 2 o 145 kuelek. Skoro se
dá øíci, e u jsme jasnì zvítìzili, ale Honzovi F. se nedaøí. Zato Tibor
Pivko nahrává té pìtikilo - 508 a skóre stáhnul na 35 kuelkách pro
nás. V tomto zápase byl rekord kuelny pøepsán tøikrát 497, 508 a 516!
Chotoviny  TJ Slovan J. Hradec 2638 - 2450  7 : 1
Hein 493,
Køemen 413, David Bartoò 430, Jan Bartoò 441, Bervida 422, Hrstka 439.
Tento soupeø je v soutìi tak trochu na obtí. Doma je neporazitelný
a venku hraje nic moc. Dá se øíct povinné vítìzství, ale výsledek úplnì
neodpovídal prùbìhu. Hned po první dvojici prohráváme, ale ostatní
hráèi u nenechali nic náhodì a zápas dovedli do zdárného konce. Hlavnì díky vynikající høe Zbyòka - 493.
TJ Sp. Pelhøimov  Chotoviny
3269 - 3209  6 : 2
Hein 581,
Køemen 529, Jan Bartoò 528, David Bartoò 500, Bervida 536, Hrstka 546.
Utkání na Vysoèinì jsme doufali, e zvládneme lépe. Ale bohuel. Úvodní dvojice Petr s Honzou B. prohrávají o 69, následnì Davidovi i Luboovi utíká vítìzství na posledních drahách. Závìreèná dvojice Libor a Zbynìk by musela uhrát více jak 107 kuelek na remízu. Nakonec jen korigují
výsledek, kdy Libor zahrál 546 a Zbynìk 581. Prohra 6 : 2 nás dost mrzí.
Podzimní domácí utkání:
9. 11. pátek 17:30 Chotoviny A  TJ Centropen Daèice D
30. 11. pátek 17:30 Chotoviny A  KK PSJ Jihlava B

Drustvo B  Krajský pøebor I

Chotoviny B  TJ Sokol Písek
2486 - 2434  6,5 : 1,5
Chobotský 397, Svatoová 428, Lenka Køemenová ml. 412,
Pavel Makovec 411, Kuèerová 419, Lenka Køemenová 419.
K druhému naemu domácímu utkání pøijídí Písek. Ten sice v první
dvojici uhrává bod, ale to je na dlouho ve. A v samém závìru ztrácíme
jetì pùlbod. Jinak vichni nai pøedvedli vyrovnané výkony, které nás dovedli a k zisku dvou bodù.
TJ Lomnice n/L.  Chotoviny B 2451 - 2395  5,5 : 2,5
Makovcová 452, Svatoová 359, Lenka Køemenová ml. 379,
Makovec Pavel 402, Svaèina 395, Lenka Køemenová 408.
Lomnice... pole neorané. Zaèíná Ája a super výkonem
získává bod. Dalí dva výkony za moc nestojí, ale podaøí
se za nì získat 1,5 bodu. Bohuel poslední trojice domácích u se zaskoèit nenechala a celkovì Lomnice vítìzí
o 56 kuelek.
Chotoviny B  TJ N. Ves u È.B. 2519 - 2424  5 : 3
Chobotský 423, Makovcová 425, Svatoová 458,
Makovec Pavel 391, Lenka Køemenová 407, Svaèina 415.
Tøetí domácí zápas s Novou Vsí zaèínáme dost dobøe.
První tøi získávají za pìkná èísla své body. A hlavnì díky
Ivì jetì výrazný náskok v kuelkách. Vedeme cca o 120
kuelek a mùeme hrát v klidu. Ale... ètvrtý Pavel prohrává o jednu, za ním Lenka o víc jak deset a poslední Jirka
o est. Tím jsme nakonec soupeøe nechali lehce vyniknout a poráka je pro nìj milosrdná by s rozdílem 95 kuelek. Body ale zùstávají doma.

TJ Dynamo È. B.  Chotoviny B 2435 - 2223  8 : 0
Svatoová 358, Makovcová 372, Chobotský 359,
Lenka Køemenová 375, Svaèina 391,
Kuèerová + Makovec 368.
Na Dynamu se nám dlouhodobì nedaøí, ale tentokrát to byl totální propadák. Stav 0 : 8 o 212 a nae èísla hovoøí za ve.
Podzimní domácí utkání:
10. 11. sobota 10:00 Chotoviny B  KK Hilton Sez.Ústí A
16. 11. pátek 17:30 Chotoviny B  TJ Loko È. Budìjovice
1. 12. sobota 10:00 Chotoviny B  TJ Kunak A

Drustvo D  Okresní pøebor
TJ Chýnov B  Chotoviny D
2363 - 2246  6 : 2 M. Køemenová 408,
Nohejlová 377, Kubeová 366, Liková 366, mejkal 371, Filip 358.
Z Chýnova jsme se vìtinou vraceli s body. Tentokrát soupeø zahrál
výbornì a my jsme vyli naprázdno.
Chotoviny D  KK Hilton S.Ústí C 2290 - 2256  6 : 2 mejkalová 418,
Kubeová 388, M. Køemenová 376, Dìd 341, mejkal 388, Filip 379.
První domácí utkání, sluné výkony a hlavnì body za pøesvìdèivé
vítìzství.
KK Loko Tábor  Chotoviny D
2249 - 2217  5 : 3
Vacko 439,
Kubeová 319, mejkal 366, Liková 329,
M. Køemenová 395, Nohejlová 369.
Na novì zrekonstruované táborské kuelnì se nedaøilo, hráèi se patnì
vyrovnali s olejovým nástøikem a místo hry zbylo jen trápení. Nakonec
zisk bodù nebyl daleko, ale nepovedlo se.
Chotoviny D  KK Hilton S.Ústí D 2364 - 2205  6 : 2 mejkalová 424,
Kubeová 420, L. Køemenová ml. 416, M. Køemenová 403,
Dìd 371, mejkal 330.
Zase doma, výborné vyrovnané výkony vech en a dìvèat. Zaslouené
vítìzství a body, jen chlapci musí pøítì pøidat...
Podzimní domácí utkání:
7. 11. støeda 16:00 Chotoviny D  TJ Spartak Sobìslav B
14. 11. støeda 16:00 Chotoviny D  TJ Sokol Chýnov B
28. 11. støeda 16:00 Chotoviny D  KK Lokomotiva Tábor D

PMN, ÈPD

Dalí, v poøadí druhý turnaj Èeského poháru dorostu (ÈPD)
a Poháru mladých nadìjí (PMN).
PMN Tábor, 60 hs:
Mladí áci  Matìj Poula 210, Vítek Vacko 207,
Michal Pavlíèek 194, Filip Vylít 194.
Starí ákynì  Jana Svaèinová 215, Adéla Liková 167,
Karolína Cápková 166.
Starí áci  Josef Poula 211, Jakub Smetana 165.
ÈPD Nová Bystøice, 120 hs: Pavel Makovec 549, David Bartoò 501.
M. Vacko
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Áèko pøed koncem sezóny na 5. místì
Naposledy jsme vás informovali
o vysoké výhøe muského A týmu
v záøí nad Hraditìm.
Na výhru 6:0 hráèi hlavního chotovinského týmu navázali remízou
na høiti Øepèe. Divoký zápas se
spoustou emocí, gólù a velkým obratem stavu. Áèko prohrávalo u 0:2,
tým se ale nevzdal a dokázal zápas
otoèit na 3:2, bohuel vak z pøestøelky berou pouhý bod. V zápase
zazáøil Bondarev svým hattrickem,
jedním gólem se na remíze podílel
také J. Vácha.
ØEPEÈ  CHOTOVINY 4:4 (3:3)
O týden pozdìji áèko hostilo Boetice, ale zápas se svìøencùm Mendela bohuel moc nepovedl. Zápas
nemìl velkou kvalitu, byl po vìtinu
doby vyrovnaný bez výrazných ancí. V 74. minutì vak pøiel jediný
gól hostù, který zápas nakonec rozhodl.
CHOTOVINY  BOETICE 0:1 (0:0)
Zápas, ve kterém si áèko s chutí
doma zastøílelo. Hosté z Putimi vak
dorazili bez øady opor, a to bylo hodnì znát. O góly se postarali Cetlovský (2x) a O. Èech (2x), po jednom
gólu si pøipsali Turek, Vácha, Kromka, Pavlíèek a Bondarev.
CHOTOVINY  PUTIM 9:0 (6:0)

Dalí víkend pøilo na øadu tradièní derby s Mladou Voicí. Prestiní
zápas odehráli chotovintí fotbalisté skvìle! Kvùli nemoci se zápasu
neúèastnil trenér Mendel, kterého
vak plnohodnotnì zastoupil Køíka. Chybìli také T. Vrhel a Plecitý.
Zastupující kouè Køíka vak dovedl
i pøes tyto problémy tým ke skvìlému vítìzství 1:0. Do Voice dorazila
také poèetná skupina chotovinských
fanoukù, kteøí mohli slavit. O jedinou trefu zápasu se postaral Bondarev.
MLADÁ VOICE  CHOTOVINY
0:1 (0:1)
Po výpravì do nedaleké Voice
èekal tým domácí zápas proti Chykám. A cíl byl jasný, potvrdit výhru
z Voice i proti Chykám. To se bohuel nepovedlo, i kdy si Chotoviny vypracovaly velké mnoství ancí. Na marodce navíc byla jedna
z opor týmu - Pavlíèek. Dobré pøíleitosti si vypracovali T. Vrhel, O. Èech
a Bondarev, gól vak nepadl.
CHOTOVINY  CHYKY 0:0
Chotoviny se o týden pozdìji vydaly do Mirotic u Písku, kde své zápasy hraje Králova Lhota. Svìøenci
kouèe Mendela sice prohrávali, do-

kázali vak vývoj zápasu díky gólùm
Turka a T. Vrhela otoèit. Po poloèase skóre navýili Bondarev s Kromkou, ke konci zápasu soupeø ji pouze korigoval výsledek na koneèných
4:2.
KRÁLOVA LHOTA  CHOTOVINY
2:4 (1:2)
Chotovinské áèko splnilo domácí
povinnost a dokázalo porazit Boston Kluky. Po poloèasové pøestávce
vsítil oba dva góly zápasu Bondarev. A tým tak ji pìt zápasù po sobì
neprohrál.
Za výhru jsem hodnì rád, nebylo
to snadné. Ukazuje se, e soutì je
nesmírnì vyrovnaná, v podstatì není
slabého soupeøe a kadý mùe porazit kadého, komentuje zápas trenér Mendel.
CHOTOVINY  BOSTON KLUKY
2:0 (0:0)
Bohuel po sérii dobrých výsledkù pøila smolná prohra v Sepekovì. Pøitom Kromka zahájil zápas
skvìle, kdy z velké dálky dokázal
pøekonat sepekovského brankáøe.
Domácí se vak dostávali více do hry,
dokázali vyrovnat a do konce poloèasu dokonce zápas otoèit. Po pøestávce trenér pøeskládal sestavu

a Chotoviny zaèaly Sepekov tlaèit,
bohuel vak nedokázaly brankáøe
domácích pøekonat. Naopak Sepekov vyuil zaváhání a znovu vedl
o dva góly, v závìru ji pouze sníil
mejkal.
SEPEKOV  CHOTOVINY 3:2 (2:1)
Chotovinské áèko vylo podruhé
naprázdno, tentokrát doma. Hosté
promìnili vechny ance, co v zápase mìli. Zato Chotoviny pálily nepøesnì, ani jedna ze ancí Bondareva, mejkala, Pavlíèka èi Vrhela gólem neskonèila, a tak hlavní muský
tým dostal lekci z produktivity.
Nehraje se na drení míèe a na krásu, ale na góly. My jsme ádný nedali, Vìtrovy daly tøi, take není moc
co øeit, hodnotil trenér Mendel.
CHOTOVINY  VÌTROVY 0:3 (0:3)
Pøedposlední zápas sezóny se odehrál v Dolním Bukovsku. Tým z 11.
místa tabulky potøeboval body, Chotoviny vak po dvou prohrách také
nechtìly odjet s prázdnou. A neodjely - ve druhém poloèase se z penalty trefil Bondarev, výhru v samém
konci zápasu potvrdil Pavlíèek.
DOLNÍ BUKOVSKO  CHOTOVINY
0:2 (0:0)
Závìreèné tabulky po podzimní
èásti pøineseme v pøítím èísle!

Pokraèování otázek pro jednotlivé hráèe A i B týmu.

JOSEF VYCPÁLEK

PETR MEJKAL

LUKÁ CARVA

s Nejoblíbenìjí klub doma a v cizinì?
Doma Bohemka, v cizinì Barcelona.
s Nejoblíbenìjí hráè doma a v cizinì?
Tonda Panenka a venku Lionel Messi.
s Nejoblíbenìjí jídlo a pití?
Pivo a steak.
s Nejvìtí koníèek kromì fotbalu?
Veobecnì sport, poznávání nových míst, jízda
na kole a samozøejmì rodina.
s Nejvìtí fotbalový záitek?
Asi kdy jsem hrál v jednom týmu
se Skuhravým.

s Nejoblíbenìjí klub doma a v cizinì?
Chotoviny a Chelsea.
s Nejoblíbenìjí hráè doma a v cizinì?
Naí ligu moc nesleduji, ale mám rád Tomáe
Rosického. Venku je nejoblíbenìjí John Terry.
s Nejoblíbenìjí jídlo a pití?
Svíèková a pivo.
s Nejvìtí koníèek kromì fotbalu?
Chemie.
s Nejvìtí fotbalový záitek?
Urèitì postupy s Chotovinami a pak domácí zápas na Chelsea.

s Nejoblíbenìjí klub doma a v cizinì?
U nás Sparta, v cizinì PSG.
s Nejoblíbenìjí hráè doma a v cizinì?
David Bièík a Thibaut Courtois.
s Nejoblíbenìjí jídlo a pití?
Morgan s kolou a øízek se salátem.
s Nejvìtí koníèek kromì fotbalu?
Tenis a florbal.
s Nejvìtí fotbalový záitek?
Nìmecká liga na Bayernu Mnichov a osobní asi
kdy jsem chytal v Táborsku.
Stránku pøipravili D. Pìkný a D. Mendel ml.

